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”Min önskan är att skrota alla ersättningssystem
och istället låta vårdcenralerna vara kreativa med
patientens bästa för ögonen.”
Hammad Al-Saaid, co-founder & CEO, Riddarens
Vårdcentral

”Digitalisering är inget i sig själv, det är först när vi
förändrar vårt beteende med hjälp av verktygen vi
får effekt.”
Hans Winberg, Leading Healthcare

Sammanfattning

Om 10 år kommer primärvården ha andra kontaktvägar och högre tillgänglighet än idag. Patientens
första kontakt är digital och i många fall kan ett digitalt beslutsstödssystem, vid behov kompletterat
med hemtester, vara tillräckligt för att ge patienten den vård hen behöver. De digitala möjligheterna
kommer att leda till ökad kunskap och egenförmåga hos patienten att ta större ansvar för sin egen hälsa.
Personanpassade tjänster där individens behov styr kommer att erbjudas både från vården och andra
aktörer. Relevant hälsodata kommer att finnas tillgänglig för de aktörer som behöver den och digitala
lösningar integreras i hela vårdkedjan. På så sätt frigörs vårdresurser till de personer som verkligen
behöver den.
Denna rapport illustrerar den nutida och framtida primärvården genom fem patientfall som tillsammans
täcker in merparten av primärvårdens besök. Möt febrige femårige Arvid, Ahmed med risk för att
utveckla livsstilsrelaterad kronisk sjukdom, deprimerade 14-åriga Sara, Erik som just haft en hjärtinfarkt
och multisjuka Inga. Från nutid och 10 år framåt förväntas primärvårdens resurser förflyttas från fall av
engångskaraktär som Arvid till att arbeta förebyggande med fall som Ahmed.
För att detta ska realiseras behöver vården säkerställa att patient- och kostnadsansvar följer individen
och inte organisatoriska gränssnitt. Ett tydligt syfte med digitaliseringen och den avsedda effekten på
verksamheten behöver definieras och hinder som möjliggör samlad vårdinformation som flödar mellan
kommun och landsting behöver undanröjas.
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Introduktion

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar som ställer krav på allt snabbare förändringar,
effektivare resursutnyttjande och en förändrad syn på individen och dess behov. Framtidens vård kommer
med stor sannolikhet vara mer personcentrerad och utvecklas mot att mer se till personens helhetsbild
än diagnosen. Samtidigt måste framtidens vård också vara mer resurseffektiv men ändå kunna leverera
högre värde.
Att digitaliseringen erbjuder en mängd möjligheter till förbättringar inom hälso- och sjukvård är otvivelaktigt
men vad gör att de inte används i större utsträckning?
De enkla lösningarna kräver anpassningar i det ekosystem som utgör dagens hälso- och sjukvård vilket
innebär förändringar i allt från organisation, styrning och ledning, hierarkier, syn på patienten och dess
förmåga, informationsanvändning, tekniska lösningar, processer, kultur, lagstiftning, innovations-förmåga
och upphandling. Men med en övergripande målsättning att ge bättre vård till fler med effektivare
resursutnyttjande kan de nödvändiga förändringarna genomföras.
I denna folder kommer du som läsare ta del av det material som tagits fram under projektets gång i form
av patientfall – fiktiva individer och illustreringar som beskriver hur digitaliseringen av primärvården skapar
värde i deras vardag.
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Om projektet

Projektet ”Nya förutsättningar för primärvården genom digitalisering” har använt användardrivna arbetssätt
med intervjuer och workshops där vårdkedjans olika aktörer samt teknikkunniga inkluderats för att
kartlägga fakta, vision och slutligen ta fram rekommendationer riktade till beslutsfattare på olika nivåer hur
en mer digitaliserad primärvård ska nås.
Projektet har genomförts med stöd av Vinnova inom ramen för regeringens satsning på att tillvarata
digitaliseringsmöjligheter för bättre hälsa, vård och omsorg.
Visionen illustreras av fem patientscenarion. De valda scenariorna representerar större patientgrupper
och berör delar av vården som bedöms stå inför en betydande omvandling och förbättringspotential
genom digitalisering av helhet eller delar. Baserat på gapet mellan dagens läge och det framtida läget
presenteras förslag till förändringar som främjar utvecklingen av digitalisering inom primärvården. Detta i
syfte att öka möjligheterna att skapa framtidens primärvård där patientens egen förmåga står i fokus och
där ett flertal olika aktörer gemensamt arbetar för patientens bästa i vårdprocessens samtliga delar.
Projektet har genomförts av ett konsortium med deltagande av olika former av behovsägare till den
digitaliserade framtida primärvården. Deltagande parter i projektet är Innovation Skåne som bidragit med
verksamhetskunnande, Nordic Healthcare Group (NHG) som genomfört beräkningar och skattningar för
besparingar och kostnadsförskjutningar, Apoteket som en potentiell aktör att leverera fler vårdtjänster och
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut för projektledning och visualisering. Utöver dessa har ett antal
representanter från vårdaktörer, patientgrupper och företag deltagit genom intervjuer och workshops.

