I guess I think about
doing stuff that nobody
else has done.
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Titti Lundgren
Sjukvården utvecklas hela tiden med hjälp av teknik. Idag kan människor
opereras av robotar och det forskas på om nanoteknik skulle kunna bota
cancer. Hjärt- och kärlsjukdomar är den största dödsorsaken i Sverige. Titti
Lundgren är marknadsdirektör på Coala Life, ett svenskt företag som har
utvecklat en medicinteknisk lösning som innebär att man kan läsa av sitt
hjärta var och när man vill och se direkt i mobilen om något är avvikande.
Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?
Ingen dag är den andra lik! Jag kan hålla i en filminspelning och fotografering med kända personer som är ambassadörer för vår produkt på förmiddagen, för att på eftermiddagen stå på scen och sälja in vår produkt till
investerare. Vi deltar på många event med möjlighet till många spännande
möten med nyckelpersoner, alltifrån patienter och läkare till hjärtspecialister och politiker.
En arbetsdag ganska nyligen var jag och några kollegor hos Sveriges Riksdag för att träffa riksdagsledamöter och prata om jämlik sjukvård och ny
svensk teknik. Samma eftermiddag satt jag i ett arbetsmöte med ett forskningsteam på Karolinska Institutet och planerade för världens hittills största digitala studie på kvinnohjärtat. Jag lämnade mötet med ett stort leende och hjärtat fyllt av framtidstro för mänskligheten. Jag är otroligt glad
över att få möjlighet att arbeta på Coala där vi verkligen kan göra skillnad
både för individen men även för forskning framöver.
På vilket sätt jobbar ni för att göra skillnad?
Vår vision är att vinna kampen mot världens främsta folksjukdom, hjärtoch kärlsjukdom. Vårt sätt att möjliggöra hjärtanalyser med hjälp av smarta algoritmer och patientengagemang, innebär att vi kan avlasta vården
och minska vårdköer. Med hjälp av AI (artificiell intelligens) kan den information vår produkt samlar in förutspå hjärtsjukdomar.
Vad är det bästa med att jobba med teknik?
Teknik är magiskt! Jag jobbar med en världsnyhet som kan rädda liv. EKG
och stetoskop har funnits i århundranden men med hjälp av teknik har vi
gjort det tillgängligt för alla att följa sitt hjärta, var och när man vill! Att få
arbeta med teknik är bara så kul, innovation och produktutveckling öppnar
helt nya vägar för mänskligheten. Och jag tillsammans med mina fantastiska kollegor får vara med och driva detta!
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Har alla människor tillgång
till samma sjukvård?
Vad menas med
Socioekonomisk bakgrund – En motsvarighet till samhällsklasser
som används när man ska dela in olika grupper statistiskt.
Etniskt ursprung – En social kategorisering av vilken folkgrupp
människor tillhör. I etniskt ursprung ingår saker som språk och
gemensamt kulturarv.
Patientgrupp – När man forskar inom medicin sätter man ihop en
grupp patienter som är med i forskningsprojektet. Dessa måste
uppfylla speciella krav för att man ska kunna avgöra om den
medicinska insatsen man forskar på gör skillnad eller inte.

I Sverige strävar vi efter att ha en jämlik sjukvård. Det innebär att alla ska ha
tillgång till vård av god kvalitet och på lika villkor oavsett om man är kvinna
eller man, gammal eller ung och oavsett socioekonomisk bakgrund och etniskt ursprung. Även om vården i Sverige är mer jämlik än på många andra
platser i världen är den fortfarande långt ifrån perfekt. När man historiskt
sett har forskat på olika sjukdomar, till exempel hjärtinfarkt, har forskningen oftast gjorts av män och med män i patientgruppen det forskats på.
Samtidigt reagerar mäns och kvinnors kroppar olika på olika saker, och
idag är det lättare att upptäcka en hjärtinfarkt hos en man än hos en kvinna. Det här kan bero på att man vet för lite om hur kvinnor reagerar när
de får en hjärtinfarkt. Kvinnor rapporterar också oftare biverkningar på läkemedel och drabbas oftare av läkemedelsrelaterade sjukdomar än män.
Det kan bero på att medicinerna ofta är framtagna med mannens kropp
som norm. Det krävs mer forskning kring kvinnors kroppar och fler tekniska lösningar anpassade efter kvinnors kroppar för att skapa en jämställd
sjukvård.
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Det finns många anledningar till att vården blir snedfördelad på det här
sättet. Dels behandlar samhället ofta mannen som norm, och kvinnan som
avvikande. Men det finns också en aspekt av klassiska könsroller. I läkemedelsreklam porträtteras gärna män som arbetande personer som behöver
läkemedel för att orka, medan kvinnor gärna skildras som nedstämda och
känslosamma på grund av sina sjukdomar.
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Kan vi skapa en jämlik sjukvård?
Målgrupp
Elever i årskurs 7–9

