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Förord
Vad innebär den snabba och banbrytande utvecklingen inom medicinsk forskning och diagnostik för
sjukvården? Hur kan patienter få störst nytta av framstegen, och vilka är utmaningarna för landsting och
regioner?
Under 2017 har Roche arrangerat rundabordssamtal med politiska företrädare i landsting och regioner
där frågeställningarna diskuterades. Samtalen följdes av en gemensam diskussion under Almedalsveckan.
För ytterligare information eller funderingar kring hur vi kan utveckla samverkan mellan hälso- och sjukvårdens olika parter är ni varmt välkomna att kontakta oss.
Jeanette Karlsson
Sofia Löfkvist
Per Brinck
External Affairs
Roche AB

Foto framsida: Diskussioner i Almedalen. Fr v Ulrika Heindorff (M), regionstyrelsen Skåne, Peter Carpelan (M), forsknings och personallandstingsråd, Stockholm, Lina Palm Nordquist (L), regionråd Uppsala, Ella Bohlin (KD), äldrelandstingsråd Stockholm.
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Deltagare vid rundabordssamtal 2017
Poiitiska företrädare:
Jonas Andersson (L), regionråd Västra Götaland

Per Larsson (KD), regionråd Östergötland

Sören Bergqvist (V), sjukhusstyrelsen Uppsala

Karin Lundström (S), landstingsråd Västerbotten

Ella Bohlin (KD), äldrelandstingsråd Stockholm

Marie Morell (M), regionråd Östergötland

Peter Carpelan (M), forsknings- och personallandstingsråd Stockholm

Susanne Nordling (MP) oppositionsråd Stockholm

Johan Fält (M) Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, Västra Götaland
Maria Fälth (KD), landstingsstyrelsen Stockholm
Tribo Gilbert (L), regionstyrelsen Skåne
Ulrika Heindorff (M), regionstyrelsen Skåne
Ewa-May Karlsson (C), landstingsstyrelsen
Västerbotten
Talare Almedalen
Joakim Ramsberg,
huvudsekreterare Läkemedelsutredningen

Lina Nordquist (L), regionråd Uppsala
Stefan Olsson (M), regionråd Uppsala
Anna Starbrink (L), sjukvårdslandstingsråd
Stockholm
Börje Wennberg (S), regionstyrelsens ordförande
Uppsala
Robert Winroth (MP), landstingsråd Västerbotten
Representant Roche
Per Brinck
Jeanette Karlsson
Björn Ingebrigtsen

Samtalsledare:
Kent Björkqvist, KenKom AB
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Den medicinska utvecklingen
Snabb medicinsk utveckling: HUGO-projektet lade grunden. I dag finns över 7 000
substanser i olika kliniska faser.
Diagnostik alltmer avancerad: Allt fler biomarkörer som bestämmer typ av sjukdom.
Diagnostiken utvecklas snabbt och blir allt viktigare för vården.
Alltmer skräddarsydd behandling: I allt högre grad kan det bestämmas exakt vilka patienter som har nytta av en behandling. Nya behandlingsprinciper etableras, som cellterapi,
genterapi och immunterapi.
Behov av beslutsstöd: Ökad komplexitet ger behov av bra beslutsstöd för läkarna. Den
enskilde läkaren klarar inte att hantera de enorma informationsmängder som genereras på
egen hand.
Behov av samverkan: Vi ser att diagnostik, behandling och uppföljning mer och mer
växer samman i större och mer komplexa system. Life science-industrin behöver vara en
fullt integrerad del av hälso- och sjukvården.
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Jeanette Karlsson, Roche, ledde mötet i Almedalen och presenterade den medicinska utvecklingen.
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Regionala rundabordssamtal
Under våren 2017 genomfördes sex regionala rundabordssamtal i Linköping, Umeå, Malmö, Stockholm, Uppsala och i Göteborg. Diskussionerna kretsade kring landstingens och regionernas strukturella
förutsättningar att möta den medicinska utvecklingen, patienternas förväntningar och möjligheter att få
ta del av utvecklingen, samt hur alltmer avancerad vård och diagnostik ställer krav på närmare samverkan mellan hälso- och sjukvården och företagen.
” Vi behöver framtidsanalys.
”Vi har den demografin och den

Diagnostik kommer bli jätteviktigt.

snabba medicinska utvecklingen.

Det handlar om timmar för analyser.

Vi ser ju att behoven överstiger

Hur tänker vi då när vi ska bygga om

resurserna. Det är ju en enorm

sjukhus och vårdcentraler?”

utmaning vi står inför.”

” Politiken måste vara tydlig med vad man kan
förvänta oss för skattepengarna. Vi kommer att
hamna i ett läge där man inte kan förvänta sig allt,
och att vi måste vara beredda på att bära bördan
tillsammans längre.”