Vad är primärvården?

Vårdcentraler utgör basen inom primärvården och hjälper dig samma dag som du blir sjuk. Primärvård
kan vara medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande hälsoarbete och rehabilitering. Vården
kräver inte sjukhusens tekniska resurser och du kan få den till exempel på en vårdcentral, hälsocentral,
familjecentral eller på barn- och mödravårdcentraler. Från primärvården får du vid behov remiss till
specialistvård.
Inom dagens primärvård arbetar man episodiskt, det vill säga i korta och tillfälliga perioder, samt reaktivt,
det vill säga att insatser görs efter patienten blivit sjuk eller fått symptom. Patientens roll i dagens system
är också passiv, det vill säga att patienten inte bjuds in att vara delaktig i den vård som ges.
Med hjälp av digitaliseringen kan istället ett system skapas som verkar preventivt, det vill säga att
förebyggande åtgärder görs, och proaktivt, det vill säga att man förutser framtida och oönskade
händelser. Detta tillsammans med aktiva medborgare och patienter där individen ses som en resurs och
inte bara mottagare av vård.

Nya förutsättningar för primärvården genom digitalisering
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Patientgrupper

I projektet har vi valt ut 5 olika fiktiva individer (se ovan) som representerar patientgrupper som vi anser
är de mest resurskrävande grupperna i dagens hälso och sjukvårdsystem. Dessa individer kommer vara
utgångspunkten i våra framtidsbeskrivningar. Nedan följer en beskrivning av dessa patientgrupper.

Arvid 5 år

Representerar en målgrupp av individer med enklare vårdbehov som kan skötas genom egenvård. Idag
finns det okunskap och oro hos individerna och anhöriga som är det som skapar vårdkostnaderna för
denna målgrupp.

Ahmed, 48 år

Representerar en målgrupp av individer med risk att utveckla en kronisk sjukdom ofta på grund
av ohälsosam livsstil. Det kan vara risk för exempelvis diabetes typ 2 eller hjärt-och kärlsjukdomar.
Individerna har inte någon regelbunden kontakt med vården i dagsläget, dessa individer är därför okända
av vården.

Sara, 14 år

Representerar en målgrupp av barn och unga vuxna som lider av psykisk ohälsa, vilket är ett i samhället
växande fenomen där problemen oftast inte märks eller uppmärksammas förrän personen i fråga inte
längre orka hålla fasaden uppe.

Erik, 75 år

Representerar en målgrupp av stabila kroniker med återkommande vårdkontakt, ofta av rutinkaraktär.
Gruppen behöver också rehabilitering och där finns det ett behov av primärvård och slutenvård att
kommunicera väl runt patienten.

Inga, 85 år

Representerar en målgrupp av äldre individer med flera sjukdomar och många mediciner. Gruppen
bor hemma med stöd av hemtjänst. Kostnaderna drivs av planerade och akuta vårdcentralsbesök samt
sjukhusbesök till följd av de olika sjukdomarna.
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De digitala möjligheterna
för primärvården

Det finns inget egensyfte i digitalisering. Men de digitala möjligheterna kan bidra till att lösa den framtida
vårdens utmaningar på flera sätt. Möjligheterna till förbättring och förändring genom digitalisering är
många, effekterna är beroende av hur och i vilken utsträckning de tas tillvara.
De digitala möjligheterna kan kategoriseras i fyra samverkande huvudområden

Ökad egenförmåga och kunskap
•

Tjänster som ger kunskap och motiverar patient och anhörig att ta större 		
ansvar för egenvård och vård på distans.

Tjänster som är personcentrerade
•
•

Individens behov styr tjänsternas utformning.
Nya aktörer som idag finns kring individen bidrar till utveckling.

Information och data
•
•

Relevanta hälsodata finns tillgänglig för de aktörer som behöver den.
Effektiva beslutsstöd för hälso- och sjukvård och individnivå.

Digitala lösningar i hela vårdkedjan
•
•

Digital vårdnivå för maximalt tillgänglig vård
Kommer frigöra resurser till mer värdeskapande vård.

Digitaliseringen av hälso- och sjukvården har pågått under lång tid. Men nu ökar takten allt snabbare
genom omvärldens krav och den tekniska utvecklingen. Hälso- och sjukvården präglas av långsam
förändringstakt och trögrörlighet i teknisk användning. Därtill finns en organisatorisk struktur som driver
enskilda satsningar inom de stuprör som verksamhets- och geografiska områden utgör. De satsningar
inom digitalisering som görs går därför relativt långsamt och är inte heller delar av en sammansatt
vårdprocess med utgångspunkt i patienten.
Detta illustrerar tydligt att digitalisering måste drivas som en samlad lednings-, process- och
organisationsfråga som kräver starkt ledarskap med kapabilitet och kapacitet till förändring. Om dessa
faktorer samspelar, kan den fulla potentialen av digitaliseringen uppnås och majoriteten av möjligheterna
tillvaratas.
Nya förutsättningar för primärvården genom digitalisering
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Scenarios nu till 2026

I följande scenarios får du möta Arvid, Ahmed, Sara, Erik och Inga, alla är patienter med olika
vårdbehov. De representerar var och en en större patientgrupp som i sin tur täcker in merparten av
primärvårdsbesöken. Kapitlets första del beskriver nuläget (2016) och sedan beskrivs samma individer
med samma behov om ungefär tio år (2026).
Efter varje framtidsscenario följer en diskussion om hur en primärvård med digitala inslag påverkar
patienten och dennes omgivning, primärvårdens arbete och möjligheter samt vilken potential till
besparingar eller omfördelning av resurser de digitala inslagen möjliggör.

