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Referat:  

Johnson & Johnsons invigning 11 oktober 2016 
Johnson & Johnson bjöd in till en stor invigning av sina nya lokaler i Ulriksdal 

utanför Stockholm, där för första gången alla tre sektorer – Consumer Health 

Care, Medical Devices and Diagnostics och Pharmaceuticals – sammanförs. 

För att fira detta bjöd vi in intressanta talare och kunder till en spännande 

eftermiddag. Temat för dagen var ”Framtidens patient – hur ser hälso- och 

sjukvården ut år 2025?” 

Tre representanter från Johnson & Johnson inledde seminariet. 

Trevor Bond, Company Group Chairman, Consumer EMEA, konstaterade att 

Norden är affärsområdets snabbast växande region. Han förutspådde att 2025 års 

patient kommer att fokusera på innovativa hjälpmedel och appar, och att förhindra att 

bli sjuk snarare än att få behandling. Han drog slutsatsen att detta utgör en fantastisk 

möjlighet för Johnson & Johnson att hjälpa patienterna att leva spännande liv. 

 

Michelle Brennan, Company Group Chairman Medical Devices EMEA, sa att 

framtidens patienter har större befogenheter att påverka sin situation och väg till 

återhämtning. De vet vad som väntar och har tillgång till hjälp. De kommer att känna 

till läkaren och behandlingen, de kan följa sina framsteg och veta om de är på väg att 

återhämta sig eller om de har symtom som behöver uppmärksammas. 

 

Jane Griffiths, Company Group Chairman, Janssen EMEA, noterade att detta är 

speciellt ögonblick för företaget. 1843 skrev Johnson & Johnson sitt credo om att sätta 

patienten i centrum för allt de gör. Detta har styrt företaget sedan dess, och historien 

om omsorg har pågått i över 130 år. Hon förklarade att det är en ny värld för hälso- 

och sjukvården. Den digitala revolutionen gör patienterna mer medvetna om hälsa och 

behandlingar, och vården levereras alltmer i hemmet. Dessa förändringar driver oss 

att utmana vårt sätt att arbeta, och innovation måste vara livsnerven i alla 

läkemedelsföretag. 

 

Den första externa talaren var trendspanaren och futurologen Magnus 

Lindkvist, som inledde med att konstatera att även om vi kan föreställa oss en hel 

del framtida teknik – som flygande bilar och drönare – är det svårt att föreställa sig 

den mänskliga sidan av framtiden. Hur kommer våra barns liv att se ut? 

 

Magnus bad publiken att fundera på den ökade medellivslängden. Det sägs att den 

första personen att leva längre än 150 år redan har fötts. Följaktligen försenas alla 

faser i livet, såsom att flytta hemifrån, gifta sig, starta familj. Det är bara naturligt. 

Detta påverkar också hälsan och sjukvård. 

 

På frågan om innovation, citerade han filosofen Nancy Sinatra "You keep saming when 

you ought to be changing", och resonerade kring utmaningarna för innovation och att 

driva förändring. Han exemplifierade genom att poängtera att vi trots dagens 

rörlighet, där vi kan bo var vi vill, alla samlas i städerna. Vi kopierar varandra och blir 

lite mer lika varandra varje dag och vi vill samma saker som vår granne vill. Hur, 
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frågade han, ska vi kunna förändras när vi kopierar varandra och flyttar in till 

städerna? 

 

En annan utmaning när det gäller innovation, fortsatte han, är de tvivelaktiga 

incitamenten. Vi belönar människor för tävlan och konkurrens, men ifrågasätter och 

förlöjligar för skapande. För inspiration, spelade Magnus upp Depeche Modes hit 

"Enjoy the Silence", som ett exempel på storhet som skapades i dialog och friktion. 

Han avslutade med att säga att innovation är vad som händer när idéer har samlag, 

och att i denna byggnad kan idéer kollidera. 

Nästa talare var Steen Pedersen, Global Strategic Marketing, Ethicon, på 

temat digital kirurgi. 

Vår vision är att demokratisera kirurgi, inledde Steen, och förklarade att det ska 

gynna patienterna, förbättra sjukvården och hjälpa kirurger att åstadkomma ett bättre 

resultat. Alla patienter i världen ska ha tillgång till samma kirurgi och det ska vara 

prisvärt, konsekvent och tillgängligt. 