Tidsåtgång 40 min

Tekniska hjälpmedel gör det möjligt för sjukvården att arbeta bättre för
varje enskild patient. Under den här lektionen ska vi fördjupa oss i hur
teknik används inom sjukvården och undersöka hur teknik kan stärka
jämlikheten i sjukvården.
Syfte och mål
Uppgiften går ut på att reflektera kring behov och att identifiera olika
tekniska lösningars syfte inom sjukvården. Och att se hur tekniken har
möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort
tekniska innovationer.

Material
– Bilder på olika tekniska
lösningar i sjukhusmiljö

– Tillgång till internet
– Penna, papper

Gå igenom bilder
Er lärare kommer att visa bilder på olika tekniska lösningar i sjukhusmiljö.
Undersök
Fundera på vilka tekniska verktyg och hjälpmedel som finns inom sjukvården och välj ett hjälpmedel att fördjupa dig i. Vad används det till? Hur
länge har det funnits? Har det förändrats över tid? Skulle verktyget kunna
ha någon annan funktion? Din lärare väljer på vilket sätt du ska redovisa
svaret på frågorna.
Diskutera

Till dig som är lärare
Denna lektion har tema hälsa och sjukvård. Sjukvården är beroende av tekniska lösningar för att kunna fungera väl. Lektionen är tänkt att lyfta fram
några av dessa lösningar och göra eleven uppmärksam på teknik som används dagligen inom sjukvården.
Du kommer att inleda passet genom att visa och presentera 10–12 medicintekniska hjälpmedel för eleverna. Dessa artefakter kan vara förslagsvis
blodvagga, EKG-maskin, fiberskop, blodlansett, protes, kateter, handskar,
astmainhalator, ultraljud, öronmikroskop eller olika förflyttnings- och lyfthjälpmedel. (Du hittar bilder att ladda ner på hacktheworld.se). Diskutera
vilken funktion de olika föremålen fyller.
1. Eleverna får svara på vilka behov de tror att de olika artefakterna fyller.
Detta följs upp med en diskussion om våra fundamentala behov. Vilka är
dessa och kan eleverna ge några exempel på tekniska lösningar som fyller
dessa behov?
2. Eleverna får sedan svara på vilken funktion de tror att de olika medicintekniska hjälpmedlen har. Har hjälpmedlens funktioner alltid sett likadana
ut? Har de förändrats över tid?
Under uppgiften Undersök finns ett antal frågor som det är tänkt att eleverna ska besvara. Hur eleverna besvarar dina frågor avgör du. Kanske är en
klassdiskussion det bästa eller är det bättre med enskilda skriftliga uppgifter?
Eleverna får svara på vilken alternativ funktion de olika hjälpmedlen skulle
kunna ha. I samband med detta diskuteras sannolikheten gällande hjälpmedlens alternativa funktioner.
Diskutera i klassen vad för risker och möjligheter det finns med tekniska
lösningar inom sjukvården. Försök att få med ett brukar- och användarperspektiv. Avsluta med att knyta lektionen till samhällsproblemet som hör till
lektionen.

Läs igenom texten Har alla människor tillgång till samma sjukvård? Vad
tänker du när du läser texten? Hur tror du att man skulle kunna få sjukvården mer jämlik? Fundera och skriv ner stödord. Diskutera i helklass eller i
mindre grupper.
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