Värt att notera är att samtliga tekniska möjligheter som presenteras i respektive scenario finns tillgängliga
idag på marknaden men användningen av dem är fragmenterad.
”The future is already here, it’s just not evenly distributed.”
William Gibson, The Economist, December 4, 2003
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Primärvården 2016

I detta kapitel görs en kort nulägesbedömning av primärvården 2016 och beskriver hur vården fungerar
för våra patientgruppsrepresentanter.

Arvid 5 år har fått feber i natt

Arvid, 5 år, har under året varit sjuk flera gånger och har återigen insjuknat med halsont och
feber. Mamma Annika blir orolig, ringer 1177 och får rådet att ge Arvid febernedsättande
samt att kontakta vårdcentralen om febern inte gått ner till påföljande dag. Mamma Annika
tar med Arvid och åker till livsmedelsbutiken för att köpa febernedsättande. Väl hemma får
Arvid medicinen och somnar, men när han vaknar några timmar senare har febern stigit till
38,6 grader. Annika googlar på ”hög feber+barn” och läser på olika forum om hur barns
tillsynes oskyldiga förkylningar kan visa sig vara mycket allvarligare diagnoser. Annikas
oro stiger kraftigt och hon beslutar sig för att ta Arvid till barnakuten. Väl där är väntetiden
lång och först vid tretiden på morgonen får de träffa en läkare. Arvid får diagnosen
virusinfektion och de får åka hem igen utan ytterligare läkemedel än fortsatt behandling
med febernedsättande

Ahmed 48 år får akut ont i magen

Varje tisdag dricker Ahmed, 48 år, kaffe med sina vänner i det lokala köpcentrat och
idag har de en livlig politisk diskussion som ibland avbryts för en rökpaus utanför.
Ahmed känner värk i knäna när han reser sig. En bidragande orsak är hans viktuppgång
de senaste åren och övervikten är nu besvärande liksom värken. Trots det har han inte
besökt sin vårdcentral. Han borde gå promenader efter kvällsmaten men han vill ju inte
missa fotbollen på tv. Ahmed jobbar natt och sitter då mestadels stilla, vilket inte heller
gör att han rör på sig. Plötsligt får han en skarp smärta i magen som inte vill gå över,
varken när han sätter sig eller till slut lägger sig ner på golvet i caféet. Hans vänner
ringer 112 och ambulansen kommer, Ahmed åker in till akuten liggandes på en brits med
uppkopplat EKG. Väl inne på akuten hittas inget akut problem men läkaren uppmanar
Ahmed att se över sin livsstil, gå ner i vikt och sluta att röka. Ahmed åker hem igen och
tänker åter att han borde börja gå promenader.

Sara 14 år orkar inte vara glad mer

Sara, 14 år, har mått dåligt i flera månader. Hon känner sig ledsen, gråter ofta, har ont i
magen och börjar få svårt att sova. I skolan har hon alltid haft lätt för sig och brukar vara
bland de bästa i klassen. Men nu har hon börjat slarva med läxorna och några gånger
ljugit för sina föräldrar att hon är sjuk, bara för att slippa gå till skolan. Fast hon egentligen
borde vara glad, hon har ju mycket kompisar och har föräldrar som bor ihop, så känner
hon sig svart inuti. Hon vågar inte prata med sina föräldrar, de kan ju bli besvikna. Det
känns också pinsamt att prata med kompisar om känslor på det viset så det undviker hon
också. Sara har sökt på nätet och det låter som att hon är deprimerad. Hon har också läst
att vissa tycker det hjälper att skada sig själv, men det låter ju hemskt. Till slut går hon
dock till skolsköterskan som lyssnar och säger att det kan hjälpa att prata om det. Sara
uppmuntras att prata med sina föräldrar samt kontakta Första linjen hos BUP där hon
kan få mer stöd. Sara ringer till BUP och efter en vecka träffar hon en behandlare som
bedömer att hon är deprimerad och ska träffa läkare. Sara får tid först om en månad. Efter
två veckor känner hon sig sämre och en kväll provar hon att skära sig i armen, det hjälper
för stunden.