 

Ethicons uppdrag är att möjliggöra 20 miljoner fler operationer, genom att ta fram 

robotanordningar för att förändra framtidens kirurgi. För detta ändamål skapade 

Google och Johnson & Johnson Verb Surgical, en av de största investeringarna i 

Johnson & Johnsons historia. Steen erbjöd en historisk överblick över kirurgins 

utveckling. 

 

1.0 Öppen operation i en teatermiljö 

2.0 Från öppen operation till laparoskopisk 

3.0 Robotassisterad operation 

4.0 Ta fram bättre innovationer för operationer tillsammans med kirurgen 

 

Det finns, fortsatte han, en enorm potential i operationsmiljön. Innovationstakten i 

den här branschen har inte hållit takten jämfört andrbranscher, och det finns en hel 

del teknik som inte är tillräckligt integrerad. I framtiden kommer vi med hjälp av 

robotik att kunna integrera data, förbättra visualisering, minska fotavtrycket och 

kostnaderna. Vi kommer att kunna använda all data på ett meningsfullt sätt och bidra 

till bättre utbildning och bättre beslut. 

 

Vi gör konsten till en vetenskap. Förr i tiden lärde mästaren sin lärling. Nu kan 

mästaren kopplas ihop med andra mästare runt om i världen och lära av 200 000 

operationer, istället för bara sina egna. Genom visualisering, hjälp och stöd, 

aggregerande insikter, videobibliotek och simuleringar etc. Tekniken finns där, redo 

att köra, avslutade talaren. 

Nästa talare, Alexander von Gabain, vicerektor för innovationer och 

samverkan med näringslivet vid Karolinska Institutet, pratade om 

innovationssamarbetet mellan Karolinska Institutet och Johnson & Johnson. För att 

främja innovation för framtida patienter bygger de ett ekosystem där forskning, 

utbildning och affärspartners möts.  

Det finns många utmaningar när det gäller att kunna möta den framtida patientens 

behov. Komplexiteten och kostnaden för att utveckla och registrera nya läkemedel 

ökar, dagens patienter är emanciperade och har tillgång till information om både 

sjukdomar och produkter, och digitaliseringen öppnar upp nya möjligheter. Patienter 

kommer i framtiden att vara mer involverade i prevention, behandling och utveckling 

av nya läkemedel, tjänster och behandlingar.  
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För att möta dessa utmaningar behövs innovation. KI:s strategi för att bli mer 

entreprenöriella är ”Kunskapstriangeln”, som består av delarna forskning, innovation 

and utbildning. I mitten av triangeln finns ägarskap och entreprenörskap.  

Det här systemet erbjuder inspiration och utbildning, rådgivning och underlättande, 

genom både stöd, råd och finansiering, såväl som samarbeten mellan akademien och 

industrin. 

 

Paneldiskussionen modererades av journalisten Ellinor Persson, och bestod 

av Jane Griffiths, Magnus Lindkvist, Steen Pedersen och Alexander von 

Gabain. 

 

Den inledande frågan var: Du är nu en framtida patient – hur ska du agera och hur 

skulle du vilja bli behandlad? 

Magnus delade sin oro efter att ha hört andra talarna. I framtiden kommer det att 

finnas robotik, data och kapital. Men vad händer om du vill bara någon att hålla din 

hand och berätta allt kommer att bli bra? Jane svarade att "Det kommer du inte att 

få", men förklarade att patienter i framtiden kommer att vara mer lyssnade på. 

Representanter från patientorganisationer är alltmer involverade, vilket gör det möjligt 

för varje patient att påverka och utmana sin egen situation. Alexander noterade att en 

läkare måste lära sig att en välinformerad patienten är en chans, inte ett problem, och 

att dialogen kan leda till bästa möjliga behandling. 

 

På frågan om innovation som en ensam strävan eller något som bäst uppnås i 

samarbete 

Magnus uttryckte sin oro över att behandla innovation som en vetenskap när det bör 

betraktas som en konstform. Han sade att liksom den ensamme artisten, är 

innovation en ensam strävan där folk inte håller med dig. Alexander och Jane 

utmanade den idén med att konstatera att innovation inte sker i isolering och att 

världens bästa idéer uppkommit när människor bollat och diskuterat tillsammans.  

 

Om framtidens hälso- och sjukvård 

Jane påpekade att vi måste börja tänka på människor, inte patienter. Och att inte alla 

värdesätter samma saker. Kanske är inte livslängden det viktigaste, utan 

livskvaliteten, och vi måste vara lyhörda inför det. Alexander menade att framtidens 

sjukhus bör vara nav för dialog och innovation. 