Slutsatser: Gemensam syn på regionala utmaningar och möjligheter
Oron är stor för den framtida ekonomin utifrån demografiska förändringar och ett nytt sjukdomspanorama dominerat av kroniska sjukdomar.
Det finns en stor utmaning i att vara tydligare gentemot medborgarna om vad man kan förvänta sig
av vården. Svåra etiska överväganden kommer att öka.
Tydligt trend mot koncentration av akutsjukvården, och utbyggnad av primärvård och öppen
specialistvård. Detta är förenat med flera svåra utmaningar, som kunskapsspridning och ovilja till
förändring.
Digitalisering och e-hälsotjänster införs i allt snabbare takt. Det väcker frågeställningar kring hur
landsting och regioner kan få större kontroll.
Närmare samverkan med företag är önskvärd för politiker i regionerna.
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Almedalen
Diskussion till gemensamma utmaningar
De regionala samtalen gav ingångsvärden till den gemensamma diskussionen i Almedalen. Ämnen som
diskuterades var:
Prioriteringar nödvändiga: Utvecklingen mot alltmer avancerad vård för svårt sjuka sker samtidigt som e-hälsotjänster ökar efterfrågan på enklare vård. Behov ställs mot efterfrågan. Ska den
enskilde vara beredd att själv stå för enklare vård? Vad innebär det för jämlik vård?
Ny vårdstuktur: Alla landsting och regioner prioriterar utbyggd primärvård och öppenvård, utflyttning av sjukhusvård och koncentration av högspecialiserad vård. Kommer kompetensen att flytta
med? Ger det mer utrymme för avancerad vård?
Ökad samverkan: Diagnostik och behandling blir alltmer komplicerad och skräddarsydd, vilket
ställer högre krav på kompetens. Sjukvård och företag måste i högre grad jobba sida vid sida. Hur får
vi det att hända?
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1. Ökat behov av prioriteringar
”Viktigt med prioriteringar, bör ske i
politisk enighet och tätt tillsammans
med professionen!”

”Invånarna förtjänar ärligare och
tydligare kommunikation om vilka
prioriteringar som behövs.”

” Fler ingrepp som inte är medicinskt
nödvändiga kommer patienten

Peter Carpelan (M), forsknings- och personallandstingsråd, Stockholm,
diskuterar med bland andra Lina Palm Nordquist (L), regionråd Uppsala,
och Susanne Nordling (MP) oppositionsråd Stockholm.

att få bekosta själv, utanför
skattefinansierad sjukvård.”
”Lungcancerförsäkring för att
betala behandling? Nej. Det ska
räcka att vara invånare. Vi ska
få de läkemedel vi behöver. Det
Prioriteringar :Får vi om tio år betala mer själva för enklare
sjukvård?

är där vi måste hitta ett sätt att
säkra resurser till där de största
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behoven finns.”

2

Ja

Nej
19

Fråga via mentometer kring prioriteringar.
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2. Vårdstruktur förändras
”Att jobba inom primärvården måste
vara en merit för fortsatt karriär inom
sjukvården”

”Ledarskapet är centralt för att kunna
göra förändringar på riktigt!”

”Vi säger att vi ska bygga ut
Marie Morell (M), regionråd Östergötland, i diskussion med bland andra

primärvården, och sedan stänger

Karin Lundström (S), landstingsråd Västerbotten, och Johan Fält (M) Gö-

vårdcentraler när folk slutar jobba

teborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, Västra Götalandsregionen.

klockan fem. Då är det klart att folk
funderar över var det är öppet. Jo, på

”Det kommer hela tiden ny

sjukhusen”

kunskap. Vad som behövs för
framtiden är vårdinformationssystem som också kan fungera som
beslutsstöd”

Utflyttning: Har vi en god vårdstruktur om fem år?
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”Alla kompetenser behövs inom

6

primärvården, även patienternas”
1
Ja

Nej,det tar
nog tio år

Nej, men
kanske om
15 år

Mentometerfråga kring en ny vårdstruktur. En majoritet menade att det
kommer att ta tio år innan vi har en god vårdstruktur.
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3. Mer samverkan behövs
”Vi behöver verkligen fler
mötesplatser för vården och företagen
att träffas”

”Det personliga mötet avgör allt –
att personer inom vård och företag
hittar fram till varandra. Gör det
enkelt, och börja i liten skala”
Ella Bohlin (KD), äldrelandstingsråd Stockholm, diskuterar med bland

”Vi behöver fler kliniska prövningar”

andra Maria Fälth (KD), landstingsstyrelsen Stockholm och Ulrika
Heindorff (M), regionstyrelsen Skåne.

Samverkan: Vilket/Vilka av alternativen är största hindren för samverkan?
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4
1

0
Vården vet
inte vad regler
tillåter

Företagen
uppträder ofta
oetiskt

Vården har
inte tid att
samverka

Vården vill
inte känna
beroende

Regler kring Det finns inga
hinder
samverkan för
strikta
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Mentometerfråga kring hinder för samverkan där deltagarna kunde välja flera alternativ. Som främsta hinder angavs att vården inte
har tid att samverka, att vården inte vill känna beroende, samt att vården har bristande kunskap om regelverket.
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