Nya förutsättningar för primärvården genom digitalisering
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Strokerehabilitering för Erik 75 år

Erik är 75 år och har precis kommit hem efter sju dagars vistelse på sjukhus där han
vårdats för en stroke. Stroken kom som en överraskning för Erik och hans anhöriga
eftersom han alltid varit pigg och fysiskt aktiv och endast har mediciner för högt blodtryck.
Innan Erik kom hem utfördes en vårdplanering på sjukhuset där det beslutades att han
behöver handtag i badkaret, larmklocka på armen, en rullator under en begränsad period
och hemtjänst för städning och handling två gånger i veckan. Med sig från sjukhuset
fick han också ett träningsprogram och information om att han kommer att få åka till
sjukhuset regelbundet för träning och uppföljning med neurologens sjukgymnast och en
arbetsterapeut. När hemtjänstpersonalen lämnar Erik känner han sig orolig och ledsen.
Hans barn bor på annan ort och makan gick bort för tre år sedan, vem kommer att hitta
honom om han ramlar eller får en stroke till?

Överlevaren Inga 85 år vill motverka sin KOL

Inga, 85 år, har gått igenom en hel del där den tuffaste matchen gick mot livmodercancern. Efter det har
hon även brutit höften och fått starr vilket gör att hon går med rullator och har nedsatt
syn. Men med hjälp av hemtjänst så har hon kunnat bo kvar hemma, där hon trivs
allra bäst. Inga är storrökare och har utvecklat KOL, vilket hon under det senaste året
varit inlagd för två gånger. Vid det senaste vårdtillfället fick hon dessutom trycksår.
Hennes barn tycker att hon borde flytta till ett äldreboende för att få bättre hjälp med
ADL samt övervakning för att undvika ytterligare fallolyckor. Inga vill absolut inte flytta
ännu och kommunen uppger att hon inte heller uppfyller kriterierna för äldreboende.
Inga upplever det svårt att få överblick över och komma ihåg alla läkemedel som hon
tar. Barnen är oroliga för att hon inte tar medicinen rätt eftersom KOL-besvären blir
allt värre. Inga har minskat sin rökning och röker nu endast 6 cigaretter per dag men
behöver hjälp om hon ska sluta helt. De får en mottagningstid på vårdcentralen 6
veckor senare för en klinisk kontroll med medicinöversyn och justering. Besöket måste
dock avbokas eftersom Inga åter blivit inlagd på sjukhus.
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Resursanvändning 2016

Med mer digitala vårdtjänster kommer resursanvändningen (personal och utrustning) inom primärvården
att förändras. Figur nedan visar ungefärligt användningen av vårdens resurser över de olika
patientgrupperna i dagsläget. Den visar att över hälften går till typen Arvid, det vill säga relativt enkla
besök av engångskaraktär. Gruppen Ahmed däremot får en väldigt liten del av vårdens resurser då
primärvården i dagsläget inte arbetar med förebyggande insatser.

Sara: Unga och unga vuxna
med psykisk ohälsa som ofta
söker vård för psykosomatiska
besvär som ont i bröstet
eller magen, men där den
bakomliggande problematiken
sällan adresseras tillräckligt.
Ahmed: Riskpatienter
som inte nås av
vården idag förrän
tillståndet är akut och
sjukdom redan blivit
kronisk.

Arvid: Relativt enkla besök av
engångskaraktär, patient söker ofta
akut, hög grad av egenvårdstöd.

Nya förutsättningar för primärvården genom digitalisering

Inga: Instablia kroniker
och mulitsjuka med akuta
besvär. Insatsen ofta ej
tillräckligt planerad eller
strukturerad för att skapa
långsiktigt värde.

Erik: Stabila kroniker
med återkommande
kontakt med
primärvården. Flera
av rutinbesöken är av
relativt enkel karaktär,
men kontakten med
patienten är ändå ej
tillräckligt kontinuerlig.
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Primärvården 2026

Arvid 5 år har fått feber i natt – framtid
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Vad innebär digitalisering för fallet Arvid?
Det uppkopplade hemmet

2026 kommer utvecklingen kring Internet of Things (IoT) resulterat i att våra hem kommer
att vara uppkopplade. Genom olika sensorer och tjänster kommer våra hem veta mycket
om oss för att kunna underlätta vår vardag. Detta innebär också att våra hem kommer
samla information om hur vi mår vilket i sin tur kan hjälpa oss hantera vår hälsa.

Hälsodata

2026 kommer det finnas standarder för hälsodata som möjliggör för primärvården att lita
och agera på den information som patienter delar med sig utav. Detta kommer ske på ett
sätt som är integritetsäkert för patienten och vårdpersonalen.

Förmåga till egenvård

2026 kommer all den information som finns tillgänglig om vår hälsa ge medborgare
möjlighet att ha ökad förmåga att bedriva egenvård och förstå vad informationen betyder.

Kontinuitet och kvalitet

2026 kommer primärvården erbjuda högre kontinuitet samt kvalitet då patienters
historiska och aktuella hälsoinformation alltid är tillgänglig. Detta kommer ge ökad
trovärdighet och bättre patientupplevelse.

Digital vårdnivå

2026 kommer en majoritet av vårdbesök hanteras genom tydliga beslutsträd i digitala
beslutstöd för att avgöra svårighetsgrad och diagnos samt om det föreligger behov av
personlig och fysisk undersökning. Komplettering med hemtester som kan rapporteras
direkt in i beslutstödet. Det kommer därför vara möjligt att tillgodose en stor del av
vårdbehoven utan att personal behöver medverka och resurser kan nyttjas endast i de
fall där personlig och fysisk interaktion med patienter är nödvändig.

