En personlig och digital vårdupplevelse
- Framtidens primärvård

Rapport från Vinnova-finansierade projektet Nya förutsättningar för primärvården
genom digitalisering.
Fulla versionen

”När primärvården har byggt ut de automatiserade
processerna så att en del av det arbete vi gör idag
kan lyftas över till patienterna, då kan vi frigöra
nog med kraft för att ta hand om de mest sjuka och
behövande i samhället.”
Ulf Österstad, Distriktsläkare och Verksamhetschef
Bra Liv Nära/offentlig finansierad digital vårdcentral i
Jönköping

Titel: En personlig och digital vårdupplevelse - Framtidens primärvård
Fullversion: 1.0
Publicerad:28 oktober 2016
Rapport skapad inom den Vinnova finansierade projektet ”Nya förutsättningar för Primärvården med
digitalisering 2016.
Projektledare: Petra Sommarlund, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Skapare av rapporten är:
Bengt Stavenow
Carolina Vidarebäck
Sofia Gerward
Jimmy Johansson

Innovation Skåne AB
Innovation Skåne AB
Innovation Skåne AB
Innovation Skåne AB

Petra Sommarlund
Frida Falkvall 		
Peter Sandberg
Albin Andersson

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Peder Lindskog
Nordic Healthcare Group
Mårten Ambjörnsson Nordic Healthcare Group
Marianne Norelius

Apoteket AB

Grafisk layout av Albin Andersson
Illustrationer gjorda av Peter Sandberg och Albin Andersson
Ikoner i illustrationer är tagna från Flaticon.com

”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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Nya förutsättningar för primärvården genom digitalisering

Inledning
Två tredjedelar av alla dödsfall i världen kan relateras till icke-smittsamma sjukdomar, som i hög grad
kan förebyggas genom bättre levnadsvanor som t.ex. fysisk aktivitet, hälsosam kost, mindre stress samt
tobaksbruk och alkohol. För att vända trenden behöver både enskilda individer och primärvården ta ansvar för
förebyggande insatser och förändringar samtidigt som förbättringar görs av de insatser som stödjer patienter
med akuta eller kroniska sjukdomar.
Samtidigt står hälso- och sjukvården inför stora utmaningar som ställer krav på snabbare förändringar,
effektivare resursutnyttjande och en förändrad syn på individen och dennes behov. Framtidens vård kommer
vara mer personcentrerad och utvecklas till att se individen som helhet istället för en diagnos. Men framtidens
vård måste också bli mer resurseffektiv och kunna leverera med bibehållen eller högre kvalitet än idag med
färre tillgängliga resurser.
Det kräver insatser som hälso- och sjukvården inte är organiserad eller utrustad för. Digitaliseringen erbjuder
en mängd möjligheter till förbättringar inom hälso- och sjukvården redan idag men vad gör att de inte tas
tillvara i större utsträckning?
Även de enkla digitala lösningarna kräver anpassningar i det ekosystem som utgör dagens hälso- och
sjukvård vilket innebär förändringar i allt från synen på patienten och dennes förmåga, organisation,
styrning och ledning, hierarkier, informationsanvändning, tekniska lösningar, processer, kultur, lagstiftning,
innovationsförmåga och upphandling. Med en övergripande målsättning att ge bättre vård till fler med
effektivare resursutnyttjande kan de nödvändiga förändringarna genomföras.
Med fokus på primärvården har detta projekt analyserat och visualiserat hur digitalisering skapar
förutsättningar för att öka vårdens förmåga att arbeta tillsammans med patienten som resurs, involvera nya
typer av aktörer i vårdprocessen och samarbeta mellan vårdaktörer

Genomförande

Arbetet har fokuserat på användardrivna arbetssätt med intervjuer och workshops där vårdkedjans olika
aktörer samt teknikkunniga inkluderats för att kartlägga nuläge och ett framtida tänkbart läge samt för ta fram
rekommendationer riktade till beslutshavare på olika nivåer för att de digitala möjligheterna kan tas tillvara.

Med intervjuer som grund skissades ett antal scenarios upp där en fiktiv patient illustrerar hur kontakten med
vården ser ut i olika skeden. Under dessa workshops nyttjades scenarios som utgångspunkt för diskussion
om dagens läge och ett framtida läge. Ur dessa valdes slutligen fem scenarios som genomgick en djupare
bearbetning och analys. Respektive scenario tar utgångspunkt i så kallade operating models1 som beskriver
patientens kontaktytor med vården, vilka beslut som fattas där och vart patienten därefter slussas. De valda
scenarierna berör delar av vården som bedöms stå inför en betydande omvandling med en förbättringspotential
genom digitalisering av helhet eller delar.
Baserat på gapet mellan dagens läge och det framtida läget lämnas slutligen rekommendationer till
förändringar för att öka möjligheterna att skapa framtidens primärvård med stöd av digitalisering. En vård där
patientens egen förmåga står i fokus och där ett flertal olika aktörer gemensamt arbetar för patientens bästa i
vårdprocessens samtliga delar.

1
Lillrank et al (2010), Demand and Supply-Based Operating Modes – A Framework for Analysing Health Care Service 		
Production, The Milbank Quarterly
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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. Men 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. Satsningar inom digitalisering går därför
relativt långsamt och blir inte delar av en sammansatt vårdprocess med utgångspunkt i patienten.

Detta illustrerar tydligt att digitalisering måste drivas som en samlad lednings-, process- och organisationsfråga.
Det 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.

Ökad egenförmåga och kunskap

Genom att individer och deras anhöriga får tillgång till rätt information, via rätt typ av tjänst, kanal och format
för deras behov, skapas en ökad kunskap kring den egna hälsan och vilka möjligheter till förändring och
förbättring som finns.

Individer ska känna sig trygga i att göra egna bedömningar och val baserat på information som finns tillgänglig
från pålitliga källor. Det gäller såväl personlig information som information om yttre omständigheter som kan
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påverka hälsan. Digitala verktyg skapar förutsättningar för detta genom att vara lättillgängliga, intuitiva och
självinstruerande. Genom att den egna hälsan kan följas, får individen god överblick över sin egen situation och
det finns bra underlag att överlämna till sjukvården för ytterligare bedömning.
För att kunna förstärka det preventiva och förebyggande hälsoarbetet kommer det krävas större insatser från
vården initialt. Men när individers förmåga att ansvara för den egna hälsan ökar kommer det med största
sannolikhet leda till färre vårdkontakter och mindre risk att utveckla sjukdom. I detta kommer digitala verktyg
kommer vara centrala.

Tjänster som är personcentrerade

För individen innebär personcentrering att, oavsett när i livet vården konsumeras, så är den personligt
anpassad i form av kanal, typ av tjänst, vårdform eller geografi. Möjligheten att mäta och följa upp den egna
hälsan via sensorer och provtagning i olika former finns lättillgänglig och kopplas till individuella hälsoråd och
verktyg gällande kost, motion eller andra faktorer som främjar individens hälsa. Dessa justeras då individens
förutsättningar, hälsa eller levnadssätt förändras.

Alla aktörer inom hälso- och sjukvård samverkar för att skapa bästa möjliga nytta för individen samtidigt som
samhällets resurser kan hanteras hållbart. Patienten betraktas ur ett helhetsperspektiv istället för som en eller
flera diagnoser. För att det ska vara möjligt måste information om individen finnas tillgänglig för olika aktörer
i olika format. Informationen kan användas för att tidigt fånga upp riskgrupper och närma sig dessa med olika
typer av erbjudanden som kan bidra till att minska risken att drabbas av sjukdom eller minska sjukdomens
effekt. Informationen kan också användas för att öka möjligheten att hitta nya sociala sammanhang som stärker
viljan att arbeta med den egna hälsan.
Vårderbjudanden finns tillgängliga på flera platser, både fysiskt och virtuellt, där individen rör sig. Beroende
på behov kan den egna hälsan följas och förbättras genom olika tjänster och verktyg. Endast vid mer komplexa
behov är den fysiska vårdcentralen den självklara instansen. Det digitala ger mycket goda möjligheter till
prevention vilket inte bara ökar individens livskvalitet och hälsa utan även är samhällsekonomiskt fördelaktigt.

