Health Care in Transition
Hälsovård i förändring
Ett projekt inom Forskning för innovation
– det övergripande strategiska forskningsprogrammet
vid Högskolan i Halmstad, med stöd av KK-stiftelsen
Partner:
Varbergshälsan AB, Hjärthuset AB, Region Halland och
forskargruppen HIT från Högskolan i Halmstad
Sverige står i likhet med andra länder inför en
demografisk tidsbomb med stor ökning av den äldre
befolkningen som kommer att medföra betydande
förändringar i samhället som sätter stor press på
hälso- och sjukvård
Hälsovård i förändring
•
•

•

Ett nytt tvärvetenskapligt forskningsprogram med
fokus på hälsoinnovation och entreprenörskap
Utmaningen är att tvärvetenskapligt och samproduktivt
utveckla företagshälsovården för företag och deras
anställda inför fortsatt verkan i arbetslivet. Att skapa
möjligheter för utveckling av sociala innovationer och
arbetssättsinnovationer
Syftet är att i samproduktion med Varbergshälsan AB
identifiera och exploatera möjligheter för att möta
morgondagens utmaningar inom företagshälsovård och
därigenom skapa nya förutsättningar för gruppen
anställda framtida seniorer

Frågeställningar
•
•

Hur konstrueras kundrollen på strategisk och operationell
nivå inom företaget?
Vilka processer kan stödjas och vidareutvecklas med fokus
på affärslogik och giltig affärsmodell?

Metoder
•
•
•
•

Kvalitativ metod – intervjuer, samtal, workshop och
loggböcker
Kvantitativ metod – total- och sampelundersökningar
Benchmarking inom branschen
Interaktiv modell- och systemutveckling

Målsättning
•
•
•

Projektets vision är att förändra det institutionella
arrangemanget inom hälsovården och skapa andra arbetssätt
än de som finns i dag
Fokus ligger på företags och anställdas fortsatta medverkan i
arbetslivet där hälsobehov och lösningar finns medan
ändamålsenliga kopplingar däremellan ofta saknas
Förväntade resultat och effekt är att
• skapa ny efterfrågan inom företagshälsovård
• utveckla och organisera inledande implementering
av ny affärsmodell och affärskoncept inom ramen
för Varbergshälsan AB
• Bidra med ökad forskning inom fältet genom
spridning av resultat och hälsoinnovativ kunskap
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