Resurser till patienter med komplexa vårdbehov

I och med att den digitala vårdnivån behandlar de fall den kan och slussar andra fall till
den del av vården där de hör hemma så kommer vårdresurser läggas där de skapar
verkligt värde och frigör resurser till patienter med komplexa vårdbehov.
Nya förutsättningar för primärvården genom digitalisering
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Ahmed 48 år får akut ont i magen – framtid
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Vad innebär digitaliseringen för fallet Ahmed?
Vård i mobilen

Digital hälsocoach kommer i framtiden kunna nås via mobilen oavsett var man befinner
sig, där varje individ har byggt upp ett individuellt hälsoprogram. Vården i mobilen
möjliggör också videosamtal med tjänster såsom 1177 som kan bedöma hälsotillstånd
baserat på videon och informationen i individens hälsoprogram. Hälsocoachen
möjliggör också hjälp till självhjälp och att hälsorisker kan fångas upp och åtgärdas i ett
tidigt stadie.

Virtuell digital scanning

År 2026 kommer virtuell digital scanning vara avgörande för motivationen till förbättring
hos individer då man svart på vitt får se ens aktuella risker och hur situationen ser ut om
livsstilen förändras åt det positiva. Genom detta kan akutella risker åtgärdas tidigt och
skapar ett långsiktigt hållbart levnadssätt där individens delagtighet är avgörande.

Samverkan mellan aktörer

År 2026 har digitaliseringen inneburit en ökad samverkan mellan olika aktörer i
samhället, där vården samarbetar med och integrerar med exempelvis arbetsplats och
föreningsliv för att kunna leverara individanpassade tjänster med hög kvalitet. Genom
att samla in livsstilsinformation om individer i olika områden kan exempelvis vårdcentral,
kommun och näringsliv skapa gemensamma satsningar för att förbättra eller bibehålla
en god hälsa i samhället.

Drop-in diagnostik

Möjligheterna till att kolla exempelvis blodfetter, blodvärden och blodtryck på drop-in
hörnor på apotek och i andra av samhällets funktioner gör att individer bättre kan hålla
koll på sin hälsa och hur hälsostatusen förändras. Utefter dessa mätningar uppdateras
sedan individens hälsoprogram, som alltid finns tillgängligt för vården om något skulle
hända.

Nya affärsmodeller

År 2026 kommer nya affärsmodeller finnas för att möjliggöra att aktörer i samhället
som inte tillhör vården utnyttjas för att utveckla tjänster anpassade till individens
förutsättningar. Affärsmodellerna innehåller reglering för hur man arbetar med ett
proaktivt förhållningssätt för att skapa hälsa samt ett reaktivt förhållningssätt för att
minska ohälsan. Detta kommer att leda till att grupper med omfattande risk för sjukdom
kan identifieras tidigt för att förebygga kroniska besvär eller komplikationer med lidande
och kostnader som följd.

Nya förutsättningar för primärvården genom digitalisering
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Sara 14 år orkar inte vara glad mer – framtid
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Vad innebär digitaliseringen för fallet Sara?
”Hälso-kit” för ungdomar

Som ett steg i att adressera och uppmärksamma det psykiska välmåendet i ett tidigt
skede skickas ”hälso-kit” ut till ungdomar i Saras ålder. Detta kit innehåller både analog
och digital information om psykisk hälsa samt verktyg att använda vid behov. Förutom
att de unga lär sig mer om problemet skapas även möjligheter för de som känner igen
sig att på ett okomplicerat sätt kontakta vården utifrån deras villkor.

Första linjen-app

Första linjen är ett av verktygen som erbjuder kontakt med BUP via nätet. Ungdomar
har t ex. möjlighet att fylla i dagbok för att beskriva hur man mår och återkoppling fås
från personal på BUP utifrån dagboken. Tillsammans skapar de sedan ett upplägg med
övningar och tips som hjälper individerna att hitta tillbaka till sig själva. De unga avgör
själva om kontakten ska uppehållas via chat, telefon eller videosamtal vilket skapar
trygghet i den behandling som fås då kontakten sker på de ungas villkor.

Anhörigstöd

Precis som det digitala hjälp-kitet för ungdomar så kommer det år 2026 finnas
motsvarande för föräldrar med information om psykiskt välmående, för att skapa
medvetenhet om hur det påverkar ungdomar i Saras ålder. Föräldrarutbildning via
digitala kanaler bidrar till hur man som anhörig försiktigt kan närma sig problemet, som
för många kan upplevas känsligt och pinsamt.

Nya vårdkedjor

Koordineringen mellan primärvård, BUP, skola och socialtjänst kommer med hjälp av
digitaliseringen ske på ett sätt som ger individer ett adekvat stöd med insatser som
sätts in i god tid. Digitaliseringen möjliggör också nya kontaktytor med vården där
enklare och mer lättillgängligt stöd erbjuds.

