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Tjugonionde Januari:
Den 29e januari medverkade Ursula Hultkvist Bengtsson i Bridge
Wallenbergs forum på Dag Hammarsskjölds gård i Backåkra. Under vistelsen
presenterades Multihelix verksamhet och vilka frågor som företaget driver
genom samarbetet TIM och Multihelix Thinktank. De frågor som framförallt
väckte intresse var Hälsoförskolan som planeras i Örkelljunga och
Thinktankens kampanj för att göra hälsa till en mänsklig rättighet. Båda
projekten drivs av ett tänk där ett multiperspektiv måste appliceras för att
fånga in alla aspekter av begreppet hälsa.

Trettionde januari:
Ursula medverkade även dagen efter på en konferens på Malmö Live som The
Bridge anordnade. På konferensen medverkade bland annat H&M
Foundation, Accenture och Antoinette van den Berg Trend Forecaster
presenterade spännande insikter om hur företag blir framgångsrika och vilka
koncept som kan knytas till denna framgång. Viktiga insikter som visades
var hur företag bör omvärdera hur innovation kan knytas till värde för
företaget och hur detta används i praktiken. En annan viktig frågeställning
som diskuterades var hur man skapar nya partners och vilka faktorer som
avgör villigheten att ingå ett partnerskap. För att detta ska vara möjligt
belystes vikten av att man tar sig tiden att lyssna på varandra och att
utnyttja de lyckade kontakter man redan skapat.

Trettioförste januari:
Under fredagen den 31e januari besökte Ursula Hultqvist Bengtsson den
svenska ambassaden i Köpenhamn, där Medicon Valley Alliance(MVA) hade
ett mingel med aktörer inom Lifescience-sektorn(LS). Under minglet hälsades
besökarna välkomna av Sveriges ambassadör Fredrik Jörgensen, MVA:s VD
Petter Hartman och senare hölls ett nyårstal av den danska
handelskammarens VD Brian Mikkelsen. Han gav en god bild av läget och
önskade att 2019 skulle bli ett år där Öresundsregionen utvecklades
ytterligare. Andra viktiga hållpunkter från eftermiddagen var slutsatsen att
framtida framgångar byggs på att aktörer i regionen fortsätter det nära
samarbetet inom Öresundsregionen. Men också att stödet från den danska
och svenska staten måste fortsätta vara starkt. Sammanfattningsvis visade
diskussionerna att liknande arrangemang bidrar till framtida koncept och
samarbeten.

Fjärde Februari:
För att avtacka Carl-Johan Fürst för sin forskning kring Palliativ vård deltog
Ursula Hultkvist Bengtsson i ett symposium om den palliativa vårdens nutida
och framtida utmaningar och styrkor. Den palliativa vårdens möjligheter och
utmaningar i framtiden belystes av inbjudna föreläsare och i presentationer
om Palliativt Utvecklingscentrums eget utvecklings- och forskningsarbete.
Symposiet tog plats på Medicon Village i Lund och närvarande presentatörer
var bland annat professor Birgit Rasmussen, doktorand Karin Dalhammar
och forskare Jamie Woodworth.

Symposiet lyfte flera viktiga insikter om hur palliativ vård kunde utvecklas i
framtiden. Här lyftes vikten av att anpassa vården för individen för att kunna
respektera både kulturella och närståendes olika åsikter kring hur vården
ska vara. Andra viktiga hållpunkter som lyftes av flera talare var att en
förändring i hur språket kring döden måste ske. Forskare och aktörer inom
vården måste inkludera fler former av samtal för att kunna hjälpa människor
i livets slutskede.
Vad är viktigt för patienter och närstående? Hur kan civilsamhället, vården
och akademin samverka för att möta våra ökande krav på god vård i livets
slutskede
Avslutningsvis vill vi rikta ett tack till Palliativt utvecklingscentrum för en
givande dag med många viktiga insikter.