Digitala lösningar i hela vårdkedjan

Vårdkedjan har flera nivåer och olika aktörer men ingångarna till dessa är samlade i en eller flera kanaler med
hög tillgänglighet, oavsett individens val av kontaktväg. Individen slussas vidare till rätt instans i vårdkedjan
där den personliga informationen följer med, oavsett hur denna har inhämtats. Vitalparametrar och anamnes är
oftast redan kända när patienten väl kommer till vården.
Individen behöver inte känna till hur vården är organiserad för att hitta rätt. Digitala lösningar i vårdkedjan
kan utgöra en digital vårdnivå som möjliggör en tillgängligare vård via olika format som ger hög kvalitet och
träffsäkerhet, med ett minskat beroende av tid och plats. Den digitala vårdnivån utgörs av flera olika aktörer
som på olika sätt samverkar.

Potentialen till egenvård ökar och de digitala vårdtjänsterna möjliggör att enklare diagnoser kan ställas på
egen hand och individualiserade behandlingsråd lämnas. Enklare provtagning sker i hemmet och provsvar kan
lämnas omgående när så är möjligt. Bärbara eller biometriska sensorer möjliggör kontinuerlig uppföljning och
möjligheten att aktivera larm när negativa trender eller avbrott upptäcks.
Aktörer utanför det nuvarande vårdsystemet kommer att vara med och erbjuda tjänster för bättre livsstil och
hälsa, både digitala och fysiska. Även denna information sparas kopplat till individen och kan göras tillgänglig
för vården.
Digitala lösningar frikopplar vård från plats och möjliggör tjänster och samarbeten i ett globalt sammanhang
där hälso- och sjukvården inte behöver vara på samma geografiska plats som patienten. Det föder nya
konstellationer och samarbeten när en vårdinstans i högre grad kan specialisera sig med ökad kvalitet som
följd. Patientbasen kan då expandera utanför det egna geografiska området.
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Information och data
Stora mängder data som kan kopplas till en individs eller populations hälsa kommer i framtiden användas
för att hitta riskgrupper och -individer, ställa diagnoser och utforma behandlingsscheman. Information som
inhämtas via personburna sensorer, sensorer i hemmet eller i övriga samhället samkörs med öppen data för
analyser på både individ- och samhällsnivå. Synen på data kommer att förändras där olika typer av data från
olika aktörer kan användas och återanvändas för att skapa nya värden för prevention och prediktion. Det finns
därför ett stort värde i att utveckla användning av data, även från aktörer som traditionellt inte är en del av
hälso- och sjukvården.

Beslutsstödsystem med kunskap om rådande riktlinjer och världens forskning kommer att tillgängliggöras
både patienten och vårdpersonalen. I vissa fall kan det räcka med en digital triagering genom beslutsstöd för
att patienten ska få sin behandling. I andra fall är beslutstödet ett arbetsverktyg för vårdprofession som i högre
grad kommer att kunna ställa adekvata diagnoser. När informationstillgången ökar kan vården också bli mer
jämlik, oberoende av geografi eller andra förutsättningar.

Tillgången till beslutsstöd, både för sjukvård och patient, ger ökade möjligheter för tidig diagnos. Digital vård
kan även innebära en lägre tröskel för att söka vård. När väl patienten har sökt vård behövs digitala beslutsstöd
till vårdprofessionen samt ökad tillgång till diagnostiska instrument. Tidig diagnos och individualiserad
behandling ger bättre medicinskt utfall och ökar patientens möjlighet att tillfriskna och minskar risken för
komplikationer. Digitaliseringen bidrar också till en ökad vårdkvalité genom att patienten får tillgång till
senaste teknik och behandling som anpassas genom samkörning av globala aktuella forskningsstudier o.d.

Digitalt samlad information som är nåbar för både individ och vårdaktörer oavsett huvudmannaskap kommer
att realiseras. Detta möjliggör att individen kan vara uppdaterad och insatt i sin egen vård och kan öka
medbestämmandet. Oavsett var individen befinner sig kan vårdinformationen nås. Eftersom vårdinformationen
är samlad och lättöverskådlig underlättas individens kontakter med olika vårdgivare och individen kan vara
säker på att vårdgivarna har tillgång till all information. Till vårdsystemet är det kopplat effektiva och kvalitativa
beslutstöd och i kombination med den samlade vårdinformationen underlättas vårdgivarens diagnossättning
och behandling.
Mellan vårdsystemet och andra relaterade vårdaktörer samkörs stora mängder information till gemensamma
analyser. Till detta läggs också information som inhämtas via olika sensorer. Det ger förutsättningar för
individualiserad information som gör att vården kan prediktera individens insjuknande och försämring i
sjukdomar. Därmed kan tidiga insatser sättas in för att undvika progress av sjukdom eller sjukhusvistelse.
Individen kan också exempelvis undvika platser med större infektionsutbrott och det går att trygga personens
vistelse i hemmet eller på andra platser.
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Dagens och framtidens primärvård
– från nu till 2026
I följande scenarios får du möta Arvid, Ahmed, Sara, Erik och Inga, alla är patienter med olika vårdbehov. De
representerar större patientgrupper 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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Nutidens primärvård 2016
Arvid 5 år har fått feber i natt

Arvid 5 år har varit sjuk flera gånger under året och har återigen insjuknat under natten
med halsont och 37.5 grader i feber. Mamma Annika blir orolig och ringer 1177 och får rådet
att ge Arvid febernedsättande vid feber över 38 grader samt att kontakta vårdcentralen om
febern inte gått ner till påföljande dag. Mamma Annika lyfter in Arvid i bilen och åker till
livsmedelsbutiken för att köpa febernedsättande. Vid hemkomst får Arvid medicinen och
somnar men när han vaknar några timmar senare har febern stigit till 38,6 och Annikas
oro ökar. Hon googlar på ”hög feber+barn” och läser på olika forum om hur barns tillsynes
oskyldiga förkylning kan visa sig vara mycket allvarligare diagnoser. Annikas oro stiger kraftigt
och hon lyfter igen in Arvid i bilen och åker till barnakuten. Väl där är väntetiden lång och först
vid 03-tiden på morgonen får de träffa en läkare som ger Arvid diagnosen virusinfektion och de
får åka hem igen utan ytterligare läkemedel än fortsatt behandling med febernedsättande.

Utmaning för primärvården idag i fallet Arvid

Arvids fall står för en stor del av vårdens besök och resursanvändning med vanligt förekommande enklare
besök av engångskaraktär. De är särskilt vanliga hos barn men förekommer i stor utsträckning även hos
vuxna. Enkla infektioner såsom exempelvis förkylning, hudåkommor, magbesvär och yrselsymptom står
för uppskattningsvis mer än hälften av besök på vårdcentralerna i dagsläget. Dessa besök är även vanligt
förekommande på jour- och närakutmottagningar utanför kontorstid, där de kan stå för uppemot 80%
av besöken. Samma enkla åkomma resulterar i såväl samtal till 1177, besök på vårdcentral och besök på
akutmottagning. Hänvisning från 1177 står för en betydande del av akutbesöken, där ca 30% av alla akutbesök
är relaterade till telefonhänvisningar med låg medicinsk allvarlighetsgrad1. En mer tillgänglig primärvård skulle
därmed kunna minska trycket på landets akutmottagningar.