Nya förutsättningar för primärvården genom digitalisering
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Strokerehabilitering för Erik 75 år - framtid
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Vad innebär digitaliseringen för fallet Erik?
Vårdplanering

2026 kommer vårdplaneringen mellan olika instanser ske på ett mycket effektivare sätt,
där övergången mellan vårdgivare sker utan kvalitetsförluster. Det gör att när patienter
exempelvis skrivs ut från sjukhus så kommer uppföljning och uppdaterad information
om patienten att följa med, vilket skapar en patientcentrerad utskrivningsprocess. Det
förhindrar också att samma problem och symptom behandlas gång på gång. Istället
görs analys av bakomliggande orsak.

Rehabiliterande insatser

Till år 2026 har vården skapat en verksamhet med ett uttalat rehabiliterande
förhållningssätt, som utgår från hemtjänsten men där fokus ligger på att skapa ökad
funktionsförmåga och självständighet. Genom tydliga resurser och kontakter som
kan hjälpa till med rehabiliteringen kan individer känna sig trygga i hanteringen av sin
sjukdom och veta var man kan vända sig med frågor eller tillkommande besvär.

Övervakning

Digitaliseringen gör att hälsotillstånd kontinuerligt kan följas över tid, exempelvis i form
av ett stroke-larm. Skulle något avvika från det normala kan hälsoinstanser kopplas in
och bedöma ifall individen är behov av hjälp. Meddelanden kan också skickas ut till
anhöriga som då kan följa individens status. För personer som bor
själva skapar det trygghet samtidigt som insatser kan sättas in i ett tidigt skede.

Stroke-coach

År 2026 kommer det finns digitala stroke-coacher som erbjuder rehabiliterande träning
och framför allt skapar möjlighet till uppföljning av rehabiliteringen. Stroke-coachen
står också för kontinuerlig bedömning av hälsotillstånd och anpassar rehabiliteringen
vartefter förändringar uppstår.

Nya förutsättningar för primärvården genom digitalisering
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Överlevaren Inga 85 år vill motverka sin KOL - framtid
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Vad innebär digitaliseringen för fallet Inga?

En journal med samlad information från alla berörda hälsosjukvårdsaktörer
2026 kommer vi alla ha en journal som kan delas mellan berörda aktörer inom hälsosjukvårdsområdet. Information om Inga och hennes hälsotillstånd, sjukdomshistorik
och läkemedel samkörs och ligger till grund för att effektivare genomföra framtida
riskbedömningar, beslut och vårdinsatser. På så sätt kan också sjukdomar upptäckas i
tid vilket förkortar behovet av vård samt skapar högre livskvalitet.

Digitala hemma-assistenter

Digitaliseringen har inneburit att vi i framtiden får tillgång till individuella digitala
hemmaassistenter (DHA) där användaren själv får välja utseende på avataren. DHA
fungerar både som en del av hemtjänsten och som en del av vården, där den bland
annat hjälper till med matlagning och städning. Hemmaassistenten fungerar också som
socialt stöd som bland annat kan hjälpa till att vidoechatta med anhöriga eller vänner.
DHA står också för övervakning och monitorering av Ingas hälsa och identifierar om
något avvikande sker från det normala. På så sätt kan hemtjänsten, hälsocentralen
eller anhöriga meddelas. Detta skapar trygghet för individen själv och dennes anhöriga
genom att om något händer individen sänds ett larm och hjälpen kommer automatiskt.

Medicinautomat

2026 kommer 3D-printade produkter vara norm vilket självklart också innefattar våra
mediciner. Det kommer göra medicinering enklare för individerna då de kommer få
enklare att administrera sina doser. Detta genom att medicinautomaten matar fram rätt
medicin vid rätt tid samt påminner när individer missar att ta medicinen. Läkare kan
också via distans justera doserna ifall individens värden skulle förändras.

Virtuell verklighet

2026 kommer individer kunna ta del av gruppträffar kring rehabilitering, terapi eller
kunskapsutbyte via distans och få del av de sociala värdena som uppstår när man
interagerar med andra. Detta innebär att man kan bo kvar hemma utan att isoleras
socialt då sällskap alltid finns nära till hands. Utvecklingen av VR-tekniken har också
möjliggjort operationer på distans vilket möjliggör för simultana behandlingar som
förkortar vårdtiden på sjukhus och inte minst patientens lidande.

Nya förutsättningar för primärvården genom digitalisering
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Resursanvändning 2026

Med mer digitala vårdtjänster kommer resursanvändningen (personal och utrustning) inom primärvården
att förändras. Figuren nedan visar ungefärligt användningen av vårdens resurser över de olika
patientgrupperna år 2026. Vi spanar att i framtiden kommer Arvids del minskas rejält då denna grupp kan
hanteras av patienten eller anhöriga själva med hjälp av digitala beslutsstödssystem och hemmätningar.
I framtiden spanar vi också att primärvårdens insatser för Ahmed kommer att öka då arbetet blir mer
uppsökande och förebyggande. Däremot kommer den totala sjukvårdskostnad för Ahmed att minska
genom att de förebyggande aktiviteterna förhindrar att hans sjukdom hamnar i ett akut läge.

