
 

   

 

I detta nyhetsbrev från Janssen sammanfattar vi några 

av våra nyheter. Nu släpper vi ett nytt avsnitt av 

podcasten Vi forskar för livet! 

 

På Janssen är vi måna om att lära oss mer om aktuella ämnen som rör 

svenska patienter och svensk hälso- och sjukvård. Vi strävar efter, att i 

samverkan med myndigheter och andra aktörer, hitta nya sätt att skapa värde 

för svenska patienter och det svenska samhället. Vi deltar i det offentliga 

samtalet kring life science- frågor och med vår podd hoppas vi kunna bidra till 

både förbättring och förändring för patienternas bästa. Du hittar Vi forskar för 

livet i din podd-app eller här. 

 

 

  

 

 

Avsnitt: 6 

Titel: Åhörare eller medverkande? Vikten av 

personcentrerad vård 

Gäster: Karin Båtelson, ordförande för 

Sjukhusläkarna, samt Hans-Inge Persson, 

författare och närståenderepresentant inom 

hälso- och sjukvården 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.janssen.com%2Fsweden%2Fpodcast&data=04%7C01%7Crita.nimborn%40springtimeintellecta.se%7C98318b4703684bc3f17d08d9aaa9f25d%7Cfb53b3210b6b4824bea7c78b32a04923%7C0%7C0%7C637728469162250838%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=rV4OWWIlKgmcGk0wcSR%2FS44PwZD6TIh3RqlrS3CyLeI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.viforskarforlivet.libsyn.com%2F&data=04%7C01%7Crita.nimborn%40springtimeintellecta.se%7C98318b4703684bc3f17d08d9aaa9f25d%7Cfb53b3210b6b4824bea7c78b32a04923%7C0%7C0%7C637728469162260838%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=4klw5LsC7kx%2BZsBN1gACVZ5Gvhu3U1nF8JEwNAy25y0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.viforskarforlivet.libsyn.com%2F&data=04%7C01%7Crita.nimborn%40springtimeintellecta.se%7C98318b4703684bc3f17d08d9aaa9f25d%7Cfb53b3210b6b4824bea7c78b32a04923%7C0%7C0%7C637728469162270836%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=DkdXybDColYQQUleBjeCKEkYapaDDfsHi9PuNbBE3cw%3D&reserved=0


 

Lyssna: I din podd-app eller se videopodden 

på https://www.janssen.com/sweden/ 
 

 

Personcentrerad vård handlar om att se hela människan där man lyssnar till 

och möter personens unika behov, resurser och erfarenheter, snarare än att 

enbart fokusera på sjukdom och symtom. Det innebär att hälso- och sjukvården 

organiserar kring individen och att hen får en stärkt roll och ett större inflytande 

över sin behandlingsplan. 

 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys presenterade tidigare i år den 

internationella rapporten ”Vården ur befolkningens perspektiv 2021”. Där 

framkommer att Sverige, i förhållande till andra länder, presterar svagt på flera 

områden som är centrala just för den personcentrerade vården. Rapporten 

rekommenderade bland annat att ”öka andelen fasta vårdkontakter”. Men är en 

fast vårdkontakt realistisk? Vilka reformer är nödvändiga och vad behövs 

förbättras för att skapa förutsättningar för en god personcentrerad vård i 

Sverige? Och hur kan egentligen patienten påverka sin hälsa, vård och 

behandling? 

 

 Se och lyssna! 

 

I nästa avsnitt av podden Vi forskar för livet kommer vi prata om vikten av 

kliniska prövningar. Hur kan vi undanröja hinder som gör att den kliniska 

forskningen idag får stå tillbaka i Sverige? 

https://www.janssen.com/sweden/podcast-avsnitt-6
https://www.janssen.com/sweden/podcast-avsnitt-6


 

 

 

 
 

 

  

 
 

 

Den 6 december klockan 13:00-13:30 deltar 

Janssen i Folkhälsodalen. Vår digifysiska 

paneldebatt heter ”Patientmakt eller vanmakt – 

vill vi verkligen öka patientens inflytande över 

sin egen vård och behandling?” 

Anmäl dig här!  

 

 

 
 

 

Den 6 december klockan 13:40-14:10 deltar 

Janssen i Folkhälsodalen. Vår digifysiska 

paneldebatt heter ”Är patienten till nytta i 

hälso- och sjukvårdens utveckling eller är 

man bara ett ont måste?”  

Anmäl dig här!  

 

 

 
 

 

Sverige förlorar position som ledande Life 

Science-nation – så kan vi vända trenden.  

I Dagens Medicin den 2 november hittar du en 

debattartikel som är undertecknad av Janssen. 

Den beskriver hur viktigt vi tycker att det är med 

mer klinisk forskning i Sverige.  

 

 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.folkhalsodalen.se%2Fkommand-events%2Fsave-the-date&data=04%7C01%7Crita.nimborn%40springtimeintellecta.se%7C98318b4703684bc3f17d08d9aaa9f25d%7Cfb53b3210b6b4824bea7c78b32a04923%7C0%7C0%7C637728469162280826%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ST6BVOVieSueHhFh8yVQU4ySgde77Bmw0ANEztblAAw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.folkhalsodalen.se%2Fkommand-events%2Fsave-the-date&data=04%7C01%7Crita.nimborn%40springtimeintellecta.se%7C98318b4703684bc3f17d08d9aaa9f25d%7Cfb53b3210b6b4824bea7c78b32a04923%7C0%7C0%7C637728469162290826%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dneGgxbFMYnjhfNyhZyWpzlGs1gv0zXk6MxJdd54bx8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dagensmedicin.se%2Fopinion%2Fdebatt%2Fkliniska-provningar-har-fatt-sta-at-sidan%2F&data=04%7C01%7Crita.nimborn%40springtimeintellecta.se%7C98318b4703684bc3f17d08d9aaa9f25d%7Cfb53b3210b6b4824bea7c78b32a04923%7C0%7C0%7C637728469162300814%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=eJBTY1uc7Ih4XM8vHSPnT8SxQBrtwbGP%2BBK6Um%2Fm4PE%3D&reserved=0


 
 

 

   
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Den 26 oktober hölls en utfrågning om läget 

inom precisionsmedicin, initierad av 

Socialutskottet. 

Janssen håller med socialutskottet. Nu är det 

dags för regeringen att gå från ord till handling 

genom skarpa propositioner. Som Anna Martling 

sade ”Den största risken att ha en ojämlik vård är 

att inte implementera precisionsmedicin i landet”. 

Och som Margareta Haag och Maria Montefusco 

framhöll har patienterna inte tid att vänta. Som 

läkemedelsföretag önskar vi dra vårt strå till 

stacken genom att tillsammans med TLV, 

regionerna och NT-rådet se hur vi kan hjälpa till 

att generera mer evidens och dela på riskerna 

genom att vara öppna för avtals- och 

betalningslösningar. Det är enbart så vi kan ha 

vård i världsklass. 

Se hela utfrågningen 

Ta del av vår rapportering från utfrågningen på 

Twitter 
 

Vi är lagom bra på precisionsmedicin" enligt 

en internationellt jämförande rapport från 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Vi 

har även tydliga ambitioner i vår nationella life 

science-strategi. "För att komma vidare behöver 

vi ett nationellt långsiktigt arbete med 

infrastrukturen och statligt styrning med 

hälsodata så att vi kan gå från bra till bäst.” 

Läs mer här 

https://bit.ly/3k2W01E
https://bit.ly/3GldEqN
https://bit.ly/3GldEqN
https://lnkd.in/dzeJ7aeC


 

 

 

Vi är åter tillbaka med podden och nyhetsbrevet i januari nästa år. Om du har 

några önskemål på ämnen eller gäster till podden hör gärna av dig till mig. 

Detsamma gäller om du undrar över något gällande våra webbinarier.  

 

 
 

 

Vänliga hälsningar, 

Maria Arroyo 

Samhällspolitisk chef, Janssen 

marroy11@its.jnj.com 

073-058 14 93 

Följ oss på Twitter och LinkedIn: Janssen Sverige  
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Janssen-Cilag AB bryr sig om din integritet och vill att du ska känna till hur vi samlar in, använder och delar information. Din 

information kommer att användas i enlighet med vår sekretesspolicy och kan överföras till länder utanför ditt hemland, inklusive 

USA, som kan förespråka andra dataskyddsregler än i ditt land. Läs vår sekretesspolicy på vår webbplats 

https://www.janssen.com/sweden/sekretesspolicy. 
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