Ahmed 48 får akut ont i magen

Varje tisdag dricker Ahmed 48 år kaffe tillsammans med sina vänner i det lokala köpcentrat
och de har en livlig politisk diskussion som ibland avbryts för en rökpaus utanför. Ahmed
känner värk i knäna när han reser sig, en bidragande orsak är att han gått upp i vikt senaste
åren och övervikten är nu besvärande liksom värken men trots det har han aldrig besökt
sin vårdcentral. Han borde gå promenader efter kvällsmaten men han vill ju inte heller
missa fotbollen på tv. Att han jobbar natt och då sitter mestadels stilla bidrar inte heller till
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.

Utmaningen för primärvården idag i fallet Ahmed

Ahmed 48 år representerar en grupp individer med risk att utveckla en kronisk sjukdom, han kan till exempel
ha pre-diabetes eller risk för hjärt- kärlsjukdom, men han har i dagsläget inte någon regelbunden kontakt med
vården då hans risktillstånd inte är upptäckt. Detta är en målgrupp som är svår och inte prioriterad för vården
att nå idag och därför identifieras de först när sjukdomsförloppet har kommit så långt att kronisk sjukdom
utvecklats och flera av individerna redan har utvecklat allvarliga komplikationer som till exempel hjärtinfarkt.
Ett flertal av våra kroniska sjukdomar går dock att förebygga. Faktorer som ökar risken för exempelvis
hjärtinfarkt kan vara ärftliga anlag, rökning, stress, högt blodtryck, övervikt, fetma, förhöjda blodfetter och
diabetes samt socioekonomiska faktorer såsom arbetslöshet och utanförskap. Andra folksjukdomar som går
att förebygga på liknande sätt kan vara vissa former av cancer, psykisk ohälsa och många av rörelseorganens
sjukdomar. Tillsammans står de för betydande sjuklighet i befolkningen.
De stora kostnaderna som uppstår om samhället inte lyckas med förebyggande insatser kommer från
socialförsäkringssystemen i form av indirekta kostnader för sjukpenning och arbetslöshetsersättning. De
1
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direkta kostnaderna som uppstår i sjukvården är i detta sammanhang små och sjukvårdens aktörer är därför
bara en del av lösningen.

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.

Utmaning för primärvården idag för fallet Sara

Sara representerar en idag växande grupp av unga med psykisk ohälsa. Det kan handla om unga och unga vuxna
med ångest, depression, mer generell psykosocial problematik eller funktionshinder. Unga är idag särskilt
utsatta med ett tuffare klimat i skola, samhälle och arbetsliv. Psykisk ohälsa innebär också en större risk för
problem relaterade till missbruk och beroende och vice versa. Dessa ungdomar representerar idag en stor
grupp odefinierade diagnoser i primärvården där uppvisade symptom sällan kopplas till någon diagnos, t ex
huvudvärk eller magsmärtor. Skolgången kan drabbas och därmed blir starten och omställningen till vuxenlivet
extra tuff. Arbetslösheten i gruppen unga vuxna är idag fast på nivåer över 20% och det finns även tydliga
samband mellan arbetslöshet och psykisk ohälsa.
Sammantaget innebär detta att de samhällsekonomiska effekterna av att inte tillvarata potentialen hos Sara
och unga i liknande situation är enorma där gruppen har stor risk att inte komma in på arbetsmarknaden
eller drabbas av hög sjukfrånvaro. Av de indirekta kostnaderna som avser produktionsbortfall kan den största
andelen av alla långtidssjukskrivningar motsvarande ca 41% kopplas till psykiska sjukdomar och yngre
personer tenderar att ha högre sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa2.

2

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro, 2016
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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 har endast 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 maken gick bort för tre år sedan, vem kommer att hitta honom om han ramlar eller
får en stroke till?

Utmaning för primärvården i fallet Erik

Erik representerar en grupp som råkat ut för ett ofta oväntat akut sjukdomsfall och nu behöver finna sig till
rätta i sin nya situation samt ta del av rehabiliteringsinsatser och anpassningar i hemmet såväl som i vardagen.
Erik representerar också gruppen stabila kroniker med återkommande vårdkontakter av rutinkaraktär, där
det finns ett behov av primärvård och slutenvård att kommunicera väl runt patienten för att undvika onödig
belastning på vårdens aktörer liksom på patienten, dess anhöriga och även minska risken för vårdskador.
När Erik skrivs ut från sjukhus lämnar slutenvården idag över ansvaret för hans vård till öppenvården där
primärvård samt kommunens vård och omsorg tar vid. Övergången mellan vårdgivare är en svag länk i
vårdkedjan där det är vanligt att kvalitetsförluster uppstår. Hemtjänst och hemsjukvård har begränsade
förutsättningar att arbeta långsiktigt förebyggande tillsammans med primärvården. Risken är därmed
att samma problem behandlas gång på gång utan analys av bakomliggande orsak och den långsiktiga
planeringen för att hitta en lösning uteblir. Frekvensen på återinskrivningar är en tydlig indikation på
förbättringspotentialen där gemensam vårdplanering är en nyckel.

Erik tillhör efter sin stroke gruppen kroniker där förutsättningarna för att behålla situationen stabil förbättras
med ett adekvat omhändertagande. Uppskattningsvis står de stabila patienterna för omkring 25% av
primärvårdens resurser idag och de instabila för ungefär lika mycket.

12
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Överlevaren Inga 85 år vill motverka sin KOL
Under de senaste 20 åren har Inga gått igenom mycket, bland annat livmodercancern. Hon
har också brutit höften och fått starr med försämrad syn och behöver nu rullator. Med
hjälp av hemtjänst har hon kunnat bo kvar hemma. Inga har också utvecklat KOL som lett
till inläggning på sjukhus två gånger senaste året. Vid det senaste vårdtillfället fick hon
trycksår. Barnen tycker att hon borde flytta till ett äldreboende för att få hjälp med ADL och
övervakning för att undvika ytterligare fall. Kommunen uppger dock att hon inte uppfyller
gällande kriterier. Inga har också svårt att komma ihåg att ta sina läkemedel. Barnen
oroar sig för detta eftersom KOL-besvären blir allt värre. Inga har minskat sin rökning och
röker nu endast sex cigaretter per dag men behöver hjälp att sluta helt. Den tid de fått på
vårdcentralen sex veckor senare för genomgång fick avbokas då Inga åter blev inlagd på
sjukhuset.

Utmaning för primärvården i fallet Inga

Inga representerar målgruppen som ibland beskrivs som ”multisjuk äldre”. Hon bor hemma med hemtjänst
och pendlar mellan stabil och instabil kroniker. Hon tillhör en riskgrupp med tydliga indikationer på att
hon snart kommer att läggas in på sjukhus igen. Gruppen har tillstånd såsom KOL, hjärtsvikt, demens eller
skador efter fall. Personer med två eller fler kroniska sjukdomar svarar för omkring hälften av de totala
sjukvårdskostnaderna och för drygt hälften av alla läkarbesök på akuten.

Multisjuka äldre är högkonsumenter av vård och omsorg, där ansvaret för detta är splittrat mellan olika vårdoch omsorgsnivåer hos olika huvudmän. De omfattas ofta av insatser utan långsiktigt hållbara uppföljningar
eller samplanering. Avsaknaden av samverkan och helhetssyn på individen driver onödiga kostnader och en
icke optimal vård.