Ahmed: Riskpatienter
söks upp och erbjuds
olika hälsofrämjande
tjänster via aktörer som
de interagerar med
dagligen.

Sara: Unga i riskzonen för
psykisk ohälsa får tidigt stöd
och kunskap om vad psykisk
ohälsa är och vad de kan göra
när de mår dåligt. Genom
digitala verktyg kan vården följa
och stötta Sara innan sjukdom
hinner utvecklas.

Arvid: Enkla vårdbehov som hanteras
via digitala tjänster och av patienten
själv.
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Inga: Instabila kroniker
och mulitsjuka lever så
självständigt som det går
med hemmasjukvård med
aktiv monitorering där all
vård bedrivs i hemmet och
specialister kan kopplas in vid
behov genom digitala system.

Erik: Stabila kroniker
lever självständigt där
vården endast ingriper
om något avvikande
upptäcks genom
vårdens monitorering av
patientens hälsa.
Nya förutsättningar för primärvården genom digitalisering

Hur ska de digitala
möjligheterna realiseras?

Som illustrerats med hjälp av Arvid, Ahmed och de övriga så är möjligheterna som digitaliseringen innebär
många. De bidrar till att lösa hälso- och sjukvårdens utmaningar som ställer krav på förändrad syn på
individen och dennes behov, ökad förändringstakt samt effektivare resursutnyttjande. Det ställer i sin tur
krav på förändringar inom hela hälso- och sjukvårdens ekosystem. Digitalisering öppnar också upp för
nya innovativa aktörer som deltar på olika sätt inom eller i gränslandet till hälso- och sjukvården. Genom
samverkan mellan samtliga aktörer skapas förutsättningar för den individualiserade vården.
De förväntade effekterna i form av såväl värde för patient, kvalitet eller behandlingsmål behöver ställas
mot olika mått på resursanvändningen. Resursanvändningen kan mätas på lokal nivå, men det finns ett
stort behov av att också mäta på systemnivå och säkerställa att digitaliseringen får avsedda resultat.
Om du som läsare är en ledande politiker eller tjänsteman på nationell eller regional nivå hoppas vi att du
tar med dig de tre rekommendationerna nedan kring de grundförutsättningar där vården behöver stöd för
att lyckas med digitaliseringen. Dessa syftar till att lägga grunden för en framgångsrik digital omvandling,
där vi idag ser brister som behöver åtgärdas. Om du dessutom tar med dig de mer omfattande
rekommendationer som följer därefter kan vi öka takten i en viktig förändring. De senare är formulerade
för att stödja verksamheterna genom digitaliseringen. Realiseras dessa skapas förutsättningar för att
digitaliseringen katalyserar sunda och avsedda prioriteringar som kommer alla till del i en god, säker och
jämlik vård.

Grundläggande rekommendationer och förutsättningar för nationelloch landstingsnivå

1.

Säkerställ att patient- och kostnadsansvar följer individen och inte organisatoriska
gränssnitt. Patientansvaret ska i de flesta fall utgå från primärvården. Dock är tydlighet mot
patient viktigare än principen. Uppgiften för styrning och ledning blir att utveckla vad som
följer av detta ansvar och att skapa effektiva förutsättningar med hela systemets bästa för
ögonen. Och framförallt, med individernas intressen i fokus.

2.

Säkerställ tydligt syfte med digitaliseringen och den avsedda effekten på
verksamheterna. Ledningens uppgift blir att utveckla en organisatorisk och kulturell
beredskap för digitalisering och den omställning som följer. Verksamheterna ska belönas för
kontinuerlig, uthållig och stegvis effekthemtagning.

3.

Undanröj hinder och möjliggör för samlad vårdinformation, såväl inom som mellan
kommun och landsting. Annars riskeras den uppenbara målbilden kring god och säker vård.
Hänsyn ska naturligtvis tas till integritetslagstiftningen och andra regulativa ramverk, men
argument kring flertalet tekniska hinder är dåliga ursäkter.

Nya förutsättningar för primärvården genom digitalisering
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Rekommendationer på nationell och lokal nivå
Ökad egenförmåga och kunskap
•
•
•

Individen ska ges förutsättningar att vara aktiv i att ta kontroll över sin egen
hälsa, exempelvis genom förbättrat egenvårdsstöd, beslutsstöd för patient
(såsom symtomskattningar) eller digitala patientutbildningar.
Individen måste ges tillgång till information och kunskap om sin egen hälsa,
exempelvis genom tillgång till och förståelse för en samlad 			
vårddokumentation.
Satsa på elektroniska och digitala verktyg och tjänster som gör att 		
personalen kan fokusera på insatser med största möjliga effekt, exempelvis
digitala vårdbesök till rätt utvalda målgrupper.