Sjätte - sjunde februari:
Den 6-7e februari närvarade Ursula Hultkvist Bengtsson i en konferens i
Malmö om kliniska studier i Sverige. Det var händelsefyllda dagar med
många kloka insikter om hur kliniska studier bör bedrivas och vilka
möjligheter och utmaningar som kan uppstå med kliniska studier. Under
konferensen berättade även regeringens utredare Jenni Nordborg om
processen kring framtagandet av den svenska life science-strategin. Troligen
inte klar förrän till hösten.

Konferensen samlade aktörer från alla delar av hälso- & sjukvården,
näringslivet, akademin och andra berörda aktörer. Flera beröringsområden
mellan dessa aktörer lyftes. En av dem var att nationella och regionala
infrastrukturer inom klinisk forskning måste förbättras betydligt för att
möjliggöra ytterligare forskning. Andra insikter som lyftes var att
institutionella faktorer bör ses över och ändras för att tydligare kunna koppla
forskning med fördelar för patienter. Dessa strukturer innefattar även en
översyn hur den interna organisationen inom hälso- & sjukvården
samarbetar i frågan.
Flera av presentatörerna under dagarna lyfte viktiga insikter om styrkor och
svagheter i dagens situation genom deras egna och deras organisationers
perspektiv. Bland presentatörerna var Elisabeth Björk, Astra Zeneca, som
förväntade sig ett bättre samarbete mellan vården, industrin och akademin
för att förenkla utbyte av erfarenheter och kompetens och för att forskningen
skulle kunna fånga upp patienter innan de blir sjuka. Genom detta kan fler
faser av läkemedelsutvecklingen förbättras och komma patienterna till
nytta.

Damon Tojjar, Lunds universitet, visade även på hur förenklade utbyten av
kompetens och ökad behörighet för vårdpersonal kan öka välmående för
patienter. Han visade på vikten av en helhetslösning, i hans fall för diabetes,
för att förbättra behandlingen för patienten. Helhetslösningen måste
inkludera ett individanpassat perspektiv där återkoppling till patienten och
en standardisering i vårdförloppet krävs. Här kan sjukvården bli betydligt
bättre på att föra in teknik för att minska köerna och förbättra
återkopplingen till patienten.
Utöver aspekterna kring utbytet av kompetens och standardiseringen av
vårdförloppet spelar vårdpersonalens arbetstid en viktig roll i hur
inställningen till klinisk forskning får ute i vården. Peter Asplund från
Akademiska sjukhuset i Uppsala menade att klinisk forskning måste ses som
en del av det dagliga arbetet och få möjlighet att bli detta. Det krävs att
klinisk forskning får likvärdiga förutsättningar regionalt och nationellt för
att vi ska få verklig implementering av forskningen i det dagliga arbetet.
Peter menade även att samarbetet mellan aktörer måste öka och det snarast.
Dagarna avslutades med en paneldebatt mellan Jan Ingvar Jönsson från
Vetenskapsrådet och Mikael Wiberg. De pratade om att de svenska
patienternas lojalitet är en tillgång i Sverige och detta borde utnyttjas bättre
inom forskningen. Detta genom att förankra vetenskap i den dagliga
verksamheten och att synliggöra och inspirera till förändringar i
verksamheten.
Några sammanfattande och avslutande ord var att fler aktörer måste
inkluderas i klinisk forskning, detta gäller både initialt och genom hela
processen. Grupper som patienter och sjuksköterskor inkluderas inte
tillräckligt idag. Genom att ge delaktighet till dessa grupper kan forskningen
besvara fler frågor.
Det är också av högsta vikt att kunskapsluckor inom området identifieras och
fylls, detta för att kunna skapa incitament och attrahera fler aktörer till
forskningen. Klinisk forskning måste ses som en naturlig del av det dagliga
arbetet på kliniken för samtliga medarbetare och patienter. Genom att
inkludera alla dessa perspektiv möjliggörs en förbättrad klinisk forskning.
Samtidigt som resultaten förbättras och resultaten kommer patienternas
vård till godo.