Återinskrivningar mäts som andel av alla utskrivningar som resulterar i akut återinskrivning inom 30 dagar. De
uppskattas omfatta ca 16%. Undvikbar slutenvård står för omkring 7600 vårdtillfällen årligen. Om alla enheter
skulle ligga på samma nivå av akuta inskrivningar på sjukhus som de 10% med lägst nivå skulle regioner och
landsting kunna spara omkring 15-20% av kostnaderna, rensat för jämförelsestörande faktorer.
Sammanfattningsvis kan sägas att 10% av de äldre över 65 år som kräver mest resurser från kommuner och
landsting förbrukar närmare 80% av resurserna. Den mest resurskrävande tjugondelen står för mer än hälften
av resurserna. Det finns med således mycket att vinna på att höja kvaliteten i insatserna till de idag mest
resurskrävande individerna och skapa ett mer sömlöst omhändertagande.
Skillnader i kommunala äldreomsorgskostnader som inte kan förklaras av demografi, socioekonomi eller
andra faktorer är också omfattande. Om alla kommuner skulle ligga på samma kostnadsnivå som de 10% av
kommunerna med lägst kostnadsnivå så skulle kostnaderna kunna minskas med cirka 15%3. Med en total
kostnad för äldreomsorgen på 114 miljarder SEK, finns det potential på en kostnadsminskning på 17 miljarder
SEK4.

3
4

Koordinerade vårdval, NHG 2014

Kolada, kostnad äldreomsorg, 2016
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Framtidens Primärvård 2026

Arvid 5 år har fått feber i natt – framtid

14

Nya förutsättningar för primärvården genom digitalisering

Arvid 5 år har insjuknat under natten med halsont och 37,5 grader i feber. Mamma Annika misstänkte att
detta kunde ske eftersom hon fått meddelande via familjens digitala hemma assistent (DHA) att det går
förkylning med feber i deras närhet. Arvid har varit sjuk få gånger under året eftersom familjen och förskolan
har förebyggt virusinfektioner genom regelbunden handhygien och scanning av händerna. För att stärka
immunförsvaret har familjen fått individuella kost- och livsstilsråd som bidragit till att Arvid hållit sig friskare.
Via hemmahuben får mamma Annika löpande feedback om vad Arvid ätit och om vilka justeringar som behöver
göras.
Via familjens DHA kan Annika se att sensorn i Arvids säng noterade att hans feber började kl 02 på natten
med samtidigt ökat rörelsemönster och orolig sömn. Arvid vaknar och har väldigt ont i halsen. Mamma Annika
skickar informationen från familjens DHA till den digitala vårdcentralen där hon svarar på ett antal frågor
i ett enkelt beslutstöd. Den digitala vårdcentralen ger beskedet enligt Triagehandboken att Arvid bedöms
ha en virusinfektion som troligen går över inom tre dagar. Vårdcentralen rekommenderar behandling med
febernedsättande. Arvid bör stanna hemma av hälsoskäl samt för att undvika att smitta andra. Annika väljer
express-hemleverans av febernedsättande och möjlighet till ett uppföljande videosamtal med vårdpersonal på
kvällen. Annika ger Arvid ett temperatursensorplåster som återkopplas till DHA. Via röstinformation får DHA
information om allmäntillståndet, om Arvid kissar samt när febernedsättande ges. Samtidigt får Annika ta del
av en utbildningsfilm om barn med feber och tips på mat och dryck för att undvika uttorkning. Med den digitala
egenvården samt möjlighet till uppföljande videosamtal med vårdpersonal känner sig Annika trygg och Arvid
får vila i sin säng. Sen tar hon en kopp kaffe och väntar på läkemedelsdrönaren. Nästa gång Arvid blir sjuk
känner hon sig tryggare att själv bedöma hur Arvid mår tack vare frågorna hon svarade på i beslutsstödet och
den utbildning i egenvård hon fick både genom uppföljning av Arvid och filmen.

Vad innebär digitaliseringen för fallet Arvid?

För Arvid och hans mamma har digitaliseringen inneburit att de kan stanna hemma och få den hjälp och de
råd de behöver. Vägen dit har gått via ett antal olika insatser i samverkan för att underlätta, effektivisera och
förbättra prevention, egenvård och vård.

En stor majoritet av besöken kan hanteras genom beslutsträd i digitala beslutsstöd för att avgöra svårighetsgrad
och trolig diagnos samt om det föreligger behov av fysiskt möte och undersökning. Komplettering med
hemtester kan behövas i vissa fall. Det är därför möjligt att hantera en stor del av besöken utan att personal
fysiskt behöver medverka och vårdresurser kan användas till de fall där fysiskt möte och undersökning är
nödvändigt.
Med digitala lösningar och nya vårdkedjor kan detta uppnås. Andelen av primärvårdens resurser som upptas av
enkla besök måste minska avsevärt för att kunna hantera de utmaningar som vi har om tio år. En omfördelning
av resurser från de enklare fallen till de mer komplicerade eller till patienter med uttalade behov av fysiska
Nya förutsättningar för primärvården genom digitalisering
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besök kan göra att vi klarar utmaningarna. De enklare besöken kan helt utebli eller hanteras med digitala
hjälpmedel och förändrade arbetssätt för t.ex. triagering, beslut genom digitala egenvårdsstöd, utvecklade
monitoreringslösningar och möjlighet att utföra enklare insatser på exempelvis apotek.

Vårdens akuta flöden måste tas om hand på nya sätt. Digital vård kan skapa helt nya och enklare vårdkedjor,
där resurser från legitimerad personal frigörs till mer kvalificerade uppgifter. Vår bedömning är att en stor
del av resurserna som idag läggs på enklare besök i primärvården härigenom kan frigöras. Uppemot hälften
av resurserna på vårdcentralen skulle kunna omfördelas till uppgifter som tillför större värde. Samtidigt får
patienten ett bättre och säkrare bemötande och en tryggare och bättre uppföljning.

Potential år 2026

Utifrån detta resonemang kan det vara rimligt att anta att en mycket stor del av de enkla läkarbesöken i
primärvården kan hanteras med avsevärt mycket mindre personella resurser, via exempelvis en digital
vårdnivå. Utöver det kan uppemot hälften av dagens besök på akutmottagningar undvikas. Även dagens
telefonkontakt med läkare antas kunna ske digitalt. I tabellen nedan visas hur fördelningen av besök kan se ut i
framtiden jämfört med nuläget5.

Vårdnivå

Digitala vårdkontakter
Läkarbesök,primärvård
Telefonkontakt, läkare primärvård
Besök på akutmottagningar

Tekniska förutsättningar

Nuläge
≈0

2026

7 750 000

15 000 000

11 250 000

2 400 000

1 200 000

4 000 000

≈0

Flera tekniska funktioner beskrivna i framtidsscenariet för Arvid finns redan idag inom sjukvården eller
närliggande branscher. För att realisera detta är den största utmaningen att anpassa samtliga funktioner till
tjänster som lätt kan integreras och användas av sjukvården. Följande funktioner bedöms vara rimliga att
anpassa och vidareutveckla inom tidsramen för att möta behovet inom detta scenario:
•
•
•
•
•
•

”Flightradar” för sjukdomar i förhållande till geografisk placering används idag i t.ex. utvecklings		
länder för att förutse och följa epidemier.
Scanning och uppföljning av handhygien används av vårdpersonal.
Digitaliserade tjänster för hälsoråd avsett för egenvård finns tillgängliga, men ej ännu validerade 		
för användning inom sjukvården.
Smarta textiler med möjlighet att monitorera både rörelse och temperatur finns och är utvecklas 		
snabbt. Det finns också ett antal mobilapplikationer för monitorering av rörelse- och sömnmönster.
Distansvårdstjänster innehållande både frågebaserat triagestöd och videokommunikation används 		
inom primärvården idag.
Läkemedel kan beställas av patient och levereras till dörr inom några timmar i storstadsområdena.

5
Statistik om hälso- sjukvård samt regional utveckling 2015, SKL. Besök på akutmottagningar från väntetider vid 			
sjukhusbundna akutmottagningar, rapport december 2014, socialstyrelsen

16

Nya förutsättningar för primärvården genom digitalisering

Ahmed 48 år får akut ont i magen – framtid
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Varje tisdag sitter Ahmed 48 år tillsammans med sina vänner i det lokala köpcentrat och dricker kaffe. De
har en livlig fortsättning på diskussionen som påbörjades på förmiddagens träningspass på utegymmet där
den digitala hälsocoachen ledde dem virtuellt. Vårdcentralen arbetar numera med uppsökande verksamhet
baserat på livsstils-information om individerna i närområdet. Initiativet startade då screening av befolkningen
i närområdet visade förhöjda risker kopplat till socioekonomiska faktorer. Tillsammans med kommunen
och det lokala närings- och föreningslivet inleddes därför en preventionssatsning för att vända trenden.
Träningsgruppen bildades genom att varje individ blev inbjuden via olika samhällsfunktioner i närmiljön
såsom matbutiken, apoteket, simhallen, bilhandlaren, kyrkan, caféet och fotbollsklubben. Inbjudan gick också
ut i digitala medier som lokala köp-sälj sajter och lokal reklam i området som ”Är det dags för service?”. Även
incitament som att ”om du går på träning på tisdag bjuder vi dig på en kopp kaffe” har användes.

Varje individ har efterhand byggt upp sitt eget individuella hälsoprogram genom att svara på frågor efter
träning via sin individuella hälso-app. Ahmed blev erbjuden en virtuell digital scanning som blev helt avgörande
för hans motivation då han fick se förträngningarna i kärlen i nuläget samt hur det skulle kunna se ut om
han förbättrade sin livsstil. För Ahmed gav det helt plötsligt nya incitament att träna, även om hans arbete är
nattetid. Ahmed har efter senaste träningen kollat sitt blodtryck och blodfetter på drop-in hörnan på apoteket
i köpcentret. Efter mätningen får Ahmed sitt hälsoprogram uppdaterat med ny information och tips baserat på
hans nuvarande hälsostatus.
Men en tisdag får Ahmed plötsligt akut ont i magen. Det går inte över varken när han sätter sig eller lägger sig
ner. Vännerna hjälper Ahmed att kontakta 1177 som via videosamtal bedömer Ahmeds tillstånd och väger detta
mot hans personliga information, senaste blodtryck och hans hälsoprogram. EKG tas via mobilen som kopplas
till 1177. Vännerna guidas till att ge honom vatten och sedan gå en liten sväng. Efter en stund har värken avtagit
och Ahmed känner sig lugn.

Vad innebär digitaliseringen för fallet Ahmed?

För Ahmed har digitaliseringen inneburit att han i ett tidigt stadium fått hjälp till självhjälp. Genom att hans
hälsorisker fångats upp och åtgärdats genom insatser riktade till hans behov och livsstil har Ahmed lyckats
vända den negativa spiralen och skapat ett långsiktigt hållbart levnadssätt för honom. Han har också fått
kunskap om hur vårdens erbjudanden ser ut, vilka tjänster han kan få var och vilken kontaktpunkt han ska nå
först vid olika tillfällen.

Digitalisering möjliggör utvecklad och förbättrad informationshantering och betydligt fler individer kan
identifieras i förstadiet eller innan sjukdom utvecklats. Effektivare insatser kan sättas in och förhindra lidande
och vårdkostnader. Andelen av primärvårdens resurser som idag riktas till primärprevention är som högst ett
par %.

För att skapa effektiv intervention krävs samverkan mellan flera aktörer i samhället där allas kompetens tas
tillvara. Delaktighet i samhället är en nyckelfaktor som vården bara delvis kan påverka. Lösningen måste vara
att interagera med andra delar av samhället. På så vis skapas förutsättningar för anpassning till varje individ
och dess förutsättningar, t.ex. vilken aktör som står bakom insatsen (arbetsplats, egen kraft, Försäkringskassan,
kyrkan, apoteket, dagligvaruhandeln eller föreningslivet). Detta gäller särskilt när fler aktörer måste samverka
för att leverera tjänster. Framtidens hälso- och sjukvård kommer kanske inte att lägga mycket mer resurser
på primärprevention, utan måste istället säkerställa att vårdpersonalens kompetens nyttjas i samverkan med
andra aktörer i samhället. En anpassning till individens förutsättningar i en utvecklad tjänsteleverans med
andra aktörer blir avgörande för framgången. För att detta ska lyckas kommer nya affärsmodeller att ta form.
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Potential år 2026

Den stora potentialen samhällsekonomiskt ligger i att lyckas förebygga psykisk ohälsa och smärtrelaterade
besvär. Dessa områden står för lejonparten av kostnaderna i socialförsäkringssystemet. Omkring två
tredjedelar av långvariga sjukskrivningar kommer från psykisk ohälsa och rörelseorganens sjukdomar. För
kvinnor anställda inom kommuner och landsting är psykisk ohälsa vanligare och för män i privat sektor är
rörelseorganen överrepresenterade. De äldre grupperna har större risk för sjukdom i rörelseorganen, medan
yngre har högre sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa. Långvarig sjukskrivning är vanligast hos personer
över 46 år6.

Av de indirekta kostnaderna som avser produktionsbortfall kan den största andelen av alla
långtidssjukskrivningar kopplas till psykiska sjukdomar (ca 41%). Vidare finns det andra diagnosgrupper som
exempelvis ”Rörelseorganens sjukdomar” som står för ca 20% av sjukfallen. Till rörelseorganen hör bland annat
ledsjukdomar, ryggsjukdomar och sjukdomar i mjukvävnader. Det kan jämföras med hjärt- och kärlsjukdomar
som står för ca 3%. Andra sjukfall med diagnosgrupp avser tumörer, sjukdomar i nervsystemet, skador, övriga
fysiska sjukdomar7.
En försiktig skattning av potentialen är att det initialt går att spara 13 miljarder SEK om samtliga hälso- och
sjukvårdsaktörer, med stöd av övriga aktörer nyttjar dagens best practice. Skattningen baseras på att de totala
ersättningarna för sjuk-, rehabiliteringspenning, sjuk- och aktivitetsersättning är 82 miljarder SEK per år8 och
att detta går att minska utifrån best practice. Totalt är potentialen dock betydligt mycket större än så.

Antalet sjukskrivningsdagar per anställd inkluderar endast tillfälligt sjuka individer i arbete med sjuk- eller
rehabiliteringspenning. Utöver dem tillkommer individer med sjuk- och aktivitetsersättning som är utanför
arbetskraften, de ersättningarna är en större kostnad än sjuk- eller rehabiliteringspenning. Med ett långsiktigt
preventionsarbete är det möjligt att minska flödet till sjuk- och aktivitetsersättning och därmed erhålls även en
kostnadsbesparing i den här gruppen.
Bara genom att minska skillnaderna i folkhälsa bör exempelvis andelen rökare kunna minska till 6%. Genom
att tillämpa nya metoder som förebygger ohälsa bör också en betydligt större del av sjukfrånvaron kunna
adresseras än det som angivits ovan.

I tabellen nedan presenteras den aktuella folkhälsan i Sverige idag samt den potential som finns år 2026 genom
att förebygga och minska variationen i folkhälsan. Det handlar dels om ett proaktivt förhållningssätt för att
skapa hälsa, dels om ett reaktivt förhållningssätt för att minska ohälsan.
För att möjliggöra uppskattningar för år 2026 kommer den eftergymnasiala utbildningsnivån användas som
referenspunkt för att visa på var det är möjligt att komma genom att minska variationerna i folkhälsa.
Klyftan mellan de socioekonomiska grupperna växer vilket även har implikationer på hälso-och
sjukvårdskostnaderna och övriga samhällsekonomiska kostnader. Samma mönster som presenteras i tabellen
gällande utbildningsnivå går också att observera i gruppen med utländsk bakgrund eftersom de överlappar,
individer med utländsk bakgrund har generellt lägre utbildning än de med svensk bakgrund.

6
7
8

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro, 2016
Socialförsäkringen i siffror 2016, Försäkringskassan

Beräkning av kostnader för sjuk- och rehabiliteringspenning samt sjuk- och aktivitetsersättning
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Folkhälsa

Nuläge

Fysisk aktiv mer än
20 ggr de senaste 12
månaderna 16+ år

Max gymnasial: 70 %
Eftergymnasial: 79 %
Totalt 72 %

Max gymnasial: 79 %
Eftergymnasial: 79 %
Totalt 79 %

Max gymnasial: 53 %
Eftergymnasial: 42 %
Totalt 47 %

Max gymnasial: 42 %
Eftergymnasial: 42 %
Totalt 42 %

Max gymnasial: 14 %
Eftergymnasial: 6 %
Totalt 11 %

Rökare samtliga 16+ år

Överviktiga eller feta
(BMI 25,0 eller mer)

Antal
sjukskrivningsdagar
per anställdaa

2026

Max gymnasial: 6 %
Eftergymnasial: 6 %
Totalt 6 %

Max gymnasial: 9,5 dagar Max gymnasial: 7,4 dagar
Eftergymnasial: 7,4 dagar Eftergymnasial: 7,4 dagar
Totalt 8,8 dagar
Totalt 7,4 dagar

Potential
Potential att öka andelen
fysisk aktiva med ca 7
%enheter
Potential att minska
andelen som röker med
ca 5 %enheter

Potential att minska
andelen överviktiga eller
feta med ca 5 %enheter

Potential att
minska antalet
sjukskrivningsdagar med
ca 1,4 dagar per anställd,
en minskning med 16%,
besparing på 6 miljarder
SEK

Antal ersatta sjukskrivningsdagar per anställd 16-64 år, Försäkringskassan 2016. Anger antal utbetalda dagar med sjukpenning,
rehabiliteringspenning samt varianter av dessa per anställd under ett kalenderår. Alla dagar är omräknade till nettodagar.
Utbildningsnivån är beräknad utifrån SSYK-koder, dvs yrke används som en proxy för utbildning.
a

Tekniska förutsättningar

Idag finns de tekniska möjligheterna att tillhandahålla en virtuell coach. Digitala individuella ”hälsoprogram”
oberoende av tid och plats finns utvecklade för friskvård eller egenvård, men de har inte validerats för
ordinering inom hälso- och sjukvården. Detta blir troligtvis nästa steg inom ett område som utvecklas snabbt.
Individbaserade råd och erbjudanden baserat på registrerade mönster och livsstilsinformation kan liknas vid
dagens riktade reklam som bygger på tidigare sökningar och internethistorik. Detta kan sannolikt anpassas och
vidareutvecklas för ändamålet. Drop-in för analys av t.ex. blodfetter och blodtryck finns idag på vårdcentraler,
apotek och köpcentra men direkt uppdatering av ”hälsokonto” och anslutna hälsoprogram behöver
vidareutvecklas. Videomöte med vårdrådgivning med tillgång till ”hälsokonto” och ”Hälsoprogram” ligger inom
den nationella utvecklingsplanen för e-Hälsa men är ännu inte tillgänglig.
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Sara 14 år orkar inte vara glad mer – framtid
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Hon minns inte riktigt när det började men i flera månader har Sara mått dåligt. 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 alltid
vara bland de bästa i klassen, förutom i bild kanske. På sistone har Sara haft svårt att hänga med i skolan på
grund av att hon mått dåligt, och detta har i sin tur gjort att hon mått ännu sämre. Hon vet inte hur hon ska
prata om detta för sina föräldrar för att hon inte vill göra dem besvikna. En dag får hon hem ett ”hälsokit” för
ungdomar i hennes ålder. Hälsokitet innehåller analog och digital information och verktyg om hälsa anpassade
för ungdomar att använda vid behov. En del av hälsokitet handlar om psykisk välmående som informerar om
psykisk hälsa, mentalt kapital och hur detta kan påverka ungdomar i Saras ålder. Samtidigt får Saras föräldrar
motsvarande hälsokit med fokus på hur de som föräldrar kan vara medvetna om sina barns hälsa och sin egna i
denna fas i livet. Sara känner verkligen igen sig i detta och förstår att hon behöver hjälp. Hon väljer att kontakta
Första linjen.

Under tre dagar har hon ensam hemma haft kontakt med Första linjen på nätet och fyllt i en dagbok där hon
varje dag beskrivit hur hon mått. Efter tre dagar får hon återkoppling i Första linjens app från Martin från Barn
och Ungdomspsykiatrin (BUP) som är certifierad coach som har kunnat följa hennes dagbok genom att Sara
godkänt det. De bestämmer tillsammans att Sara nog mår sämre än vad man ska göra. De kommer överens om
att höras samma dag, då de först ska chatta och sen eventuellt ha ett telefonsamtal. Sara chattar med Martin
och därefter hörs de varannan dag i ett par veckor. Den första veckan ordnar också Martin ett videomöte med
en läkare på BUP, som ger Sara ett e-recept på ett lämpligt läkemedel. De kommer också överens om att Sara ska
gå igenom ett terapiprogram genom Första linjen-appen med övningar och tips som kommer att hjälpa henne.
Efter en vecka vågar hon berätta för sina föräldrar om hur hon mår och tillsammans tar de ett videosamtal med
Martin där Sara får hjälp att beskriva hur hon mår och vad de innebär för henne. Föräldrarna får också tips om
föräldrautbildningen via föräldra-hälsokitet, som de påbörjar samma kväll. Sara fortsätter använda appen där
hon alltid kan komma i kontakt med någon om det skulle börja kännas tungt igen. Hon har dock aldrig behövt
använda ”larmknappen” som är en tjänst man kan använda när man överväger att skada sig själv. Då kan Första
Linjen följa upp var man befinner sig och skicka personal direkt till platsen.

Vad innebär digitalisering för Sara?

Sara representerar en grupp där en stor del av insatserna hanteras av primärvården idag. Barn- och
Ungdomspsykiatrin (BUP) är också en viktig aktör samtidigt som skola och socialtjänst har nyckelroller för
att ge dessa individer ett adekvat stöd. Koordineringen brister ofta, samtidigt som insatserna ofta sätts in för
sent då tillståndet är akut och kräver onödigt mycket resurser från vård och omsorg. Uppskattningsvis är nära
en tredjedel av besöken i primärvården relaterade till psykisk ohälsa. Den grupp som Sara tillhör står för en
betydande resursanvändning idag. Anledningen till att dessa personer söker vård är ofta en generell oro, smärta
i bröst eller mage eller andra diffusa psykosomatiska problem som kräver stor utredning. Att göra en mer exakt
uppskattning av resursåtgången för den här typen av patienter är vanskligt, men det går att konstatera att de
upptar mycket tid för vårdpersonalen idag. Flera av besöken idag är av enklare karaktär, men de kanske inte alls
hade behövts om den psykosociala problematiken hade adresserats på ett annat sätt.
Digitaliseringen kan för Sara möjliggöra nya vårdkedjor med kontaktytor som inte finns idag. Det innebär
enklare och mer lättillgängligt stöd. Digitaliseringen behöver ge stöd för tidiga och koordinerade insatser mot
målgruppen. Digitala kanaler kan innebära att unga också känner större trygghet i de behandlingar de får, när
kontakten sker på deras villkor. Potentialen ligger i att minska ohälsa i skolan och förbättra förutsättningarna
för goda studieresultat och avslutade studier. En lyckad intervention i tidiga år skapar förutsättningar för en
bättre introduktion på arbetsmarknaden och ett hälsosamt liv som vuxen.

Potential år 2026

Sara har med rätt stöd från samhället bättre förmåga att klara skolgången och få ett bättre socialt liv under
sin uppväxt. Med bättre skolgång förbättras chansen att Sara kommer ut väl i arbetslivet och introduktionen
till att bli vuxen blir smidigare. Psykisk ohälsa är som vi beskriver i fallet med Ahmed en omfattande
samhällsekonomisk utmaning, där tidiga, koordinerade och förebyggande insatser är en förutsättning för att få
kontroll över utvecklingen.
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Tekniska förutsättningar

Idag sker utveckling för att möta flera av de funktioner som beskrivs i framtidsscenariot. Inga tekniska hinder
är identifierade och genom prioritering av resurser kan framtidsscenariot uppfyllas ur ett tekniskt perspektiv.
Som exempel kan nämnas ett projekt som drivs inom landstinget i Värmland där man utvecklar digitala tjänster
för ungdomar för att förbereda sig inför kontakt med Första linjen. Man får till exempel hjälp med att fundera ut
vilka frågor man vill ställa i Första linjen, veta vem man kan få möta och vad man kan göra själv innan mötet.

Strokerehabilitering för Erik 75 år - framtid
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Erik är 75 år och har precis kommit hem från två dagars vistelse på sjukhus. Vid 70-årskontrollen bedömdes
han vara i riskgruppen för stroke med anledning av sitt höga blodtryck. Hans blodtryck har därför
följts kontinuerligt via sensorer som monitoreras av hans digitala hemma assistent (DHA). DHA skickar
informationen vidare till Eriks hälsocentral och värdena har legat välreglerat. Ett särskilt strokelarm är kopplat
till hans lägenhet då Erik bor ensam. Larmdetektorer finns placerade i olika enheter i hemmet, de är både röstoch rörelsestyrda. När Erik fick sin stroke kände han snabbt att något var fel och ropade på hjälp. De röststyrda
sensorerna uppfattade ropet och övervakningskamerorna startade. Hans DHA kopplade in Strokeenheten
som snabbt kunde göra en bedömning och skicka ambulans, samtidigt som de pratade lugnande med Erik.
Meddelande gick samtidigt ut till hans anhöriga om det inträffade. De kunde följa Erik och hans status från
ankomst till inläggning och vård. Inom ett par dagar startade kommunen behovsanpassning av hemmet. Erik
och anhöriga beslutade virtuellt i samråd med vårdpersonal och kommunen vilka hjälpmedel som behövs.
Allt var på plats för rehabilitering vid hemkomst. Tack vare att Erik snabbt kom till sjukhus kunde effekterna
av stroken minimeras. Kvarstående funktionshinder vid hemkomst var svaghet i vänster arm. Erik har nu fått
fler läkemedel och i samband med detta gjordes en digital läkemedelsgenomgång för att undvika eventuella
biverkningar och få en optimal läkemedelsbehandling.

Väl hemma deltar Erik i rehab-träning digitalt via sjukgymnasterna på hälsocentralen där han även får
möjlighet att lära känna andra i liknande situation. Uppföljning av hans rehabilitering kommer ske via virtual
och augmented reality-lösningar som anpassas vartefter hans tillstånd förändras. Hans DHA blir också
uppgraderad så att den kan fungera som en strokecoach. DHA svarar på Eriks frågor om hans stroke och hälsa
och gör kontinuerliga bedömningar av hans rehabilitering och generella tillstånd. DHA:n har kontakt med
neurologer vid mer specifika medicinska frågor. Eriks övervakning i hemmet fortsätter likt tidigare och när
hemtjänsten lämnar honom för dagen videochattar Erik med sin son och visar upp sin nya häftiga uppkopplade
träningscykel med 4D-glasögon. Här ska det rehabiliteras! Ett tag efter stroken blir Erik nedstämd då hans
vänstra arm änu inte är återställd. DHA:n bokar då ett initierande personligt digitalt besök hos psykolog för att
Erik ska få en möjlighet att bearbeta sina upplevelser.

Vad har digitaliseringen inneburit för fallet Erik?

För Erik har digitaliseringen inneburit att hans hälsotillstånd följts över tid och identifierade riskfaktorer
använts som beslutsunderlag för att sätta in olika insatser i tid. Därmed kunde effekterna av stroken minimeras
och redan när han åter är i sitt hem finns resurser och kontakter på plats som hjälper honom både i det
vardagliga, det sociala och i rehabiliteringen. Erik känner sig trygg i hemmet och i hanteringen av sin sjukdom
och han vet vart han kan vända sig med frågor eller vid tillkommande besvär.
Sammantaget finns en stor potential till förbättring för patienter som Erik. Oftast får endast 10-20% av de
utskrivna patienterna tillgång till någon rehabiliterande insats efter utskrivning, men variationen är stor
och insatserna är sällan koordinerade. En bättre rehabilitering har potential att förbättra utkomsten för
såväl individ som samhälle. Vårdövergångar med sammanhållen planering och informationsöverföring som
motsvarar behoven ger effekt. Mer resurser till den aktuella målgruppen skapar också förutsättningar för mer
planerade och riktade insatser som radikalt kan minska slutenvårdskonsumtionen9.

Öppenvården står i Sverige för 18% av sjukvårdens resurser och omkring hälften av alla läkarbesök.
Genomsnittet i OECD är att 30%10. Flera utredningar pekar på att Sverige också bör gå i den riktningen. På så vis
skapas förutsättningar för en kostnadseffektiv sjukvård.
Parallellerna med fallet Inga är tydliga. Den största skillnaden ligger dock i att Erik är i behov av rehabilitering.
Självständiggörande insatser har potential att minska individers behov av stöd och därmed volymen
hemtjänst. Det ger också möjlighet att kunna ta hem besparingar i andra delar av äldreomsorgen (exempelvis
korttidsboenden). En rehabiliteringsstrategi kan även tillämpas som avgränsad del av insatser i ordinärt
boende. Målformuleringen är central vid rehabilitering och mer fokus på den och på uppföljning vid
biståndsbeslut är avgörande för att minimera behovet av hemtjänst. Det är relativt vanligt att kommunerna
beviljar tillfälliga utökade hemtjänstinsatser vid hemkomst från sjukhus eller korttidsboende. Att skapa en
verksamhet med ett uttalat rehabiliterande förhållningssätt som visserligen utgår ifrån hemtjänsten men där
fokus ligger på att skapa ökad funktionsförmåga och självständighet är däremot nytt.
9

10
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Koordinerade vårdval, NHG 2014

OECD Stat, Health expenditure and financing, 2016
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Potential år 2026

En verksamhet med ett uttalat rehabiliterande förhållningssätt kan spara ungefär 20% av kostnaden för den
kommunala äldreomsorgen. Kostnadsminskningen är ungefär lika stor för den landstingsdrivna vården (NHG).

Vårdområde

Nuläge

2026

Potential

Äldreomsorg

114 miljarder SEKa

86 miljarder SEK

Vård

231 miljarder SEKb

185 miljarder SEK

Potential att minska
kostnaderna med 20% och
spara 28 miljarder kronor.
Potential att minska
kostnaderna med 20% och
spara 46 miljarder kronor.

Data från Kolada 2015
Statistik om hälso- sjukvård samt regional utveckling 2015, SKL
I beräkningarna ovan antas antalet äldre i framtidsscenariot vara detsamma som i nuläget. Det är inte realistiskt att anta, tanken är att
dock att visa vilka effektivitetsvinster som kan uppnås jämfört med idag.
a
b

Tekniska förutsättningar

Dagens teknik för dygnregistrering a blodtryck bygger på en trådlös blodtrycksmanschett som är relativt
klumpig att bära. Prototyper för en enklare registrering finns, men det kommer krävas utveckling innan det
finns en klinisk applikation. Monitorering av rörelsemönster i hemmet med larm till sjukvården vid avvikelser
kommer troligen nå marknaden inom tidsramen. Ljud- och videoövervakning i hemmet kopplat till strokejour
som startas vid larm är tekniskt möjligt men måste paketeras som en tjänst där nyttan överstiger kostnaden.
Här finns både patientens integritet och kostnadsaspekter att ta hänsyn till. Liknande koncept har redan
testas på ett flertal ställen i Sverige. Idag kan Mina vårdkontakter användas för icke akut kommunikation
med anhöriga, men kommunikation med anhöriga är problematisk med hänseende till sekretess. Den
ljud- och videoövervakning som tillgodoser behovet av akut bedömning kan troligtvis även användas vid
hjälpmedelsbedömning. Rehabuppföljning av strokepatienter med virtual reality finns idag. De tekniska
förutsättningarna för att ha en strokecoach på distans finns också tillgängliga.
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Överlevaren Inga 85 år vill motverka sin KOL - framtid
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Under de senaste 20 åren har Inga varit igenom en hel del. Hon bor idag hemma själv utan hemtjänst med en
digital hemma assistent (DHA) som hjälper henne med beställning av matvaror, städning och att vara socialt
aktiv. Hon är väl bekant med vården efter sin livmodercancer.

Hon blev överraskad av vårdens utveckling när hon bröt höften och man samtidigt opererade hennes starr.
När hennes höft skulle opereras, uppmärksammade vården att hon väntade på att operera sin starr. De
kopplade därför in en ögonspecialist i Umeå. Ingas höft och starr kunde därför opereras omgående genom att
ögonspecialisten genomförde starroperationen samtidigt via VR-teknik och robotik. Detta förkortade såväl
hennes lidande som vårdtiden på sjukhus. Hon kunde snabbt återvända hem och genomgå sin rehabilitering
via sin DHA. Inga har varit storrökare i många år men slutade vid 75 års ålder tack vare ett stegvis
rökavvänjningsprogram med inslag av kognitiv beteendeterapi som hon fick tillgång via sin DHA. Samtidigt fick
hon information om risken för KOL så det kom inte som en överraskning att Inga drabbades några år senare.
Tack vare att hon slutat röka samt att DHA övervakat Ingas hälsa kunde symtomen på KOL tidigt identifieras och
behandlas, varför besvären inte har krävt sjukhusinläggning. Däremot har Inga ett stödprogram för kroniker via
sin DHA som monitorerar hennes KOL.
Hon hanterar vardagen bra med endast få läkemedel. Läkemedlen tar hon via sin medicinautomat som matar
fram rätt medicin vid rätt tid. Skulle Inga missa att ta sin medicin får hon en påminnelse av DHA. Inga laddar
själv sin medicinautomat med dosförpackningarna som levereras via drönare. När hennes medicinering
behöver ändras skickas nya inställningar till medicinautomaten direkt från journalsystemet efter läkarens
ordination.

Efter höftoperationen behöver Inga rullator men bor fortfarande tryggt kvar hemma eftersom DHA följer
hennes rörelsemönster och hälsa via sensorer och larmar hemtjänsten så fort något avviker från det normala.
DHA är också Ingas hälsocoach och ger henne råd i kost och träning men fungerar också som ett digitalt
sällskap. DHA kan också notifiera när något i hennes tonläge eller uttryckssätt avviker. Känner DHA av att Inga
känner sig ensam kan DHA hjälpa henne t ex videochatta med anhöriga och vänner.

Vad innebär digitaliseringen i fallet Inga?

För Inga och hennes anhöriga har digitaliseringen inneburit att hon har fått vård snabbt och effektivt när hon
behövt det. Tack vare att mycket information samkörs och utgör grund för riskbedömningar och beslut så
har flera av hennes sjukdomar kunnat upptäckas i tidigt vilket förkortat hennes behov av vård och samtidigt
inneburit en högre livskvalitet. Individens funktionsförmåga och vad som är viktigt för individen är i fokus för
framtidens vård och omsorg. För Inga har detta inneburit att vården har uppmärksammat att synen är viktig för
hennes förmåga att klara sig själv. Inga har tryggt kunnat bo kvar hemma utan att bli isolerad socialt tack vare
digitala hjälpmedel. Samtidigt kan hemtjänsten och hennes anhöriga följa henne och larma så fort något inte är
som det ska.
Genom att lösa de enklare besöken med egenvårdsstöd och monitorering med digitalt stöd kan vården ändra
resursfördelningen så att minimum av resurserna går till de stabila patienterna. Sammantaget uppstår då ett
mönster där resurser tas från enkla insatser till insatser som är av mer komplex karaktär. Då ser vi att det
finns ett större utrymme att hantera de som riskerar att svikta i sin sjukdom eller funktion. Dessa kan då ges
betydligt större utrymme och del av resurserna på uppemot två tredjedelar eller mer.
Digitalisering gör koppling mellan flera diagnosgrupper, socioekonomiska risker och tidigare
vårdkonsumtionsmönster enklare vilket möjliggör prediktering av risk för akut inskrivning på sjukhus.
Kanske ännu viktigare är att de resurser som frigörs genom digitaliseringen skapar förutsättningar för ett mer
strukturerat omhändertagande av Inga och individer med liknande problem.

Potential år 2026

Potentialen 2025 för Inga sammanfaller med diskussionen för Erik.
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Tekniska förutsättningar

Det finns idag mobilapplikationer som används som ögonbottenkameror. Ögonundersökning med VR-teknik
på distans i realtid eller likande tjänster har ej kunnat identifieras på marknaden och steget till operation
med VR-teknik bedöms relativt stort. Digitalt stödprogram för att sluta röka finns redan idag via nationella
stödtjänster. Följsamhetsprogram för kroniker med regelbunden monitorering av sin KOL är under utveckling
på flera platser. Gällande läkemedelsleverens så erbjuds redan idag leverans av dosdispenserade läkemedel
till eget ordinärt boende och antalet drönartjänster växer. Idag finns produkter inom artificiell intelligens
som motsvarar den önskade funktionen av en intelligent digital coach, steget till klinisk användning i Sverige
bedöms dock som stort men inte orimligt. Det finns däremot vårdcentraler som hjälp med intelligent mjukvara
hanterar enklare vårdbehov. Sensorer som fångar upp rörelsemönster och predikterar händelse finns för t.ex.
fallprevention.

Resursanvändning idag och 2026
Bilden för nutid visar ungefärligt användningen av vårdens resurser (personal och pengar) över de olika
patientgrupperna i dagsläget (2016). Den visar att över hälften av resurserna går till typen Arvid, dvs 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.

Enligt bilden för framtid kan kostnaderna och behovet av vårdpersonal kopplat till typ Arvid minskas kraftigt i
framtiden då denna typ av enkla besök kan hanteras av patienten eller dennes anhöriga med hjälp av ett digitalt
beslutsstödssystem. Den andra stora skillnaden är att vården kommer att arbeta mer förebyggande med både
digitala och personliga tjänster, vilket gör att resursanvändningen för gruppen Ahmed faktiskt kommer att öka
jämfört med dagens läge. Grupperna Erik och Inga förväntas växa i framtiden med en större andel äldre och
kroniker i befolkningen. Grupperna kommer att få tätare och mer kontinuerlig uppföljning med digitala tjänster
vilket möjliggör förebyggande insatser innan akutinläggningar sker. Deras vård förflyttas därmed delvis från
slutenvård till öppenvård. Deras tårtbitar i bilden ökar således för primärvården, men den totala vårdkostnaden
förväntas minska.
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Resursanvändning - Nutid

Ahmed: Riskpatienter
som inte nås av vården
idag förrän tillståndet
är akut och sjukdom
redan blivit kronisk.

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.

Arvid: Relativt enkla besök av
engångskaraktär, patient söker ofta
akut, hög grad av egenvård stöd.
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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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Resursanvändning - 2026

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.
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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.
2.
3.

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.

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.

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