Tjänster som är personcentrerade
•
•
•

Hälso- och sjukvården ska säkerställa att individens behov möts med rätt typ
av tjänster, i rätt tid, format och kanal. Exempelvis måste vården ha 		
förståelse för att den väg individen ser in i vården är rätt väg in i vården.
Skapa en gemensam yta för vårdinformation för samtliga inom hälso- och
sjukvårdens aktörer där informationen följer patienten oavsett vårdform, 		
huvudman och aktör.
Skapa förutsättningar för en vård som utgår från individen och inte från 		
diagnosen, där individen och diagnos går hand i hand. Skapa beredskap för
genomgripande omdaningar för att utbilda och arbeta med personcentrering, exempelvis med servicedesign och resurseffektivitet som 		
grund.

Digitala lösningar i hela vårdkedjan
•

•

•

Utnyttja möjligheterna till storskalighet och samordning med digitala stöd.
Digitala investeringar ska ses som ett av flera verktyg i vårdens ordinarie 		
verksamhetsutveckling där spridning av goda exempel ofta är en 			
förutsättning för att de ska få mätbara effekter.
Skapa förutsättningar för en organisationskultur med flexibilitet och 		
förändringsvilja, exempelvis genom minskad detaljstyrning och med 		
uppdrag och ersättning som stödjer kontinuerliga förbättringar och 		
effekthemtagning.
Utveckla metoder för att etablera evidens, mätning och uppföljning av 		
digitala lösningar ur ett kvalitetsperspektiv och ur ett resursanvändningsperspektiv som motiverar ett eventuellt breddinförande.

Information och data
•
•
•
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Hälso- och sjukvården ska arbeta systematiskt med kundanalys och 		
kundsegmentering för att identifiera individers och patienters behov 		
och kundanpassa tjänsterna som erbjuds.
Säkerställ tillgänglighet till samlad vårdinformation och kvalitetsdata med
stabila gränssnitt och tillgängliga verktyg för aggregering och användning
samt kommunikation.
Hälso- och sjukvården ska aktivt verka för att värdet i insamlad data, även
hos aktörer utanför traditionell hälso- och sjukvård, värderas och används i
syfte att förbättra prevention, egenvård och vård samt prediktera 			
insjuknande.
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Tack för all hjälp!

Ett stort tack till alla som bidragit till detta projekt. Speciellt vill vi tacka er som representerat den offentligt
finansierade primärvården i Skåne och som i referensgruppen och i intervjuer bidragit med spänst och
realism i våra scenarion, med insikter till våra rekommendationer och med er entusiasm att bidra till er
egna framtida arbetssituation och till en bättre hälsa för Arvid, Inga, Erik, Sara och Ahmed.

Citat

Under projektet läste vi och lyssnade på insikter från många personer från olika organisationer som sade
väldigt bra saker och för att tacka dem har vi samlat citat från dem.
”För att få potentialen i digitaliseringen att komma fram måste vi ta tillbaka önskan att hjälpa och
empatin inom vården.”
Bjarte Bugge, VD, Usify
”De bästa förändringsarbeten har patienterna med i processen”
Kajsa Söderberg, Projektledare på VGR, eHälsa enheten
”Vården måste följa mig från vaggan till graven.”
Magnus Melander, Evangelist & FOUNDER, THINGS-the innovation grow house Sthlm.
”I framtidens samhälle ska du aldrig behöva bli sjuk – nollvision.”
P-O Sjöberg, Affärs- oc innovationschef E-hälsa på Swedish ICT
”Primärvården är den nya nära vården. Byggnaderna har mindre betydelse. Vården finns i vardagen
i fickan eller hemma. Det kommer att finnas helt nya aktörer.”
Patrik Matsson, chef för eHälsa enheten på VGR
”Om 10 år har vi också helt ändrat attityden till vad primärvård är och kulturen hur vi jobbar.
Patienten är en del i teamet, fler aktörer är inblandade och arbetar förebyggande.”
Daniel Forslund, Innovationslandstingsråd, SLL
”Målet för primärvården är att skapa en god hälsa i befolkningen”.
Lisbeth Löpare Johansson, Vårdstrategisk chef, Vårdförbundet
”Den framtida primärvården kommer vara spindeln i nätet, där all information som jag behöver finns
som gäller min sjukvård och mina behov av hemtjänst och hemsjukvård”.
Eva Nilsson-Bågenholm, Kvalitetsdirektör Humana
”Vi behöver lära oss att arbeta MED maskinerna. Läkaren och Watson kompletterar varandra.”
Darya Isaksson, Ziggy Creative Colony.
Data till information till kunskap, systemen måste hjälpa individen att tolka data för att det ska bli till
kunskap.
Malin Hollmark, Swedish Medtech
Stödjande eller styrande beslutsstöd – är det läkaren eller IT-systemet som tar det slutgiltiga
beslutet?
Nils Schönström, MD, senior rådgivare
Kronikerna står för 80% av sjukvårdskostnaderna, dvs våra ”guldklubbsmedlemmar”.
Carolina Wallenius, Head of GE Health Care Partners Nordic
För att få hälsovård på riktigt behöver vi bry oss om hela människan, det räcker inte att bara
amputera ett ben och låta personen gå hem.
Olof Norin, MD, SKL
Nya förutsättningar för primärvården genom digitalisering
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För mer information om projektet kontakta:
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Petra Sommarlund
+46 10 516 57 02
petra.sommarlund@sp.se