Steen funderade kring faktumet att olika intressenter har olika slutmål, och frågade 

sig hur forskning och utveckling kan ta hänsyn till alla intressenters perspektiv, och 

komma fram med något till ömsesidig nytta för alla. Jane avslutade med säga att hon 

är optimistisk gällande innovationer, teknik, bättre liv och en längre livslängd. Vi 

måste vara prisvärda och tillgängliga, sa hon. Vi har fantastisk teknik, och behöver ta 

reda på hur allt ska fungera. 

 

Jonas Vikman och Lisa Stern presenterade det inspirerande arbetet med 

folkhälsokampanjen Ta hand om dig - med råd från ditt apotek. Kampanjen är 

ett initiativ av LIF och Sveriges Apoteksförening och lanserades nyligen. Inspirerad av 

en liknande, brittisk kampanj, identifierades behovet av kampanjen i diskussioner 

kring vilka utmaningar Sverige står inför – till exempel att vi blir allt fler i Sverige, och 

därför kommer att behöva höja skatterna för att kunna leverera sjukvård, och att 

patienterna ser oerhört annorlunda ut idag, med ökad kunskapsgrad och tillgång till 
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internet. Den finansiella utmaningen, den nya patienten och den digitala miljö vi 

befinner oss i idag fungerade som bakgrund till utformningen av kampanjen.  

Kampanjens mål är  

 Att främja bättre egenvård hos patienterna – för att de ska slippa gå i onödan 

till vårdcentralen för saker som förkylning och influensa 

 Att minska felaktig användning av antibiotika 

 Att långsiktigt främja samverkansprojekt med myndigheter eller externa 

intressenter 

 Att upphöja apotekens kunskap 

Basen för kampanjen är hemsidan www.radfranapotek.se.  

 

Sara Riggare doktorand och Parkinsonpatient, pratade om hur den framtida 

patienten kommer att se ut, vilka deras behov är, och hur hon själv hanterar sin 

Parkinson – som en professionell patient. Mycket är bra inom vården idag, men både 

vården och forskningen behöver ta vara på spetspatienter som hon själv. Sara Riggare 

har ett eget sätt att hantera den besvärliga, kroniska sjukdomen Parkinsons. Hon 

träffar sin neurolog en enda timme per år, resten av de 8 765 timmarna hanterar hon 

sjukdomen med egenvård – och genom att, sex gånger per dag, ta sex olika 

receptbelagda mediciner. Hon stickar för att hålla händerna flexibla, följer sig själv och 

sina symtom, använder en smart klocka och delar informationen med andra patienter. 

Sara Riggare har också, med hjälp av en app, kunnat justera tidpunkterna för intaget 

av sin medicin, för att hålla så bra funktion som möjligt över hela dagen.  

Framtidens patient är redan här, enligt Sara Riggare, och följer inte de vägar som 

vården stakat ut. Hon anser att vården och forskningen bör dra nytta och lärdom av 

det hon och andra spetspatienter kan. Vårdens uppgift är att ta hand om och hjälpa 

sjuka patienter – men patienterna kan även hjälpa vården att utvecklas.  

   

Anders Lönnberg, regeringens samordnare för life science, pratade om sitt 

uppdrag som i huvudsak består av tre uppdrag eller målsättningar:  

 Att öka kvaliteten i svensk sjukvård 

 Se till att nya, bra teknologier snabbare når ut i sjukvården och till patienter  

 Se till att innovationsgraden höjs – se till att innovationer stannar i Sverige 

Dessa uppdrag innebär att Anders samordnar tre departement, försöker få 

sjukvården, akademin och politiken att enas kring lösningar och förser statsministerns 

innovationsråd med underlag för samverkansprogram.  

Anders arbetar med ett expertråd för att genomföra sina uppdrag, och hans devis är 

att tänka att alla andra har en bit av lösningen. Några av de saker han arbetar för är 

tekniska standarder inom vården, olika lagförslag, hur vi kan bygga infrastruktur som 

är öppen för alla och hur ersättningssystemet kan effektiviseras.  

Några avslutande ord för att avrunda en inspirerande eftermiddag gavs av Anna 

Billman, Anna Käll och Fabrice Degeneve. 

http://www.radfranapotek.se/

