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För att kunna lösa stora utmaningar inom hälsa och vård måste alla inblandade parter börja 

samarbeta på ett helt nytt sätt omgående. Vi måste satsa på prevention av sjukdom i stället 

för behandlingar av sjukdom som kunde förhindrats genom en hälsosam livsstil. Detta gäller 

inte minst den psykiska hälsan som om inget görs kommer att vara en av de största 

kostnadsdrivarna inom vården framöver. Initaitiv som ”Run for Mental Health” i Lund 7 

oktober är berömvärda då de öppnar upp för diskussion men också samhörighet mellan 

människor med olika förmågor. Att sätta fokus på vad man vill förändra kan i sig ge 

förvånansvärt snabba resultat i hälsovinster utan att tillföra stora kostnader. Berörings 

skräcken mot läkemedelsindustrin måste tonas ned till en nivå som säkerställer fullgott skydd

mot otillbörlig påverkan men inte hindrar gemensam utveckling av framtidens hälso- och 

vårdsystem. Patienternas växande styrka och kunskap måste tillkännages och användas i 

verklig påverkan på hela vårdkedjan. Den snabba utvecklingen av olika appar bör ta mer 

hänsyn till medborgarnas/patienternas livssituation än att försöka anpassa dem till rådande 

vårdapparat. Den snabba teknikutvecklingen kommer att ställa stora krav på förståelse av 

samspelet mellan teknik och individ och ta hänsyn till både kulturella aspekter så väl som 

människors varierande förmåga till användning av ny teknik. För att kunna göra prioriteringar 

inom utveckling av hälsa och vård måste vi använda verktyg som kan beskriva värdet av olika 

nya behandlingar och metoder och relatera dessa till befintliga metoder. Värdet att med nya 

tekniker kunna bota tidigare kroniska sjukdomar med enstaka behandlingar måste prissättas 

så att industrin ser värdet av att lansera dessa. Partnerskap mellan många olika aktörer håller

på att växa fram för att ändra det urbana samhället till att ge individen verktygen till ett mer 

hälsosamt liv. Ett sådant exempel är ”Cities changing diabetes” med åtta utvalda städer i 

världen som ska arbeta för att bromsa den kraftigt ökande graden av diabetes i urbana 



miljöer. Här måste vi alla tänka nytt och bjuda in olika parter som normalt inte har 

samarbetat. Livsmedelsindustri måste samverka med läkemedelsindustri som tillsammans 

med offentliga verksamheter som hälso/sjukvård, politiker och patientgrupper skapar 

möjligheter att testa nya koncept och med tiden bana väg för ny lagstiftning som omfamnar 

ett nytt system för lika vård för alla. En global utmaning är att se till att en miljard människor 

med tillgång till smartphones men som saknar tillgång till hälso- och sjukvård i sitt 

närområde kan få hjälp via virtuella verktyg uppkopplade mot 24/7 bemannade hälso- och 

vårdrådgivningsenheter. Här kommer de verkligt stora hälsovinsterna som leder till 

uppfyllelse av FN’s agenda 2030 mål nr 3: 

▶Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages


