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Förord  
 

Innovation fixes the past, transformation creates the future 

 

Västra Götalandsregionen har som uppdrag att bidra till ”det goda livet”, för invånare i Västra 

Götaland. Det är en offentligt finansierad organisation där alla som bidrar till finansiering via 

skatter vill få bästa möjliga värde för sig själva som för samhället. Hälso- och sjukvården har ett 

högt förtroende i samhället vilket är viktigt att bevara in i framtiden för en välfungerande välfärd. 

Organisationen står inför många förändringar vilka både är utmaningar men även möjligheter. 

Dessa driver förändringen allt fortare och leder till en transformation av hälso- och sjukvården. 

Valen och spelreglerna för framtiden blir lättare att förstå och fatta beslut om då man är överens 

om i vilken riktning vi är på väg. Annars är det lätt att plocka många vackra blommor som sedan 

inte går att sätta samman i en bukett. 

Digitaliseringen sker just under dessa förutsättningar, med tusen blommor som blommar, stora 

frestelser och fantastiska möjligheter. Västra Götalandsregionen måste nu besluta om i vilken 

riktning man önskar att gå, vilket uppdrag man har, vill ha och vilka spelregler som ska råda för att 

nå det goda livet. Låta tusen blommor blomma men plocka de som bäst passar ihop. 

Den operativa styrgruppen för Digitala Vårdtjänster, ett område i Omställning Hälso- och sjukvård, 

gav i uppdrag att skapa en digitaliseringsstrategi och en samlad bild för framtiden: Hur Hälso- och 

sjukvården interagerar med patienter och invånare med hjälp av digitala teknologier. Det är precis 

avgränsning för den här strategin. Fortsatt behöver organisationen också ta fram strategier för ”in 

house” digitaliseringen; papperslösa sjukhuset, användning av dataanalysmetoder etc  

Dokumentet togs fram under hösten 2018, samtidigt som regionen gör val för framtidens 

vårdinformationsmiljö och beslutar om hur hälsodata hantering kommer att se ut.  

Då strategin omfattar Hälso- och sjukvårdens interaktion med patient och invånare, målar upp en 

bild för framtiden i en värld där förändring är det konstanta, krävs att strategin uppdateras lika 

regelbundet för att möta den förändringen. 

För att kunna skriva strategin har kunskap om digitaliseringen inhämtats från andra branscher, 

digitaliseringsinitiativ inom hälso- och sjukvård i andra länder och andra organisationer. Detta 

tillsammans med diskussioner med flertal kollegor inom regionen bidrog till analysen.  

Hälso- och sjukvården tillsammans med IT har skapat den här strategin under ett flertal 

prestigelösa, entusiastiska, intensiva och givande möte. Det gäller för olika samtal med andra och 

särskilt för skrivarna av strategin sinsemellan. 

 

 

Erica Sandberg  Hans van den Brink 

Västra Götalandsregionen  Västra Götalandsregionen 

Hälso- och sjukvård  IT 
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Sammanfattning 
 

How wonderful it is that nobody need wait a single moment before starting to improve the world. 

- Anne Frank 

 

Den digitala transformationen har stor potential att förbättra invånarnas hälsa och bidra till en 

hållbar hälso- och sjukvården som kan möta framtidens utmaningar. Hälso- och sjukvården 

kommer att påverkas mycket av den digitala revolutionen. Det finns en framgångsoptimism och 

samtidigt en rädsla för den snabba utvecklingen, förändring är den nya konstanta. Men förändring 

utan riktning leder sällan till något positivt. Därför har en organisation behov av orientering och 

riktning. Var befinner vi oss och vart är vi på väg. Drivkrafterna för digitaliseringen i hälso- och 

sjukvården utgörs av patientens- och organisationens behov, tekniska möjligheter och trender. 

Tillsammans skapar de en framtidsbild. 

 

Förebyggande och individualiserad vård 

Digitaliseringen möjliggör att gå från en reaktiv hälso- och 

sjukvård till en mer proaktiv hälso- och sjukvård. Hälso- och 

sjukvård kommer bättre att kunna prognosticera risker och 

agera förebyggande baserat på kontinuerlig tillgång till och 

analys av invånarens hälsodata i realtid. 

Hälso- och sjukvården kommer också att gå från en ”one size 

fits all” till en mer individualiserad vård, skräddarsydda 

rekommendationer och behandlingar baserat på patientens 

individuella tillstånd och behov.  

Patienten kommer med hjälp av digitala tekniker själv att kunna utföra många aktiviteter som idag 

utförs av hälso- och sjukvården, såväl egenvård som stöd till engagemang och följsamhet. Genom 

att patienten har tillgång till sin egen information så får patienten också möjlighet till en ökad 

insikt i sin sjukdom. Det leder till en maktförskjutning där patienten kan välja att ta ett större 

ansvar över sin egen hälsa och vara en aktiv partner i hälso- och sjukvårdsteamet.  

Förebyggande och individualiserade hälsovård baserat på individens data har kopplingar till 

patientens integritet. Vi kommer behöva göra ställningstagande avseende relationen mellan 

patientens integritet och användning av patientens data för att främja hälsa i befolkningen. Det är 

en samhällsdiskussion som knappt har börjat. 

Patientens och organisationens perspektiv 

Invånare använder digitala tjänster överallt i samhället och förväntar sig liknande tjänster i hälso- 

och sjukvården när de är patienter. Patienten vill vara delaktiga i sin vård, ha tillgång till 

hälsoinformation och en hög tillgänglighet till hälso- och sjukvården. Patienten vill inte vara en 

passiv mottagare av hälso- och sjukvårdens tjänster och är också den bästa resursen för sin egen 

hälsa. 

Hälso- och sjukvården påverkas av den demografiska förändringen och försörjningskvoten. Redan 

idag finns brist på personal och kompetens, med konsekvenser som stängda vårdplatser, ökande 

Digitaliseringspyramiden, uppbyggandet av strategin 
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köer och risk finns för utbrändhet. Risk finns att kvaliteten i vården påverkas av organisationens 

överbelastning. 

Tekniska möjligheter och trender 

Sensorer (Internet of Things) mäter och skickar iväg data som kan analyseras med Artificiell 

intelligens.  

Artificiellt Intelligens (AI) är en teknologi som härmar mänskliga egenskaper. Inom AI är Machine 

Learning (ML) området för mönsterigenkänning och det möjliggör prediktiva analyser av 

sensordata. 

Natural Language Processing (NLP) är ett område inom AI som fokuserar på kommunikation 

mellan datorer och människa genom naturlig språkbehandling. NLP möjliggör automatiserad 

kommunikation via chatbot teknologi. 

En Application Programmable Interface (API) är ett sätt att utbyta data mellan system och 

möjliggörs genom att informationsmängder standardiseras. FHIR är en sådan standard i hälso- och 

sjukvården. Via APIer kan data utbytas mellan patienten och hälso- och sjukvården.  

 

Den viktigaste trenden i samhället idag är att organisationer och företag analyserar sina kunders 

data för att bättre först deras behov och kan utifrån det ge individuella rekommendationer samt 

förutse kundens behov. 

 
The sweetspot leder till roadmappen 
The sweetspot är den punkt där patient- och organisationsperspektivet möter de tekniska 

möjligheterna och trenderna vilket resulterar i fyra digitaliseringsområden: monitorering, digital 

egen vård, automatiserad kommunikation och digitala vårdmöten. 

Monitorering sker med sensorer från vilka data analyseras automatiskt och kan prediktera 

förändring av hälsotillstånd, med syfte att förebygga onödig försämring och minska vårdbehovet. I 

första fasen av transformationen finns ordinerad monitorering av patienter med störst behov, 

senare tillkommer monitorering och dataanalys av friska invånare. 

Med digital egen vård används patienten som en resurs i sin egen vård vilket bidrar till ökat 

engagemang och följsamhet.  

För att kunna leverera preventiva och individualiserade tjänster till potentiellt alla invånare i 

Västra Götalandsregionen behöver kommunikation mellan patient och hälso- och sjukvården 

automatiseras. Enkel chatbot funktionalitet används i första fasen för att sedan bli mer avancerad 

och kan då fungera som en personlig hälsocoach. Den så kallade virtuella assistenten kan 

engagera, påminna, ge rekommendationer och åtgärder till patienten som en hälso- och 

sjukvårdspersonal.  

I första fasen av den digitala transformationen har den virtuella assistenten inte tillräckligt med 

funktionalitet för att möta patientens behov. I den fasen används videomöten. Monitorering och 

digital egenvård kan vara ingång för den kontakten. Videomöte stannar förmodligen över tid för 

att stärka den relationella kontakten med patienter. 

Med kärnsystemet kommer de flesta av de funktioner som behövs för digitaliseringsresan i fas 1. 

Samtliga av dessa funktioner kommer dock inte vara på plats under första digitaliseringsfasen. 

Investeringsbeslut om att införa lösningar i en mellanfas ska tas restriktivt och bedömas på 

nödvändighet, ekonomiskt försvarbarhet och avvecklingskomplexitet när kärnsystemet tar över 

funktionen. 
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Roadmap 

 
 
Förutsättningar för att lyckas 
Den digitala transformationen kräver riktning. För det behövs en strategisk funktion för 

digitalisering som ska fokusera på att sammanfläta de digitala möjligheterna med alla aspekter av 

hälso- och sjukvården, från vårdtjänster och processer till affärsmodeller, ersättning, kunskap och 

kultur. 

En funktion för virtuell vård ansvarar för att leverera alla digitala vårdtjänster. Funktionen bör 

vara regiongemensam för en jämlik vård. Funktionen är organiserad så att mindre beslut kan tas 

snabbt och att mindre förändringar därmed kan genomföras kontinuerligt. Resultatet utvärderas 

och återkopplas direkt för att snabbt möta förändrade digitala behov från patienter och 

organisationen.  

En regiongemensam specialiserad övervakningsfunktion kan potentiellt övervaka tusentals 

patienter och nyttjar bättre regionens samlade resurser samt bygger kompetens och kunskap. I 

första fasen övervakar hälso- och sjukvårdspersonal patienten, agerar vid behov och har primärt 

kontakt med patienten via videomöte. 

För att lyckas med digitaliseringen behöver vi göra övergripande förändringar av det ekonomiska 

systemet. För att finansieringen inte ska vara ett hinder för digitaliseringen tas kostnader för dess 

investering och utveckling centralt. Då kostnaderna för digitaliseringen tas centralt kan 

ersättningsmodellerna anpassas över tid för att bättre ge stöd för en mer preventiv och 

individualiserad vård.  

Regionen kan välja att utveckla egna appar eller köpa appar av andra utvecklare. Regionen 

behöver ha en struktur för hur vi ska förhålla oss till olika former av innovation på marknaden för 

att tillgängliggöra appar för våra invånare. 

I Sverige har vi alla grundläggande förutsättningar för att lyckas med den digitala 

transformationen och VGR är inte ensam i den digitala transformationen av Hälso- och 

sjukvården. Gemensamt kan vi utveckla snabbare, lära av varandra men också våga fatta egna 

beslut och genomföra.  
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Inledning 
 

We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them  

– Albert Einstein 

 

Digitaliseringen eller digital transformation är förmodligen de mest använda termerna i 

strategiutformning i alla branscher numera. Ofta används dessa hand i hand med den trendiga 

termen: disruptiv förändring. Samtidigt som dessa begrepp har olika och ofta vaga betydelser, 

uppmanar de definitivt företag och organisationer att ompröva nästan alla aspekter av de 

produkter och tjänster de levererar och hur de levererar dem.  

Hälso- och sjukvård är utan tvekan ett av de områden som kommer att påverkas mycket av denna 

digitala revolution.  

Digitaliseringen eller digital transformation av Hälso- och sjukvården handlar om dess interaktion i 

mötet med invånare och patienter, om hur organisationen utvecklas och förbättras och hur 

organisationen skapar värde med hjälp av teknik. Den digitala utvecklingen skapar många 

möjligheter och hjälper organisationen att möta sina framtida utmaningar. 

Svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar, som åldrande befolkning med begränsad 

resurstillgång, samtidigt som de tekniska möjligheterna ökar i allt högre takt, som utveckling av 

Artificiell Intelligens. Tillsammans skapar detta stora möjligheter till utveckling och att klara de 

framtida utmaningarna. Just nu genomförs flera initiativ för att möta dessa utmaningar med 

tekniska lösningar, var för sig har de en vision och ett mål men det saknas en gemensam bild för 

dessa projekt om var vi är på väg.  

För att driva digital transformation behövs en framtidsbild som tydliggör för alla som jobbar i 

organisationen vart vi är på väg, hur vi kommer dit och måste vara så självklar att syftet inte går 

att ifrågasätta.  

I en snabbt förändrande värld ger flera års strategiska planer med detaljerade handlingsplaner 

förmodligen inte den flexibilitet man behöver för att anpassa sig till den ständiga förändringen. 

För att skapa en ökad flexibilitet kan man hantera två tidshorisonter samtidigt. En horisont på 10–

20 år tvingar oss att tänka nytt, utanför vår komfortzon. 

Hur kommer hälso- och sjukvården att se ut om 10-20 år? Vilken organisation behövs för att 

lyckas? Vilka är de två eller tre initiativ som vi bör genomföra under närmaste tiden för att ta oss i 

den riktningen?  

Sedan 2018 finns en Strategi för omställning av hälso- och sjukvård i Västra Götaland som består 

av fyra huvudområden. I Strategin ingår digitala vårdformer där slås principen fast om digitalt 

först, vilket innebära att det som kan göras digitalt ska göras digitalt oavsett hur tjänsten 

levererats tidigare. Parallellt pågår en implementering av ett kärnsystem som möjliggör 

framtidens vårdinformations miljö. 

Digitaliseringen i hälso- och sjukvården påverkas av patientens- och organisationens behov, 

trender och tekniska möjligheter. Tillsammans utgör de drivkrafterna som skapar ett 

framtidsscenario. En framtidsbild förändras över tid och kan inte tas som sanning men det är 

viktigt att peka ut riktningen för organisationens digitala transformation, både i stort och smått. 
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1. Patientperspektivet 
 

"A satisfied customer is the best business strategy of all"  

- Michael LeBoeuf. 

 

Tiden då patienter var passiva mottagare av hälso- och sjukvårdens tjänster är förbi. Om vården 

inte erbjuder produkter och tjänster som invånare och patienter verkligen behöver, förstår och 

kan använda kommer de att söka andra alternativ. Patienten är dessutom den som bäst vet vad 

de behöver och den bästa resursen för sin egen hälsa.  

 

Delaktighet  
Patienter vill vara mer delaktiga i sin vård än vad de upplever att de är idag. De önskar vara mer 

involverade i beslut om sin egen vård och behandling. För patienter med kronisk sjukdom är det 

mindre än hälften som uppger att de diskuterat målsättningar eller prioriteringar av vården eller 

olika behandlingsalternativ med vårdpersonalen. De upplever inte heller att de blivit informerade 

om nästa steg i sin vård och behandling. En ökad delaktighet av patienter i sin egen vård och 

behandling ger positiva effekter på resultatet. Dock är det viktigt att tydliggöra att 

utgångspunkten för en patients medverkan i sin egen vård utgår från patientens önskemål och 

individuella förutsättningar.   

 

Information 
Patienten vill själv ha kontroll över sin egen hälsa, det förutsätter att patienten har tillgång till den 

information och kunskap som hen behöver. Det krävs även för att patienten ska kunna vara 

delaktig i sin vård ur ett bredare perspektiv än bara beslut, såsom att kunna utöva sitt 

självbestämmande. Information ska ges till patienten utifrån individuella förutsättningar så att 

hen kan tillägna sig och tillämpa kunskap om symtom, sjukdom och behandling för att fatta beslut 

om sin egen hälsa (hälsolitteracitet). Med det ökar empowerment, patientens tilltro till sin egen 

förmåga, och möjligheten till att ta kontroll och ansvar över sin hälsa.  

Patienter upplever brist på information. Både brist på information om sin vård som att hälso- och 

sjukvården inte alltid har tillgång till patientens information. Om patienten har tillgång till den 

samlade informationen ökar det patientens möjlighet till delaktighet och följsamhet till 

behandling vilket bidrar till att minska belastningen på hälso- och sjukvården. 

 

Tillgänglighet till hälso- och sjukvård 
Patienter upplever bristande tillgänglighet till vård samt långa väntetider till specialistsjukvård och 
akutsjukvård. 
De flesta patienter har en fast vårdcentral eller mottagning som de vänder sig till, men har inte en 
fast vårdkontakt, vilket bidrar till bristande kontinuitet. Patienten önskar att komma i kontakt 
med vården på det sätt som passar patientens preferenser och förväntar sig en ökad tillgänglighet 
via digitala lösningar. 
 



 
9   

Patienten har också begränsade möjligheter att söka vård när helst hen vill, då vård oavsett 
vårdnivå inte finns tillgänglig dygnet runt. 
Tillgänglighet till vård inkluderar även den geografiska begränsningen. Med den nära vården finns 
hälso- och sjukvården tillgänglig var patienten än befinner sig. Den möjliggör även att fysiska 
hinder överbryggas. 
 

 

Samordning och koordinering 
Koordinering och samordning av vård är områden där patienter upplever att vården brister. 

Patienten vill ha hjälp med sin hälsa, men får ofta bara hjälp med en sak i taget. Hälso- och 

sjukvården är oftast organiserad i specialiteter. Det blir särskilt tydligt för de multisjuka 

patienterna, som även påverkas av att vården har olika huvudmän. Förutom hälso- och sjukvård 

är många av de multisjuka patienterna även beroende av omsorgstjänster och färdtjänst. Ju fler 

som involveras runt patienten desto tydligare blir bristen på samordning med patienten i 

centrum.  

 

Förtroende för hälso- och sjukvård  
Förtroendet för hälso- och sjukvården generellt är stort. Dock verkar det finnas en variation 

mellan olika grupper, delar av landet samt ett mindre förtroende för primärvård jämfört med 

sjukhus. Förtroendet för hälso- och sjukvårdspersonalen är mycket stort. Att värna det stora 

förtroendet är viktigt, inte bara för hälso- och sjukvården i sig utan för hela samhället. 

Förtroendet påverkas av faktorer som bristande tillgänglighet, kontinuitet och delaktighet vilket 

också hänger samman med benägenhet att söka vård och att följa behandlingsråd.  

När det gäller förtroendet för sjukvårdens digitalisering visar undersökningar att befolkningen har 

ett ökat förtroende för att kontakta sin läkare digitalt. En tredjedel kan tänka sig att dela sin 

information med läkaren via sin smartphone och även använda diagnostisk utrustning hemma. 

Patienter kräver en hög digital tillgänglighet.  

Hälso- och sjukvården är en förtroende organisation och måste värna det förtroendet.  

 

Patienten lever i en digitaliserad värld 
Digitaliseringen sker snabbt i nästan alla delar av samhället. Inom en snar framtid kommer nästan 

allt och alla att vara permanent uppkopplade via internet. Det står klart att digitalisering radikalt 

kommer att förändra nästan alla aspekter av samhället. 

Invånare är, förutom patient ibland, konsument, bankkund och skattebetalare. Inom samtliga av 

dessa samhällstjänster erbjuds digitala tjänster som man som invånare också förväntar sig inom 

hälso- och sjukvården, på samma nivå. Hälso- och sjukvården bör leva upp till dessa förväntningar 

av flera anledningar, en mer proaktiv vård, bevarat förtroende, viktig välfärdstjänst gemensamt 

finansierad av skattepengar. Förutom att erbjuda digitala tjänster är det viktigt att tjänsterna 

upplevs användbara för patienten och att de möter patientens behov. Annars kommer patienten 

att söka sig till andra tjänster och aktörer som gör det bättre. 

Det finns dock alltid en del invånare och patienter som har svårt att använda nya teknologier. I 

samhället finns det olika mognadsgrader gällande kunskap och erfarenhet av att använda digitala 

tjänster. För de så kallade ”digitalt infödda” är den digitala världen en normal del av världen. De 
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”digitala invandrarna”, har lärt sig använda digitaliserings möjligheter i olika grader. Och slutligen 

de ”digitala utomstående”, de som av olika anledningar inte kan eller vill vara med. 

Mognadsgraderna är inte per definition åldersrelaterade men vissa populationer är högre 

representerade inom vissa av dessa grader. 

Hälso- och sjukvården måste därför skapa digitala tjänster ur invånarnas perspektiv. Det betyder 

att Hälso- och sjukvården behöver skapa tjänster som kan användas av alla, men också utveckla 

tjänster för de invånare som har svårt med användning av digitala tjänster. Det är en skyldighet 

som grundar sig i jämlik vård. 

 

Patienten är uppkopplad och beredd att dela data 
Allt fler patienter är uppkopplade med olika typer av sensorer (smarta klockor, fit bits) och har allt 

mer avancerad teknisk utrustning i hemmet. Mer än hälften av patienterna kan tänka sig att dela 

den information som detta genererar med vården och 75 % kan tänka sig att dela 

livsstilsinformation om det kan bidra till en bättre vård. Patienten blir på detta sätt medproducent 

till sin egen vård. Detta skapar också förväntningar från patienten om att hälso- och sjukvården 

ska använda sig av patientgenererade data (sensordata) och utifrån det bättre kunna skräddarsy 

behandlingar. Förutom att patientgenererade data ger värdefull information om patienten mellan 

besöken så bidrar det också till ny kunskap om sjukdom och hälsa genom dataanalyser över längre 

tidsperioder.  

Patienter använder också appar för att öka kontrollen över sin egen hälsa, dels livsstilsappar men 

även appar som hjälper patienten med sin egen vård.  
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2. Organisationsperspektivet 
 

“If I had an hour to solve a problem I'd spend 55 minutes thinking about the problem and 5 

minutes thinking about solutions.” ― Albert Einstein 

 

Utmaningarna för organisationen är många och ibland är det knappast möjligt att säga vad som är 

hönan eller ägget. 

Inom delar av organisationen produceras det mer vård än vad som beställts, medan man i andra 

delar av organisation inte når sina effektiviserings- eller produktionsmål. Vissa verksamheter dras 

med långa köer medan andra verksamheter håller takten. Organisationen beskrivs som 

överbelastad, personal går på knäna och känner hopplöshet, samtidigt som många medarbetare 

trivs bra på sina enheter och känner stolthet för sitt yrke. Patientsäkerheten är i fokus för 

organisationen samtidigt som personalen upplever att patientsäkerheten är hotad.  

Paradoxer lever i hälso- och sjukvården, å ena sidan har vi brist på kompetens och personal, 

tillsammans med de demografiska utmaningarna, samtidigt som vi talar om att tekniken särskilt 

artificiell intelligens ska ta över vårdpersonalens jobb.  

Kända problem är att patienter inte alltid söker vård på ”rätt” vårdnivå och olika insatser har 

gjorts över tid utan önskat resultat. 

Vi har också en organisation som är organiserade och byggd utifrån fysiska möten och en fysisk 

närvaro. Medan de digitala teknikerna inte kräver fysisk närvaro utan möjliggör att kunskap, 

kompetens och resurser från hela regionen kan nyttjas mer effektivt. 

 

Åldrande befolkning, livtidsrelaterad sjukdom och kronisk sjukdom 
Sveriges befolkning ökar och det gör också andelen äldre i befolkningen. Hälsan förbättras och 

livslängden ökar, med både fler friska som fler sjuka år till livet. Prevalens av kronisk sjukdom 

relaterar till ålder och med en åldrande befolkning kommer andelen personer som lever med 

kronisk sjukdom att öka. Med ny forskning och tekniska möjligheter kommer dessutom fler att 

leva längre med kroniska sjukdomar. Detta leder till en ökad vårdkonsumtion. Idag står patienter 

med en eller flera kroniska sjukdomar för 85 % av hälso- och sjukvårdskostnaden. 

Samtidigt ökar även den livsstilsrelaterade sjukligheten till följd av t ex ökat stillasittande och 

ohälsosamma matvanor. Den livsstilsrelaterade sjukligheten kommer påverka vilka hälsotillstånd 

patienterna kommer att ha i framtiden. Det innebär att incidensen av kroniska sjukdomar kan 

komma att förändras. 80 % av alla hjärtsjukdomar och stroke, liksom 30 procent av all cancer 

orsakas av ohälsosamma levnadsvanor enligt Världshälsoorganisationen (WHO). 90 % av 

sjukligheten i kroniska sjukdomar kan förebyggas eller förbättras med insatser som stöttar goda 

levnadsvanor  

Demografiska försörjningskvoten 

Med den demografiska förändringen i samhället kommer vi att ha färre yrkesverksamma i relation 

till yngre och äldre. Detta påverkar den så kallade försörjningskvoten genom att det går fler yngre 

och äldre per yrkesverksam person. Kvoten innebär hur många fler än sig själv en yrkesverksam 
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person måste försörja. Den demografiska förändringen kommer innebära så stora utmaningar att 

om hälso- och sjukvården skulle anställa i relation till behovet skulle alla yrkesverksamma behöva 

arbeta i hälso- och sjukvården och omsorgssektorn i framtiden. 

 

Konkurrens och nya arenor 
Regioner och landsting i Sverige har till uppgift att tillsammans med privata vårdgivare leverera 

hälso- och sjukvård. Privata vårdgivare prioriterar digitalisering och i en av årsredovisningarna från 

en privat vårdgivare går det att läsa ”… utvecklar och implementerar … digitala tjänster för 

kontakten mellan patient och vårdpersonal. Den första tjänsten handlar om att använda 

algoritmbaserade frågor som hjälper till att definiera patientens tillstånd och ställa diagnos.” 

(Capio, 2017). 

Att träffa en doktor på nätet är en möjlighet som skapades 2015 och det finns idag flera privata 

företag som erbjuder videobaserade vårdbesök. Deras tjänst inkluderar inmatning av besvär, 

bifoga foto inför samtal, triagering och via anslutet apotek erbjuda hemleverans av förskriven 

medicin etc. De nystartade företagen är ”digital natives” och de bedriver endast sin verksamhet i 

den digitala världen, de tänker bara digitalt först. 

Tech-företag nya aktörer på marknaden 

Det kommer att finnas svenska och utländska aktörer på svenska hälsomarknaden, både de som 

redan har en etablerad position i hälsovården men även helt nya aktörer. De stora tech-

giganterna arbetar för fullt med att komma in i hälso- och sjukvården. Vad dessa företag har 

gemensamt är tillgång till data och kompetens inom dataanalys med fokus på kundbeteende. 

Deras dataanalyser och användning av analysresultat är världsledande. Inom detta område ligger 

hälso- och sjukvården i Sverige flera år efter. Vilka tjänster som dessa stora tech-giganter kommer 

att leverera är den stora frågan. Att det kommer att påverka hälso- och sjukvården är högst 

sannolikt, så även i Sverige. 

Virtuella vårdtjänster ger konkurrensskillnad 

Möjligheten att konkurrera i den befintliga fysiska vården är begränsad. Däremot finns stora 

möjligheter att konkurrera i den digitala världen utifrån olika faktorer, som vilka tjänster en 

vårdorganisation erbjuder, hur lätta dessa tjänster är att använda, i vilken utsträckning tjänsten är 

automatiserad etc. Vi kan förvänta oss att befintliga spelare och nya aktörer kommer att 

konkurrera med varandra framförallt gällande vilket utbud av digitala tjänster som de erbjuder. 

Konkurrens kommer också att uppstå för de tjänster som kommer att erbjudas i gränslandet 

mellan patient och hälso- och sjukvård. Vilket är tjänster som skapar ett ökat värde.  

 

Långsam digitalisering av hälso- och sjukvården 
Digitaliseringen i Västra Götalandsregionen ligger flera år efter om man jämför med 

digitaliseringen i övriga samhället såsom banken eller skatteverket. Orsakerna till bristen av 

digitalisering i hälso- och sjukvården är flera. En orsak är avsaknad av en gemensam bild av 

framtidens digitaliserade hälso- och sjukvård, en beskrivning av hur framtiden kan se ut som är 

värd att sträva efter. Med en sådan bild flyttas energin från ”vi måste lösa ett problem” till ”dit vill 

vi”. 

För vissa delar av vården har Västra Götalandsregionen monopol och upplever därmed inte ett 

tryck från marknaden. Extern stimulans att anpassa sig till marknaden saknas därmed för dessa 

delar av vården. 
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Hälso- och sjukvård är till stora delar en särskilt komplicerad och komplex verksamhet, där ”failure 

is not an option”. Experimentera, testa och misslyckas är därför inte en del av hälso- och 

sjukvårdens kultur, medan många andra organisationer ser detta som en framgångsfaktor. 

De stora vinsterna av digitaliseringen utgörs oftast av tjänster som gäller för hela hälso- och 

sjukvården. För dessa övergripande områden saknas det oftast ett tydligt ägandeskap gällande 

process. 

Digitaliseringen är ett relativt nytt område och idag införs tjänsterna oftast i projektform. Digital 

transformation pågår kontinuerligt utvecklas ständigt och det finns ingen slutpunkt. Ansvaret för 

digitaliseringen är splittrad i organisationen, utan gemensam destination vilket ökar risken att vi 

går i olika riktningar och dubbelarbetar. 

 

Standardhöjning 

Förutom en åldrande befolkning ses en annan demografisk trend: ett ökat välstånd. Ett ökat 

välstånd ses framförallt i tillväxtländer och medför en generell standardhöjning. Förutom 

standardhöjning har vi också en ökad efterfrågan på hälso- och sjukvård.  

Kostnaden för svensk hälso- och sjukvård ökar i snitt med mer än 4 % per år, det är mer än tillväxt 

av BNP. Delar av den ökade vårdkonsumtionen kan relateras till den ökande befolkningen, men 

den största delen är ökade enhetskostnader relaterade till t ex föråldrade system och försämrad 

arbetsmiljö. Om trenden håller i sig kommer det att betyda att hälso- och sjukvården kommer ta 

en allt större del av de offentliga medlen.  

 

Kompetens och personalbrist 
I och med den förändrade demografin och den ökande försörjningskvoten så kommer det att 

påverka vården. Även om vi skulle kunna finansiera en ökad vårdkonsumtion så finns det inte 

tillräckligt med personer som kommer att kunna arbeta i vården. 

Redan idag har hälso- och sjukvården brist på personal. Bristen syns särskilt inom vissa 

specialiteter. Detta påverkar organisationen på flera sätt; vårdplatser stängs, köer ökar och den 

personal som finns tvingas ta extra pass. Med en överbelastade organisation, orkar personal inte 

arbeta kvar, risk finns för utbrändhet och en ökad sjukfrånvaro, vilket leder både till kompetens- 

som personalbrist. Utbrändhet leder inte bara till lidande för den enskilde utan är också kopplat 

till ökade patientsäkerhetsrisker. Sammantaget kan detta leda till en försämrad vårdkvalitet. 

 

Digitaliseringskunskap  
De flesta ledningsgrupper inom Hälso- och sjukvården är traditionellt sammansatta och består av 

chefer med medicinsk bakgrund, HR, ekonomi, kommunikation etc. Men flera av dem saknar 

digitaliseringskompetens. Utan den kompetensen i beslutsfattande positioner saknas kunskap om 

digitaliseringens möjligheter och vad underliggande teknologier kan bidra till.  

Det är inte begränsat till den tekniska sidan utan framförallt till kunskap om nya sätt att bedriva 

vård på samt tillhörande affärsmodeller. 
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3. Trender 
 

"Sometimes it feels good to be lost in the right direction" 

 

Det är viktigt att skilja på trend och hype, en trend är inte en hype. En hype har en kort livslängd 

och går snabbt förbi. Det som etablerar sig som trender är det som möter ett djupare mänskligt 

behov. Människan är ett flockdjur och social interaktion och relationer är stabila behov. 

Människan söker undvika problem och risker och söker därför bekväma tjänster som möter både 

kända och okända behov. Mänskliga behov är i det närmaste stabila och ändras nästan inte över 

tid. Teknologiska möjligheter däremot ändras i en allt snabbare takt. Nya trender uppstår 

framförallt när möjlighet ges att på ett nytt sätt möta ett mänskligt basbehov. Det finns många 

trender och flera av dem överlappar varandra.  

 

Förutse kundens behov 

Stora organisationer nyttjar och analyserar data så att de känner sina kunder och kan ge 

individuella rekommendationer baserat på detta. De allra mest framgångsrika organisationer som 

vi ser idag är väldigt duktiga på att analysera data och ge individuella rekommendationer till sina 

kunder. Det finns organisationer som agerar proaktivt utifrån analys av en kundkrets i ett visst 

område. De ser till att varan finns tillgänglig för kunder inom det området, redan innan kunden 

själva vet att de kommer vilja ha det. Detta för att korta ner leveranstider.  

 

Tolkning till hälso- och sjukvården:  

Varför skickar en bilföretag ett SMS med påminnelse om däckbyte men en invånare får inget SMS 

om förlängning av sitt TBE skydd?  

Baserat på journaldata och annat data kan riskbedömningar genomföras och åtgärder vidtas för 

en mer effektiv hälso- och sjukvård, arbetet med population health har knappt startat i Sverige.  

A-commerce 
Automated commerce (A-commerce) är nästa steg efter e-handel och är outsourcing av delar av 

shoppingprocessen som att hämta, söka, välja och leta efter bästa pris/kvalité. Det 

bakomliggande behovet är att tid är en bristvara och att människan önskar individuella proaktiva 

tjänster som gör livet enklare.  Det finns webbsidor där man kan mata in hela sin garderob och 

därefter får man förslag på nya kläder baserat på sin stil eller efter säsong. Observera att tjänsten 

positionerar sig mellan användaren och klädföretagen. 

 

Tolkningen till hälso- och sjukvård: 

Andra aktörer kommer att erbjuda tjänster som stöd för invånares hälsa som ligger mellan Hälso- 

och sjukvård och invånaren. Alternativen för dessa tjänster är att företag eller andra 

organisationer utanför hälso- och sjukvården kommer att erbjuda detta eller så kommer hälso- 

och sjukvården att se det som sin uppgift, för att bättre förebygga sjukdom och öka invånarnas 

möjlighet till bättre hälsa.  
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IKEA-effekten 
IKEA-effekten uppstår när en konsument är medskapare för en produkt eller tjänst. I så fall 

värderar konsumenten produkten eller tjänsten bättre och produkten eller tjänsten upplevs mer 

som sin ”egen”. 

 

Tolkning till hälso- och sjukvården: 

Monitorering bidrar till en ökad delaktighet för patienten. Patienterna har möjlighet att bli mer 

engagerade genom att kontinuerligt skicka in värden och kan på det sättet få möjlighet att själva 

dra fler slutsatser om sin egen hälsa i relation till sina värden och sina levnadsvanor. 

Hemmonitorering består oftast av både värden som sänds in från sensorer eller apparater men 

även värden som matas in av patienten. Patienten har också möjlighet att få direkt återkoppling 

på sina insända värden vi AI. 

 

Customer Experience 
Det bästa sättet att definiera kundupplevelse är som det intryck man lämnar hos sin kund, vilket 

resulterar kundensbedömning av varumärket. En kund kan få en tjänst eller produkt och 

kontakten med organisationen sker via deras interface, vilket kan vara en människa, ett brev eller 

en digital kommunikation. Tjänster och produkter är nuförtiden så lika att upplevelse hur tjänsten 

eller produkten är levererade få allt mer betydelse. 

Tolkning till hälso- och sjukvården: 

Det finns en hel del privata aktörer som erbjuder digitala tjänster som läkare-på-nätet. Det är inte 

kvaliteten på den medicinska rådgivning som är anledning till att invånare eller patienter väljer 

den tjänsten. Utan det är att den är bekväm, de flesta uttrycker: ”Det är så otrolig enkelt”, med 

andra ord kundupplevelse styrs. 

 

Virtuell assistent 
Virtuell assistent är en trend där relationen mellan människa och teknologi ändras från en 

funktionell- och transaktionsrelation till en mer emotionell relation. En virtuell assistent (smart 

robot) ger rekommendationer, uppmuntrar och motiverar samt kan agera som vän till den som 

använder roboten.  

Virtuella assistenten kommer också att lära känna sin användare och optimerar sitt beteende 

baserat på användarens behov 

Tolkning till hälso- och sjukvård: 

En virtuell assistent kan vara ett stöd i hälso- och sjukvården på olika nivåer. Den kan i sin enklaste 

form ge information, hjälpa till med bokningar och påminna om vissa steg i vårdplanen. Över tid 

kommer funktionaliteten att utvecklas och bli mer och mer avancerade till att mer vara som en 

personlig läkare/hälsocoach. 

Chatbotar kan finnas i datorer, telefoner, läsplattor eller smart högtalare som en virtuell assistent 

men kan även anta form av fysisk varelse med Augmented Reality (AR) i den befintliga miljön eller 

som fysiska robotar i rummet. 
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Omni channel management 
Omni-channel management är att den fysiska världen och den digitala världen smälts ihop. 

En kanal är ett sätt att leverera en tjänst. Det kan vara en fysisk affär, web shop, telefon eller 

annat. Om kanalerna existerar bredvid varandra kallas det för multi-channel. En begränsad 

integration kallas för cross channel, till exempel kan man se på nätet om en klänning finns i en viss 

affär. 

Skillnaden mellan multi-

channel, cross-channel och 

omni-kanal är att kanalerna 

kompletterar varandra på ett 

sådant sätt att synergi 

uppstår. Varje kanal har sina 

egna unika egenskaper och 

kan därför uppfylla ett 

speciellt syfte. Övergripande är syftet att man skapar en sömlös och individualiserad 

kundupplevelse tvärs över de olika kanalerna.  

Omni-kanal är högsta nivån av integrering. Som exempel ses en utveckling i flygbranschen där ett 

flygbolag skickar en fråga via notifikation; om man vill beställa kaffe, när den registrerar att du 

checkar in sent på gaten. Kaffe står sedan färdigt och kan tas med in i planet. 

Tolkning till sjukvården: 

För sjukvården kan man tänka sig följande nivåer av integration: all vårdpersonal som jobbar i en 

viss kanal har tillgång till realtidsinformation om patienten. Beställning av mat görs via sin egen 

mobil för inneliggande patienten, och står klar för patienten när det passar enligt vårdplan som 

justeras kontinuerligt t ex försening på grund av röntgen.  
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4. Tekniska möjligheter 
 

”Start with the customer experience and work backwards to the technology” 

 – Steve Jobs 

 

Digitalisering i hälso- och sjukvården drivs huvudsakligen av tre teknologiska utvecklingar såsom 

mönsterigenkänning och språkförståelse (artificiell intelligens), automatiskt mätningar med hjälp 

av sensorer (Internet of Things - IoT) och standardiserat utbyte av data (Application 

Programmable Interface). Tillsammans och var och en för sig bidrar dessa teknologier till den 

nödvändiga omställningen av hälso- och sjukvården.  

 

Artificiell Intelligens 
Artificiell intelligens är intelligens uppvisad av maskiner. Det finns olika definitioner av vad 

Artificiell Intelligens (AI) är. Allt från ett datasystem med mänskliga egenskaper, system som kan 

tänka och fundera som människor, till datasystem som klarar av att lösa mer komplicerade 

problem och genomföra åtgärder för att nå målet.  

AI består av flera tekniska delområden exempelvis mönsterigenkänning (Machine Learning eller 

Maskin Inlärning på svenska) eller att förstå, begripa och generera mänskligt språk (Natural 

Language Processing) samt utföra fysiska uppgifter (Robotisering). 

För interaktion mellan invånare och hälso- och sjukvården kommer Maskin Inlärning och 

Språkteknologi vara de viktigaste AI områdena. 

Maskin Inlärning 

Att känna igen mönster är en egenskap som vi människor är mycket bra på. Ett barn som har sett 

några hundar, känner igen hundar även om hunden inte ser likadana ut som den de sett tidigare. 

Inom hälso- och sjukvård finns mängder av liknande situationer där man använder sig av 

mönsterigenkänning t ex diagnostisering, mortalitetsrisk eller analys av röntgenbild. 

Hälso- och sjukvårdspersonal är tränade på att känna igen mönster genom att samla in data och 

med en logisk tankeprocess komma till en slutsats. I den processen förekommer det att det 

logiska resonemanget inte är tillfredsställande t ex att ”det känns inte bra” eller ”vi missar något”. 

Vid en sådan situation används kunskap mer eller mindre medvetet baserat på tidigare 

erfarenheter, eller jämförelse av ungefär likadana situationer som man har varit med om eller har 

hört talas om. Det är precis detta som Maskin Inlärning är, nyttjande av tidigare erfarenheter som 

man lär sig av. 

Om en dator exempelvis får se många bilder av ett visst föremål kan en dator lära sig att upptäcka 

mönster i bilder. När en ny bild matas in i datorn jämför datorn bilden och kommer till en 

sannolikhetsbedömning om föremålet finns på bilden eller inte. Den mjukvaran som datorn 

använder för mönsterigenkänning är en algoritm. 

För att träna en dator med bilder behövs flera hundratusental eller miljontals bilder. Det innebär 

en massa data och därifrån kommer begreppet big data som ibland används som synonym för AI. 
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För Maskin Inlärning är kvaliteten på data väsentlig för att få en bra algoritm, kontinuerligt 

anpassas algoritmen och datorn blir smartare, därför kallas den typen av system för lärande 

system. Specifikt kan man lära en dator då det finns facit för data, så kallad supervised learning. 

En annan styrka med Maskin Inlärning är att den kan hantera många fler datapunkter i en analys 

jämfört med en människa. En algoritm kan vara tränad med data från mer än 100 000 patienter 

och deras journaldata med mer än 50 000 miljon datapunkter.  

 

Natural Language Processing (NLP) 

Att höra, förstå och svara tillbaka är mycket naturligt mellan människor, men inte så naturligt 

mellan människor och maskiner. NLP är ett av AI områdena som kan komma till stor nytta inom 

hälso- och sjukvården.  

Med ett NLP baserat användargränssnitt kan vi använda vårt naturliga språk för att kommunicera 

med apparater. Fördelen är att vi inte behöver begripa systemet, utan systemet begriper oss. Vi 

kan kommunicera med inskriven text som en chatt eller med en mer avancerad användning av 

NLP som att prata med systemet. Genom att prata med systemet kan man leta upp information 

eller mata in information och det kan ske handsfree. 

En applikation där en dator kommunicerar med en människa heter Chatbot, vilket är en 

sammansättning av orden chatt och robot. 

Flera företag använder sig av automatiserad kommunikation med sina kunder. Automatiserad 

kommunikation är en mjukvara som kommunicerar via text eller tal och den bakomliggande 

kommunikationsteknologin är NLP. Mjukvaran klarar av att hantera komplexa frågeställningar 

utifrån individen samt ge individuella rekommendationer till den enskilda patienten. I allmänhet 

kallas en sådan chatbot för en virtuell assistent.  

Baserat på behovet presenteras den virtuella assistenten via olika gränssnitt; fysisk-robot, video-

avatar, röst-chatbot eller chatbot.  

Inom de närmaste åren kommer hälso-och sjukvården att erbjuda allt fler tjänster via 

automatiserad kommunikation. Automatiserad kommunikation innebär att t ex rådgivning sker till 

patienten helt utan interaktion med hälso- och sjukvårdspersonal. En kombination av NLP och ML 

finns i några lösningar där man via appar erbjuder tjänster som triagering eller diagnostisering. 

 

Internet of Things 

Internet of Things (IoT) eller sakernas internet är vardagsföremål som hushållsapparater, klockor 

och armband, men även maskiner, fordon och byggnader, med inbyggd elektronik vilket gör att de 

kan mäta, styras eller utbyta data. Sensorer mäter variabler och skickar informationen till någon 

annan plats för lagring eller analys. 

IoT möjliggör snabbare och bättre diagnos och behandlingar. IoT kan övervaka patientens 

beteende och hälsotillstånd i realtid och är en möjliggörare för en mer proaktiv, prediktiv och 

individuell hälso- och sjukvård, där patienten kan vara mer delaktig och ta ett större ansvar för sin 

egen hälsa. 
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Det finns olika typer av sensorer, vilka också fyller olika behov:  

 direktmätningar (vikt, hjärtfrekvens, blodtryck) 

 inbyggda sensorer (i mobilen, kamera, mikrofonen, rörelsedetektor) 

 sensorer kopplat till mediciner (astma inhalers) 

 avancerade sensorer (tum ekg, ultraljud) 

Sensorer kan mäta kontinuerligt (t ex hjärtfrekvens via smart klocka) eller på angivet initiativ t ex 

specifika tillfällen, viss regelbundenhet (såsom vikt, blodtryck) 

Analys av sensordata bidrar till en ökad kunskap och utveckling av hälso- och sjukvården. Tillgång 

till data kontinuerligt gör att vi kan hitta nya samband (mönster och trender), upptäcka risker på 

nya sätt och få insikter om behandling samt prediktera hälsotillstånd. Analys av patientens 

sensordata leder således till förbättrad hälsa för den enskilde patienten som till ökad effektivitet 

och kvalitet i hälso- och sjukvården. 

 

API-er 

En API (application programming interface) är ett gränssnitt mellan olika applikationer som gör 

det möjligt för applikationer att dela data. Hur data kan överföras mellan applikationer anges i en 

API-specifikation. Utbyte av data kan också ske över flera applikationer. 

Öppna API:er är när en API specifikation är offentlig. Då kan utvecklare av applikationer nyttja 

dessa öppna APIer och möjliggöra att data delas mellan deras utvecklade applikation och angivet 

system.  

I hälso- och sjukvården är behovet av datadelning stort, dels mellan patienten och hälso- och 

sjukvården men framförallt mellan de olika systemen inom organisationen. I VGR finns runt 800 

system som innehåller patientdata. För att lyckas med att dela data mellan alla dessa system krävs 

standardiserade API:er. Standardiserade API:er möjliggör också datadelning med system utanför 

regionen, vilket möjliggör att den information som behövs kan finnas tillgänglig, för hälso- och 

sjukvården eller för patienten. 

Allt fler har insett fördelen med standardiserade API:er och behovet av ett standardiserat sätt att 

dela data på. Den standard som utvecklats sedan flera år och som allt fler ansluter sig till är FHIR 

(Fast Healthcare Interoperability Resources). FHIR standarden, som är en öppen standard, 

utvecklas fortfarande och spås bli en världsstandard för hälso- och sjukvården. Idag har de flesta 

stora företag inom health-tech antagit FHIR som standard. 

Med FHIR och öppna API:er öppnas nya möjligheter för patienten, hälso- och sjukvården och nya 

aktörer på marknaden. 

Patienten kan ladda ner sin journal i mobilen och kan välja att dela data med andra eller använda 

data i sina nerladdade Appar. Hälsodata kan förutom journaldata vara patientens sensordata.   

Utveckling löper parallell med EU’s syn på datatillgång för invånare. I en skrivelse från EU-

kommissionen står det formulerat så här:    

Var och en har rätt att få tillgång till och dela sina hälsodata. När den allmänna 

dataskyddsförordningen börjar tillämpas den 25 maj 2018 kommer medborgarna 

att få kontroll över användningen av deras personuppgifter, däribland hälsodata. 
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Genom tillgång till data via API:er kan tredje parts leverantörer, med patientens explicita 

godkännande, analysera hälsodata eller erbjuda tjänster. Dessa tjänster kan nyttjas av Hälso- och 

sjukvården för eget bruk (interna) eller för tjänster direkt till sina invånare (integrerade, 

fristående).  

Open Innovation 

Open innovation kan definieras som att använda marknaden för att innovera snabbare och bättre. 

Detta blir allt vanligare i många organisationer, och fördelarna är många. 

Let's innovate together 

We believe in co-creation and innovation that enables people, businesses and 

society to grow. Together with us, based on our Open Banking APIs, you can build 

innovative services that solve problems for millions of customers. 

 (Swedbank) 

Baserade på API utvecklingen kan marknaden därmed utveckla nya tjänster och innovationer som 

relativt lätt blir tillgängliga för användaren. Vilket resulterar i att olika leverantörer tillsammans 

kan tillhandahålla applikationstjänster som ger en mer komplett bild och på ett mer effektivt sätt 

möter individens behov. Genom att arbeta tillsammans med innovation realiserar vi idéer 

snabbare och bättre. 
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5. Digitala tjänster 
 

”det som kan göras digitalt ska göras digitalt” 

- Strategi för omställning av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen 

 

Med digitala tjänster kan invånaren interagera med hälso- och sjukvården med hjälp av digital 

teknik. Digitala tjänster ger stöd till invånarnas hälsa och underlättar deras vardag samt förbättrar 

hälso- och sjukvårdens effektivitet. Digitala tjänster ligger till grund för en mer individualiserad 

och proaktiv vård. Digitala tjänster är oftast en kombination av möjligheter för invånare att 

registrera egen genererad data, överföra data från och till hälso- och sjukvården och 

kommunicera med hälso- och sjukvårdpersonal. 

 

Videomöte och digitala vårdmöten 
Videomöte kan ske mellan patient och Hälso- och sjukvårdspersonal men även mellan hälso- och 

sjukvårdspersonal såsom konsultationer, teamkonferenser etc. Ett videomöte kan ske oavsett tid 

eller plats, och utgör ett möte mellan två eller flera personer vid samma tidpunkt. Idag har 

videomöten utvecklats till digitala vårdmöten där patienten också erbjuds kompletterande 

digitala tjänster inför, under och efter mötet. 

 

Kommunikation med vården via meddelande och chatt 
Kommunikation med vården kan ske på olika sätt för att möta individens behov och önskemål 

(preferenser). Idag erbjuds påminnelse via sms samt mail och sms för att meddela att det finns 

information att ta del av via 1177 Mina vårdkontakter.  

Fler kommunikationsmöjligheter finns via digitala tjänster t ex chatt. När patienten tar kontakt 

kan de välja att använda chattjänsten istället. Tjänsten erbjuds oftast via en webbsida eller en 

app. Med en chatt sker kommunikationen med en hälso- och sjukvårdspersonal som svarar i 

andra ändan. Den personen kan chatta med flera personer samtidigt. Erfarenheten från andra 

organisationer är att omkring två tredjedelar av de problem en patient söker för kan lösas med 

chatt. Chatt ska inte blandas ihop med Chatbot. 

 

Patientens tillgång till sin egen hälso- och sjukvårdsinformation  
Idag har patienter möjlighet att läsa sin journal via nätet, ta del av labbresultat etc. I en nära 

framtid kommer patienterna även att ha möjlighet att ladda ner sin egen information t ex i sin 

mobil. Det innebär en stor skillnad att endast kunna läsa sin journal jämfört med att kunna ladda 

ner sin egen information. Genom att kunna ladda ner sin information finns möjlighet att använda 

sin egen data till vad man än önskar. Med det menas att man kan använda tjänster från andra 

leverantörer som stöd för sin hälsa. Datautbyte möjliggörs genom att informationen följer en viss 

standard såsom FHIR.  

 

Rekommendationer till patienter baserat på patientens data 
Webtriagering är en vanlig digital tjänst som baseras på patientens egen inmatade data. 

Resultatet är stöd för att söka vård, vilken vårdnivå patienten bör söka på eller ett preliminärt 

hälsotillstånd. Den digitala tjänsten bygger på en algoritm som utifrån frågor som patienten svarar 
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på, ställer fler följdfrågor baserade på de tidigare svaren vilka analyseras och därefter ges en 

rekommendation till patienten.  

I dagsläget är rekommendationen baserat på patientens svar på frågor, inmatad data, men 

framöver kommer analysen även inkludera patientens diagnoser, sensorinformation och så 

småningom även DNA information. 

 

Monitorering 
Monitorering innebär att man övervakar en individs tillstånd oavsett var hen befinner sig. Termen 

hemmonitorering används ofta synonymt med monitorering. Monitorering görs med hjälp av 

sensorer (IoT), värdena överförs till vården, analyseras och utgör underlag för bedömning och 

åtgärd. Avvikelser kan identifieras tidigt och kan minska risken för sjukdom, försämring, 

komplikationer och återinläggning. Rekommendationer och åtgärder till patienten eller invånaren 

kan ges av hälso- och sjukvården och kan automatiseras.  

Monitorering kan utföras som ordinerad eller icke ordinerad. Icke ordinerad monitorering innebär 

den monitorering som även friska invånare kan göra med egna sensorer och appar.  

Hälso- och sjukvården har börjat med ordinerad monitorering (hemmonitorering). Monitorering 

består av flera tjänstekomponenter. Det är behovet som styr vilka tjänstekomponenter som 

används och hur monitorering utförs för en viss patientgrupp.  

Över tid kommer även data från den icke ordinerade monitoreringen att skickas till hälso- och 

sjukvården och utgöra underlag för en mer individualiserad och preventiv vård. 

 

Digitala terapier 
Digitala terapier är internetbaserad terapi. Digitala terapier kan användas som behandling både 

vid somatiskt, psykiskt och psykosocialt hälsotillstånd. Digitala terapier kan erbjudas med eller 

utan interaktion av hälso- och sjukvårdspersonal och med stöd av olika tekniker, t ex Virtual 

Reality, Augmented Reality. Information om patientens behandling kan visa utveckling i progress 

eller i förbättring gällande hälsotillstånd.  

Digitala terapier används mest idag vid beteende relaterade behandlingar eller vid psykisk ohälsa. 

  

Digitalt stöd för att hantera sitt hälsotillstånd 
Idag utvecklas många appar för specifika sjukdomstillstånd i syfte att öka kontrollen och ge stöd 

till patienten att hantera sitt hälsotillstånd. Apparna samlar data och sammanställer detta på ett 

för patienten begripligt sätt utifrån det specifika hälsotillståndet och individens behov. Apparna 

har flera funktioner som påminnelse funktioner, registrera symtomen, spåra hälsotillstånd över 

tid och möjlighet att kommunicera med vårdpersonal men även se väderprognoser (t ex 

pollenprognos) som kan påverka hälsotillståndet. Genom koppling med journalsystem kan 

behandlingsteamet ha tillgång till samma information. 

Det finns även appar som fokuserar mer på interaktion mellan det fysiska och digitala för att öka 

användarens engagemang. Dessa tjänster nyttjar gamification. Det vill säga element som används 

i spel, bygger på frivillighet och kan vara i form av belöning.  
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6. Framtidsbilden 
 

“Predicting the future is easy … getting it right is the hard part.” 

 

Framtidsbilden beskriver en gemensam riktning och 

strävan för hälso- och sjukvården, men exakt hur den 

kommer att te sig är omöjligt att förutspå. 

Framtidsbilden baserar sig på de beskrivna trenderna, 

patientens perspektiv, organisationens perspektiv 

och de tekniska möjligheterna. Med en gemensam 

framtidsbild är det lättare att fatta genomtänkta 

beslut och genomföra initiativ som fyller rätt syfte. 

 

”Anna, 85 år vaknar hemma i sin säng. Vad skönt, tänker hon, att jag inte längre behöver bli väckt 

av hemtjänstpersonalen på natten. Hon tittar på plattan vid sängen: - Du sov gott i natt, står det 

som meddelande från Vigor, som är hennes virtuella assistent. -God morgon, säger hon.  

Vigor svarar: -God morgon, jag har tagit din vikt och ser att du under de senaste fem dagarna har 

minskat i vikt. Så jag rekommenderar att du äter en frukost med lite mer kalorier i idag, vad sägs 

om en näringsdryck med jordgubbssmak? Vigor vet att hon älskar jordgubbar. Vigor fortsätter: -

Eftersom jag också sett att ditt blodtryck har sjunkit under de senaste två veckorna utan att du 

gjort andra förändringar i ditt liv så rekommenderar jag att vi sänker dosen av blodtrycksmedicin. 

Med anledning av både din viktnedgång, ditt sjunkande blodtryck och att du sett mer ledsen ut de 

sista dagarna så rekommenderar jag att du bokar en tid hos din läkare, vill du att jag hjälper dig 

med det?  

Vilket uppvaknande, tänker Anna, men inser att hennes virtuella assistent har rätt, hon har känt 

sig mer ledsen den sista tiden.”   

 

 

Var är hälso- och sjukvården på väg  
Den digitala transformationen av hälso- och sjukvården kommer att möjliggöra en proaktiv, reellt 

förebyggande och individualiserad vård. Där hälso- och sjukvård finns för alla invånare överallt 

och när som helst. 

 

Förebyggande vård 

Digitalisering kommer att möjliggöra en transformation av hälso- och sjukvården, där 

digitaliseringen gör det möjligt att gå från en reaktiv hälso- och sjukvård till en mer proaktiv hälso- 

och sjukvård. Med en mer proaktiv hälso- och sjukvård kan vi bättre prognosticera risker och 

agera förebyggande. Vi kan bedriva en mer primär preventiv vård men även sekundär preventiv 

så att försämring eller komplikationer av hälsotillstånd kan förebyggas. Det betyder att invånare i 

högre omfattning inte blir sjuka eller att patienter inte blir sjukare än nödvändigt. En 

förebyggande vård bidrar till en positiv effekt på patientens och invånarens livskvalitet samt ökar 

tillgången till hälso- och sjukvård för de som verkligen behöver det.  
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Individualiserad vård 

Hälso- och sjukvården kommer också med hjälp av dataanalyser och DNA att ha möjlighet att gå 

från en ”one size fits all” till en mer individualiserad vård. Med individualiserad vård menas 

skräddarsydda rekommendationer och behandlingar baserat på patientens individuella tillstånd 

och behov. Dataanalyser görs utifrån individens data men också baserat på och i jämförelse till 

populationsdata och extern data. Dataanalyser kan också inkludera DNA, som är den enskilda 

individens profil. Dataanalyser använder en AI-motor och machine learning. Individualiserad vård 

innebär att rekommendationer och behandlingar är mer precisa utifrån dig som person 

exempelvis predikterade respons, risk, kön, ålder, livsstil. 

Den nära vården - alltid och överallt 

Digital tekniken gör det möjligt att bedriva vård nära patienten, oavsett fysisk plats eller tid, och är 

alltid tillgänglig. Information finns tillgänglig för alla, överallt, var som helst. Den digitala världen 

och den fysiska världen är sömlöst integrerad med varandra, omni-channel management, vilket 

kommer vara den största innovationen för sjukvården och utgör en förbättring för patienten. Den 

utvecklingen kommer också att göra det möjligt för patienten att bedriva en mer effektiv 

egenvård.  

Egen vård 

Patienten kommer med hjälp av digitala tekniker att själv kunna utföra många aktiviteter som idag 

utförs av hälso- och sjukvården, såväl egenvård som stöd till engagemang och följsamhet. Genom 

att patienten har tillgång till sin egen information så får patienten också möjlighet till en större 

insikt i sin sjukdom. Patienten har ett bättre kunskapsunderlag och kan därmed ta ett större 

ansvar för sin egen hälsa som att fatta beslut.  

Då patienten har tillgång till all sin data så kommer patientens valmöjligheter att öka. Patienten 

kan dela sin information med vem och vilka organisationer som bäst fyller patientens behov. Då 

tillgänglighet till vård inte är ett problem kommer patienten istället att lägga fokus på kvalitet. 

Då sker en verklig maktförskjutning där patienten kan välja att ta mer ansvar över sin egen hälsa. 

  

Överallt, om allt, när som helst 
I framtiden finns möjlighet för hälso- och sjukvården att få tillgång till all data om patienter och 

invånare, överallt, när som helst och om det mesta. Patienten äger sin data och kan välja att dela 

den med vem som helst. Hälsodata är longitudinal, kontinuerlig och individuell.  Hälso- och 

sjukvården kan kombinera hälsodata med annan relevant data som socioekonomiskt eller 

väderdata.  

Patient genererade data och sensor data kompletterar patientens hälsodata 

Patientens hälsodata kompletteras med sensor data. Invånaren är ständigt uppkopplad med 

sensorer och hälso- och sjukvården har kontinuerligt och i realtid tillgång till alla relevanta 

mätvärde från individen. Alla sensorer som används inom hälso- och sjukvården finns tillgängligt i 

en konsumentversion för invånaren. 

De flesta invånarna har också egna sensorer som finns i smarta klockor eller i mobilen vilka kan 

användas för att förse hälso- och sjukvården med data, såsom kamera (bedömning 

hudförändringar), mikrofon (bedömning röstförändringar) och rörelsedetektor (tremor mätning). 
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Invånaren kompletterar också informationen till hälso- och sjukvården via manuellt inmatade data 

om sitt hälsotillstånd för det som ännu inte är mätbart via sensorer såsom smärta, psykiskt 

hälsotillstånd eller besvär.  

Genomisk information en naturlig del av patientens hälsodata 

DNA analys går nu så fort att utföra, har blivit billig och kunskapen om vad man kan göra med 

DNA information har ökat. Det medför att alla invånares DNA är känd och tillgänglig, vilket blir 

avgörande för den individualiserade vården. 

Patienten kommer att själv äga sin information och har sin journaldata tillgänglig via sin mobil. 

Standardiserade interoperabilitets lösningar gör det möjligt med informationsdelning mellan olika 

vårdgivare och med patienten. Det möjliggör att samtlig journaldata för en patient är tillgänglig 

för alla vårdgivare och patienten. 

Dataanalys revolutionerar hälsoresultatet  

Dataanalys på stora mängder data möjliggöra bättre underlag för diagnostik, val av behandling 

och åtgärder. Med hjälp av big-dataanalyser (AI/ML) förutses och bedöms patientens 

hälsotillstånd, risker och/eller oönskade konsekvenser av behandling. Tillgången till data och 

möjligheten till dataanalyser genererar kontinuerligt ny kunskap genom forskning. 

Beslutstöd eller rekommendationer ges löpande till hälso- och sjukvårdspersonal eller direkt till 

patienten beroende på precisionen i analysen.  

Rekommendationer och åtgärderna har en stark preventiv karaktär: risker eller symtomen 

upptäcks i så ett tidigt stadium att sjukdom eller försämring av hälsotillståndet förebyggas.  

 

Virtuell assistent hjälper patienten 
För att kunna möta behov och förväntningar samt att kunna bedriva en individualiserad och 

förebyggande vård för samtliga invånare och patienter behöver kommunikation automatiseras. 

Automatiserad kommunikation sker genom användning av virtuella assistenter.  

I hälso- och sjukvården kan en virtuell assistent agera som en individuell hälso- och sjukvårdsaktör 

som alltid finns tillgänglig för invånaren, som en privat hälsocoach och/eller läkare. Virtuella 

assistenten förser invånaren med relevant medicinsk information och rekommendation både av 

allmän som av en individuell karaktär.  

Virtuella assistentens tjänster som stöd för hälsa 

Den virtuella assistenten är den som invånaren kommunicerar med i första hand avseende sin 

vård, i dess enklaste form kan den hjälpa till med att boka tider, skapa påminnelser, beställa 

sjukresor och svara på faktabaserade frågor. Tillgång till hälsoinformation, det som finns lagrat 

och den information som du ger till den virtuella assistenten under användning gör att den 

Virtuella assistenten lär känna dig. Den virtuella assistenten har förmågan att påverka ditt 

beteende och din följsamhet genom att engagera och motivera dig. Den kommer ihåg saker som 

du har berättat för den t ex att du har huvudvärk. Allt eftersom den virtuella assistenten lär känna 

dig så kommer hen att ställa frågor om din hälsa som är relevant utifrån ditt dagliga hälsotillstånd. 

Den virtuella assistenten kan också analysera dina ansiktsuttryck och kombinera det med andra 

kända faktorer och utifrån det föreslå rekommendationer och åtgärder.  
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Data värde kontra integritet, det etiska perspektivet 
Data kan genereras överallt, när som helst och om nästan vad som helst. Rörelsesensorn kan 

registrera toalettbesök mitt i natten. Anledningen till besöket kan vara olika, men det kan vara en 

indikation på en begynnande urinvägsinfektion vilket om den lämnas obehandlad kan leda till en 

sepsis. Så med kontinuerlig data, överallt, när som helst kan en risk identifieras och åtgärdas. 

Förebyggande vård baserat på t ex patientens data kan ge stora fördelar, men hur förhåller det sig 

till patientens integritet.  

I DNA information och patientens hälsodata finns kunskap gömd, kunskap som vi i dagsläget inte 

ens känner till. Så med tillgång till stora mängder data kommer vi att kunna ha tillgång till kunskap 

om invånarnas och patienternas framtid. Men vill patienten veta allt, är det en rättighet att veta 

allt? Har hälso- och sjukvården en skyldighet att analysera allt? Kan man säga nej till att ens data 

används för en bredare analys? 

När blir förebyggande hälso- och sjukvård mer viktigt än patientens integritet? Tas medvetna 

informerade beslut om vilken sida av dilemmat vi väljer? Vilka risker är vi beredda att ta utifrån 

att data kan hamna i fel händer? Eller att data inte kommer att användas på rätt sätt?  

Var står vi inför det etiska dilemmat mellan dataanvändning och integritet, om dataanalyser kan 

bidra till utveckling i samhället och en ökad livskvalitet för alla. Diskussionen i samhället har 

knappt börjat. 

Europiskt regelverk gällande dataskydd (GDPR) gör att integritet få mycket uppmärksamhet. Vi 

förutser en samhällsdiskussion varvid integritet kommer att diskuteras utifrån ett 

riskförebyggande hälsoperspektiv. Detta kan mycket väl leda till att vi ändrar vår uppfattning. 

Utvecklingen av dataanalys med AI teknologier eller AI i allmänhet skiljer sig från annan utveckling 

som t ex cancerforskning. I den sista är målet klart, förebygga och hitta bättre behandlingar. 

Gällande utvecklingen av AI är målet fortfarande oklart. Hur vi kommer att använda AI går i 

dagsläget inte att förutse. Vad är det som eftersträvas? Vilka möjligheter finns det med AI?  

Vi behöver vara uppmärksamma på och hitta ett sätt för hur vi förhåller oss till den kommande 

utvecklingen. Det är nu riktningen avgörs för hur AI ska används, för utvecklingen går inte att 

stoppa.  
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7. The sweetspot 
 

"Direction, not intention determines your destination"  

- Andy Stanley 

 

I The sweetspot möts patientperspektivet, 

organisationsperspektivet, de tekniska möjligheterna och 

trenderna. I The sweetspot definieras de initiativ som skapar 

mest värde nu och är mest effektiva för att nå framtidsbilden. 

Roadmappen beskriver resan till framtiden. Den digitala 

transformationsresan startar med ett begränsat antal initiativ 

och utredningar för att skapa struktur i transformationen. 

 

Innehållet i the sweetspot 
The sweetspot innehåller fyra digitaliseringsområden. De går att beskriva var för sig, kompletterar 

varandra men det är tillsammans de skapar störst värde. Områdena är:   

 Digital egenvård  

 Monitorering 

 Automatiserad kommunikation  

 Digitala vårdmöten 

 

Digital egenvård 

Digital egenvård ökar patientens möjlighet till individuella proaktiva digitala tjänster, delaktighet 

och tillgång till hälso- och sjukvård. Med digital egenvård erbjuds patienten digitala tjänster av 

hälso- och sjukvården på samma nivå som de digitala tjänster patienter möter i samhället och som 

de förväntar sig. Genom en ökad möjlighet till egenvård används patienten bättre som en resurs i 

teamet, vilket ökar patientens engagemang och avlastar organisationen.  

Med digital egenvård avses det stöd som hälso- och sjukvården kan ge till patienten som gör att 

hen kan ta ett större ansvar över sin egen hälsa. Den digitala egenvården utförs av patienten utan 

hälso- och sjukvårdspersonal. Exempel på digital egenvård är digital triagering, appar som stöd för 

att hantera sitt hälsotillstånd (t ex påminnelse, registreringar, digitala terapier). Data som 

genereras kan användas av hälso- och sjukvården för att förbättra den digitala egenvården och 

stödet till patienten, även då patienten behöver träffa hälso- och sjukvårdspersonal. 

Monitorering 

Monitorering (ordinerad, eller på eget initiativ) ökar patientens möjlighet att vara mer delaktig i 

sin egen vård. Patienten bidrar och blir mer kunnig om sin eget hälsotillstånd, med det kan 

patienten också ta ett större ansvar och vara en partner i teamet.  Monitorering gör det också 

möjligt att förutse förändringar tidigare i patientens hälsotillstånd. Därmed kan åtgärder vidtas 

tidigare vilket minskar vårdbehovet och organisationen arbetar mer proaktivt. 

Med monitorering mäter vi, analyserar och får underlag för att fatta beslut om åtgärd, baserat på 

individens data. Därmed bidrar monitorering till en mer proaktiv och individualiserad vård. 

Monitorering kan ske som ordinerad eller icke ordinerad och kan nyttjas av patienter med kronisk 

sjukdom (en, flera eller multisjuka) eller av friska invånare. Data som genereras kan användas av 
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hälso- och sjukvården för att förbättra stödet till patienten, t ex att kunna agera tidigare på 

avvikelser.   

Automatiserat kommunikation: från chatbot till virtuell assistent 

Med automatiserad kommunikation ökar tillgängligheten för patienten att få stöd från hälso- och 

sjukvården. Stödet från hälso- och sjukvården sker då oberoende av tid och plats. Vinster görs 

både för patienten och organisationen då automatiserad kommunikation genomförs utan hälso- 

och sjukvårdspersonal. Med automatiserad kommunikation ökar också möjligheten för alla 

invånare i Västra Götaland att få stöd från Hälso- och sjukvården utan att det belastar 

organisationen. Den tekniska utvecklingen gör att vi kommer kunna automatisera allt fler av våra 

tjänster framöver, för en mer proaktiv och individualiserad vård. Med automatiserad 

kommunikation ökar utrymmet i vården för att ta omhand de mer komplexa problemen och tid 

för det personliga mötet.  

Digitala vårdmöten 

Genom att erbjuda patienten digitala vårdmöten, möter vi patientens behov av nära vård. Detta 

kan vara en fördel för de patienter som har svårt att ta sig till hälso- och sjukvården eller av andra 

anledningar där ett fysiskt möte inte är nödvändigt. Digitala vårdmöten är ett gränssnitt som 

hjälper organisationen att effektivt arbeta med digital egenvård och monitorering. Potentiellt 

finns det en fördel för organisationen med digitala vårdmöten då resurser, kompetens och 

kapacitet kan användas platsoberoende från hela regionen. 

 

Digitala vårdmöten är möten som sker med stöd av video. Patienten kan förbereda sig inför mötet 

genom att använda digitala egenvårdtjänster eller genomfört monitorering som sedan finns 

tillgängliga för hälso- och sjukvården vid mötet. 
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Roadmap  

 

 

Bilden är en förenklad version av de initiativ och insatser som tar oss i riktning mot framtiden. 

Dessa initiativ är i bilden radade efter varandra, men utvecklingen kommer att ske parallellt och 

integrerat. 

Av de fyra områdena består de två i mitten av datainsamling, analys och resultat. De två yttre är 

med de gränssnitt vi kommunicerar med patienter och invånare. Pilarna visar i vilken fas och med 

vilket gränssnitt de presenteras. 

Digital egenvård kommuniceras via chatbot 

Det första organisationen måste göra är att få ett basutbud av digitala egenvårdstjänster på plats. 

Med basutbud menas det basutbud av 1177 tjänster som alla förvaltningar ska erbjuda men även 

flertalet rekommenderade tjänster så som webbtidbokning, triagering, allmän och specifik 

information. Flera av tjänsterna kommer att nås av invånarna via en chatbot, och över tid 

inkluderas allt fler tjänster i det gränssnittet.  

Chatbot 1.0 kommer att ha funktionella begräsningar. För mer komplex problematik när 

problemen överstiger chatbotens funktionalitet finns en hand-over funktion inbyggd. Med det 

menas att hälso- och sjukvårdspersonal tar över kommunikationen med invånaren från 

chatboten. Den övergången kan initialt vara hänvisning till 1177. De antal frågor som chattbotten 

kan svara på kommer med tiden att utökas.  

Appar som hjälper patienten att hantera sin sjukdom finns redan. Utbudet breddas kontinuerligt. 

De appar som finns idag analyserar data om patientens tillstånd som patienten själv matat in eller 

patientens sensordata. Över tid kommer resultatet från apparna att ge invånare och patienten 

mer individuella rekommendationer via mer avancerade chatbot funktionalitet (chatbot 2.0). De 

appar som kommer erbjudas invånare och patienter i framtiden kommer att kunna hantera mer 

komplexa analyser av data från fler datakällor. 

Senare under digitaliseringsresan kommer analyserna i apparna att kunna hantera än mer 

komplexa data och därmed erbjuds t ex diagnos appar. I den fasen är chatbot funktionalitet 

mycket avancerad och chatboten kommer att kunna betraktas som en hälsocoach/hälso- och 

sjukvårdspersonal, och kallas då för en virtuell assistent.  
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Digitala terapier finns redan idag och kommer att användas mer och bli mer avancerade över tid. 

Digitala terapier behandlar såväl fysiska, psykiska som psykosomatiska besvär. Idag erbjuds det 

främst inom psykiatrin men utbudet kommer att växa även inom fler områden. Invånaren och 

patienten kommer erbjudas digitala terapier via chatbot funktionalitet som utvecklas till den 

virtuella assistenten. 

Monitorering kommuniceras via digitala vårdmöten och chatbot 

Monitorering bör startas med ordinerad monitorering av patienter med kroniska sjukdomar 

exempelvis KOL- och hjärtsviktpatienter. Detta då patienter med kronisk sjukdom och multisjuka 

patienter upptar största delen av hälso- och sjukvårdens resurser. Genom kontinuerlig 

monitorering, där vitalparametrar analyseras kan risker bedömas i ett så tidigt stadium att onödig 

försämring av hälsotillståndet och onödig användning av vårdresurser förebyggs. Övervakning och 

kontakt med patienten är i första hand manuell, dvs vårdpersonal tar emot larm från systemet 

och tar kontakt med patienten via video. Kontakten med patienten sker då inskickade värden går 

utanför tröskelvärden och larmar i systemet. Monitorering automatiseras över tid. Över tid 

kommunicerar den virtuella assistenten med patienten och agerar som en hälsocoach eller läkare, 

med det minskar även behovet av övervakning av hälso- och sjukvårdspersonal. 

Efter att vi har kommit igång med ordinerad monitorering kan vi starta med att monitorera flera 

patientgrupper och även utveckla monitoreringstjänster för de friska invånarna. I framtiden 

kommer alla, oavsett sjuk eller frisk, att ha möjlighet att analysera sin hälsodata och utifrån den få 

råd och rekommendationer. Den första fasen är en-dimensionell analys av data, t ex hjärtrytmen 

som uppmäts med din klocka. Analysen kommer att bli allt mer komplex då data från flera 

datakällor kommer att analyseras tillsammans t ex sensordata från fit-bits som blodtryck, DNA-

information och diagnoskoder. Detta skapar förutsättningar för alla att förebygga sjukdom.  

För den ordinerade monitoreringen har hälso- och sjukvården ett uppföljningsansvar men för den 

icke ordinerade monitoreringen skickas rekommendationen direkt till invånare. Invånaren har ett 

eget ansvar att ta kontakt med hälso- och sjukvården vid behov. 

 

Fas 1 

Fas 1 beskriver de initiativ regionen behöver göra under de närmaste 12 – 24 månaderna för att 

nå framtidsbilden. Det är de initiativ som har störst inverkan på att vi går i rätt riktning.  En faktor 

som påverkar prioritering av initiativ under fas 1, är det upphandlade kärnsystemet. Fas 1 är 

första fasen i digitaliseringsresan som redan har börjat. 

Kärnsystemet 

Med kärnsystemet kommer flera av de funktioner som vi behöver för digitaliseringsresan i fas 1.  

I kärnsystemet ingår en patientportal, vilket monitorering, digitala videomöten, digital egenvård 

samt möjlighet att ansluta extern funktionalitet för digital egenvård är en del av.  

Det behövs göras strategiska val av hur patientportalens funktionalitet förhåller sig till de tjänster 

som erbjuds via 1177, samt vidareutveckling av 1177 vårdguiden. 

Det är viktigt att arbetet med en patientportal prioriteras och genomförs tillsammans med 

implementering av ett kärnsystem för att nå målbilden för framtidens vårdinformationsmiljö samt 

den här strategin. 

Arbetet med patientportalen som också utgör regionens ansikte ut mot invånarna inkluderar även 

att samla tjänster som monitorering, digitala vårdmöten och appar så att patienten samlat får 

tillgång till de digitala tjänster som erbjuds invånarna i Västra Götaland. 
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Automatiserad kommunikation ingår inte i kärnsystemet. Vi avser använda all funktionalitet som 

kärnsystemet erbjuder. Dock kommer kärnsystemet inte vara implementerat inom de kommande 

två till tre åren.  

Detta gör att vi kommer att behöva fatta beslut och göra prioriteringar av hur vi bör införa 

funktionalitet som behövs i fas 1. Inför att vi fattar beslut om att införa en funktionalitet behöver 

vi bedöma om det täcks av kärnsystemets funktionalitet. Om den funktionaliteten finns ska i nästa 

steg bedömas om en förinstallation av delar av kärnsystemet är möjlig eller om en 

mellaninvestering är nödvändig och då även ekonomiskt försvarbar. Om funktionalitet saknas i 

kärnsystemet bör en upphandling genomföras.  

Digital egen vård i fas 1 

En gemensam bild av behovet av digital egen vård saknas och behöver tas fram. Flera tjänster 

som ingår i digital egenvård finns implementerade i regionen. 1177 Vårdguiden erbjuder 

nationella tjänster till patienter och invånare som journal via nätet, boka tider, intygstjänster etc. 

Genom kärnsystemets patientportal kommer samma tjänster och fler tjänster att göras 

tillgängliga för patienten och invånaren. Regionen behöver göra strategiska val om hur 

patientportalens funktionalitet förhåller sig till Ineras tjänster. Den gemensamma målbilden för 

Inera avser 1177.se som startpunkt och för en samlad bild över information och vårdkontakter. 

Digitala terapier är en del av de behandlingar som ska vara en del av det ordinarie vårdutbudet 

som erbjuds patienter i kontakt med vården. Ur ett digitaliseringsperspektiv måste vi skapa 

förutsättningar för verksamheterna att kunna erbjuda den typen av tjänster men inte 

nödvändigtvis stimulera användning av dessa. 

Det är oklart hur vi kan möta patienternas behov av att kunna ladda ner sin egen information för 

användning, och hur vi ska kunna ta emot deras strukturerade information in i dagens 

journalsystem. Men mest troligt är behovet så stort att vi inte kan vänta med detta tills 

kärnsystemet är implementerat.  

Monitorering i fas 1 

Ett fåtal monitoreringsinitiativ är igång och arbetet med att ta fram en plan har påbörjats. Det 

som saknas är en behovsbild och den generiska processen för monitorering av patienter. 

Behovsbilden behöver tydliggöra vilka patientgrupper som har mest nytta av regelbunden och 

kontinuerlig monitorering. Det är för dessa grupper vi under fas 1 påbörjar systematisk införande 

av tjänsten. Då vi inte vet hur många patienter som över tid behöver övervakas behöver tjänsten 

därför vara flexibel för att kunna möta det framtida behovet.  

En monitoreringstjänst innehåller flera tjänstkomponenter varav flera strategiska beslut behöver 

tas generellt men även i relation till det upphandlade kärnsystemet. Monitorering av patienter 

utanför vårdinrättning är en digital tjänst som regionen inte kan vänta med utan behöver påbörja 

systematiskt redan innan kärnsystemet är på plats. Därför behöver man redan nu utreda vilken 

funktionalitet som kommer med kärnsystemet och göra strategisk val.  Det är viktigt att även väga 

in vad förändringsprocessen kostar för medarbetare i vården gällande nya arbetssätt och nya 

system, om vi beslutar oss för en mellanlösning kommer det att behöva göras två gånger. 

Vidare behöver utredas logistik av sensorer och plattform samt service frågor avseende de digitala 

komponenterna till, i och från patientens hem. Servicefrågorna avser även problem för patienten 

att dela sin data, användbarhet samt instruktioner och utbildning till patienter. För de sensorer 

som patienten redan använder, egen inköpta, behöver VGR fatta beslut om möjligheten att 



 
32   

använda dessa om patienten så önskar t ex standarder, krav och teknisk märkning av dessa 

produkter. 

Störst vinster spås göras med monitorering av multisjuka äldre och patienter med kroniska 

sjukdomar som kräver vårdkontinuitet och som tar mycket av hälso- och sjukvårdens resurser. I 

en region som Västra Götalandsregionen utgör dessa ett betydande antal patienter och vid 

uppstart av att systematiskt erbjuda patienter monitorering utanför vårdinrättning behöver 

organisationsform utredas så att vårdens resurser bäst nyttjas (personal som kompetens).  

Den multisjuka patienten har ofta begränsad digital vana, eller kognitiv svikt vilket medför att 

patienten inte kan ha olika verktyg för att observera olika sjukdomar. Gränssnittet måste vara 

enkelt att använda. 

I tjänstekomponenterna för monitorering ingår förutom logistik och produkter även verktyg för 

dataanalys, tjänstens utformning och kontinuerlig utveckling av tjänstens innehåll 

(användarvänlighet). Därtill kommer utformning av arbetsplatser för monitorering och 

organisationsform för systematisk monitorering.  Se även kapitel förutsättningar för att lyckas 

”Regiongemensam övervakning vid monitorering”. 

Digitala vårdmöten i fas 1 

Regionen har inom vissa verksamheter infört och testat videomöten. Den generiska processen har 

kartlagts och tjänsten behöver utökas till att bättre använda digitaliseringsmöjligheter. Som att 

förbereda mötet både genom att skicka in data som att ta emot information, som att summera 

och skickar information efter mötet. Det betyder att videomötet utvecklas till digitala vårdmöten. 

VGR har i dag en upphandlad tjänst, arbetet med att beskriva processen är igång och förmodligen 

kommer behovet att täckas av kärnsystemets funktionalitet. 

 

Med fokus på att lära verksamheterna nya arbetssätt med digitalt när det går och fysiskt om det 

behövs, bidrar det även in i nästa fas vid implementering av kärnsystemet. Fokus bör läggas på att 

koordinera dessa projekt tillsammans med arbetet att implementera patientportalen. Således 

koordineras projektet även med monitorering och digital egenvård.  

Definition av digitala vårdmöten tenderar att överlappa med digital egenvård, där patienten 

bidrar med information, inför, vid och efter mötet, men avses kunna genomföra så mycket som 

möjligt på egen hand. Koordinering av samtliga dessa pågående initiativ är därför nödvändig. 

 

Automatisk kommunikation i fas 1 

Regionen jobbar inte idag med automatisk kommunikation men det finns idéer och initiativ. Vi 

behöver nu påbörja arbetet med automatisk kommunikation. Under senare delen av fas 1 bör vi 

kunna erbjuda automatisk kommunikation för våra kunder inom vissa verksamheter. 

 

När en organisation ska komma igång med automatiserad kommunikation rekommenderas att 

man först startar in house, för att minimera att organisationens kunder påverkas negativt under 

uppstartsfasen. Vid uppstart är det viktig att centralisera/samordna olika initiativ, med syfte att 

lära snabbt, kunna utvärdera hur användaren upplever tjänsten och hur de kan förbättras och 

tekniken användas på bästa sätt.  

Ett förslag är att starta inom VGR IT servicecenter, med en enklare chatbot funktionalitet. Stegvis 

kan chatbot funktionaliteten utvecklas från hänvisning till personlig kontakt då frågan blir för 

komplex, till en inbyggd hand-over funktionalitet, parallellt med utveckling av mer avancerad 

teknik (AI med ML).  
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I målbilden för Inera 1177.se initieras automatisk kommunikation för enklare frågor och en hand-

over funktionalitet byggs till personal vid 1177 Vårdguiden på telefon.  

 

Omfattning av digitaliseringen 
I strategin för omställning av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen står: ”Det som kan 

göras digitalt ska göras digitalt”. Hur stor del av hälso- och sjukvården som kan göras digitalt kan 

vi inte nu förutse, men att det blir en signifikant del kan vi vara säkra på. Erfarenhet från andra 

organisationer ligger till grund för antagandet att det kan utgöra upp till 50 % av nuvarande 

vårdproduktion. Det finns en stor felmarginal i gissningen, om det blir 30 % eller 60 % i 

verkligheten är inte så relevant, det viktiga är att man förstår den digitala transformationens 

omfattning. 
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8. Förutsättningar för att lyckas 
 

“Structure follows strategy as the left foot follows the right”  

- Henry Mintzberg 

 

I Sverige har vi grundläggande förutsättningar för att lyckas med den digitala transformationen. Vi 

är en digitalt modig befolkning och har en hälso- och sjukvård som inte är rädd för omställning. 

Därtill har vi utbyggt wifi på sjukhusen samt sätt att enkelt identifiera oss som med mobilt bankid. 

Vi har en god digital teknisk infrastruktur och inom regionen satsar vi på att modernisera samtliga 

journalsystem. 

Men hur vi arbetar med förbättring för patienten gällande digitala vårdtjänster har vi inte lyckas 

med fullt ut. Risk finns att vi fortsätter att halka efter gällande digitaliseringen. En orsak kan vara 

att digitala vårdtjänster är relativt nya för vår organisation och kräver nya organisationsformer, 

nya styrsystem och en ny kultur. 

VGR är inte ensam i den digitala transformationen av Hälso- och sjukvården. De flesta regioner 

och landsting håller just nu på med digitalisering av sin verksamhet, framförallt inom området 

interaktion med patienten. Många av de initiativ som nu påbörjas kan vi med fördel utveckla 

gemensamt.  

De regionala och nationella nätverken hjälper oss att snabbare komma framåt. Med öppna 

gränser möjliggörs utveckling såväl nationellt som internationellt, offentligt eller privat.  

Vi måste dela med oss, lära av varandra men också våga fatta egna beslut och genomföra. 

 

Strategisk funktion för digitalisering 

Rekommendation: ta beslut om en strategisk funktion för digitalisering som ansvarar för 

strategiutformning inom området digital interaktion mellan invånare och hälso-och sjukvård 

tillsammans med ”in house” digitalisering, t ex papperslöst sjukhus, mobila lösningar för 

vårdpersonal och population health.   

Världen förändras snabbare än någonsin med internet som innovationens operativ system. Det 

finns en framgångsoptimism och samtidigt en rädsla för hur den snabba utvecklingen påverkar 

hälso- och sjukvården och deras medarbetare. Förändring är det nya konstanta. En förändring blir 

framgångsrik först då den har ett tydligt mål eller riktning. Därför har en organisation behov av att 

skapa det. Organisationen behöver definiera var vi befinner oss och var vi är på väg, särskilt i en 

stark föränderlig värld. 

Information och dataanalys kommer att vara en strategisk resurs för hälso- och sjukvården för att 

kunna bedriva vård av högsta kvalitet till värde för de den är till för. För att lyckas med detta 

behövs strategiska beslut om hur information och data skapar mest värde och hur detta kommer 

våra invånare till gagn. Det finns därför ett behov av en strategisk funktion för digitalisering som 

visar i vilken riktning vi bör gå.  
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Strategisk funktion för digitalisering ska fokusera på att sammanfläta digitala möjligheter med alla 

aspekter av hälso- och sjukvården, från vårdformer och processer till affärsmodeller, ersättning, 

kunskap och kultur. 

Strategisk funktion kan med fördel även ansvara för ”in house” digitalisering, t ex papperslöst 

sjukhus, mobila lösningar för vårdpersonal och population health.  

Utifrån ett strategiskt perspektiv stödjer strategisk funktion för digitalisering verksamheten, 

genom att i partnerskap med hälso- och sjukvårdsförvaltningarna leda och driva den digitala 

omställningen. Utvecklingen behöver ske regiongemensamt då den digitala omställningen är en 

regional angelägenhet. Vikten av digitaliseringen för att möta framtiden gör att det strategiska 

ansvaret för detta bör representeras i den högsta regionala hälso- och sjukvårdsledningen. 

 

Funktion för Virtuell vård (FVV) 

Rekommendation: I samband med implementering av FVM starta en funktion för virtuell vård 

(FVV)  

Den digitala transformationen kommer att bidra till nya sätt att bedriva vård, Virtuell vård, vård 

som primärt bedrivs utan att hälso- och sjukvårdspersonal möter patienten. En transformation är 

inte en innovation. Med en transformation genomförs flera innovationer i olika dimensioner 

samtidigt.  Nya tekniker, nya tjänster, nya processer, nya affärs- och ersättningsmodeller blir 

tillsammans ”game changing”. Så stora förändringar sker genomgripande, därför är behovet 

oftast inte känt och det är svårt att avgöra hur framgångsrikt det kommer att bli. En digitalt 

mogen organisation har en hög beredskap för att testa och iterera nya idéer, och tillåter att 

människor får göra fel. 

Erfarenheter och specialkompetens för flera områden bör samlas i en funktion för virtuell vård t 

ex AI, användbarhet och dataanalytiker. Funktionen för virtuell vård ansvarar för att leverera alla 

virtuella vårdtjänster. Några av tjänsterna är tjänster i patientportalen, monitoreringslösningar, 

appar, analys av patientens data, videotjänster och chatbottar som utvecklas över tid till en 

virtuell assistent. Enheten bör stödja de multidimensionella förändringarna. FVV har inte ett 

primärt vårdansvar utan det ligger fortsatt på förvaltningarna. 

FVV levererar tjänster till förvaltningarna som erbjuder dessa till sina patienter. Hälso- och 

sjukvårdsverksamheten (förvaltningar, kunskapsorganisationen eller Strategisk funktion för 

digitalisering) är ägare av samtliga tjänster. Vårdverksamheten äger de virtuella vårdprocesserna 

och får stöd av funktionen för virtuell vård med att utveckla dessa, kontinuerligt. 

Funktionen bör vara regiongemensam 

Invånarna i VGR ska erbjudas jämlik vård, vilket bland annat innebär att de tjänster som erbjuds 

ska vara lika i hela regionen liksom de regiongemensamma processerna. Patientportalen, de 

digitala tjänsterna och hur de levereras blir en del av regionens varumärke, ansiktet ut mot 

invånarna och ur ett varumärkesstrategiskt perspektiv bör de därmed vara lika i hela regionen. 

Tjänsterna som FVV ansvarar för är en del av de regiongemensamma processerna och är i den 

betraktelsen inte olika för förvaltningarna. Virtuell vård kan potentiellt levereras till alla invånare 

och sträcker sig över de flesta specialistområden och primärvård. 
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Dataanalys kommer att vara ett stort bidrag till transformation av vården. Dataanalytiker 

(framförallt dataanalys/AI kunskap) är en bristkompetens och därför rekommenderas det att 

denna kompetens och andra specifika kompetenser också nyttjas regiongemensamt.  

Funktionen håller takten 

En stor skillnad mellan den fysiska och den digitala världen är förändringstakten. Enkelt uttryckt 

kräver digitaliseringen att organisationen utvecklas snabbare än någonsin tidigare. Beslut måste 

kunna tas snabbt och inte skjutas upp på framtiden, vilket är en utmaning för organisationens 

befintliga beslutsstrukturer och nuvarande utmaningar. 

En direkt relation mellan processansvarig i verksamheten och ansvarig för utveckling möjliggör 

korta förändringscykler, timmar inte dagar, så att mindre förändringar genomförs kontinuerligt 

och resultatet utvärderas och återkopplas direkt. Gemensamt fokus är förbättring av hälso- och 

sjukvården inklusive patientnöjdhet.  

 

Regiongemensam övervakning vid monitorering 

Rekommendation: Gör en nyttoanalys av om en regiongemensam övervakning bättre nyttjar VGRs 

resurser (kostnad, kompetens) och patientens upplevelse av en sådan. 

Data från patienter med ordinerad monitorering analyseras och vid avvikelser vidtas åtgärder, t ex 

en rekommendation eller justering av behandling. Närmast i tid ligger utveckling av algoritmer 

som ger kliniska rekommendationen men att dessa rekommendationer primärt går till hälso- och 

sjukvårdspersonal för bedömning innan de ges till patienten. Hälso- och sjukvårdspersonal 

bedömer relevansen i avvikelsen, de vidimera eller komplettera rekommendationen samt tar 

kontakt med patienten om åtgärd behöver vidtas, i första hand via videokontakt. 

Ordinerad monitorering bör i ett första steg erbjudas patienter med kronisk sjukdom. Om man 

antar att 10 % av dessa patienter med fördel kan få ordinerad monitorering så utgör det flera 

tusen patienter i VGR. Att skapa en regiongemensam övervakning av dessa patienter bidrar till att 

bättre nyttja resurser som lokaler, personal och kompetens. Detta följer samma princip som 

koncentration av vård, men med mindre risker.  

Vid en regiongemensam övervakning kan hälso- och sjukvårdspersonal övervaka 100-tals 

patienter. De agerar då dataanalys ger ett resultat där åtgärd behöver vidtas. Med en 

regiongemensam övervakning byggs kompetens för monitorering och ett lärande inom 

organisationen till värde för patienterna.  

Personal vid central övervakning kan också finnas som en resurstillgång för förvaltningarnas 

inneliggande patienter då kompetens inte finns att tillgå.   

Patientgrupper som oftast övervakas är sköra äldre och kroniker med KOL, hjärtsvikt, diabetes 

eller högt blodtryck. Det finns också monitorering för särskilda riskgrupper t ex gravida kvinnor 

med hjärtproblem. Utveckling av monitorering kommer att ske för fler riskgrupper och 

hälsotillstånd.  

De patienterna har ofta samtidigt kommunala vård och omsorgstjänster, monitoreringstjänster 

och därför måste denna tjänst erbjudas i nära samarbete mellan huvudmännen. 

Vinsten med monitorering finns i förbättrad patientupplevelse, trygghet och ett ökat engagemang 

i att hantera sin sjukdom, samt att vi kan identifiera avvikelser och ge rekommendationer i ett 

tidigare skede. För hälso- och sjukvårdsorganisationer ligger vinsten framförallt i minskat antal 

fysiskt besök, färre besök på akuten och återinläggning.  
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Mer forskning behövs för att säkerställa om fördelar finns för alla hälsotillstånd eller för alla 

patienter. Därför att det svårt att bedöma omfattningen av behovet av monitorering. 

 

Framtiden medför behov av nya affärsmodeller och ersättningsystem 

Rekommendation: Finansiera digitaliseringen centralt och skapa en ny ersättningsmodell  

För att lyckas med digitaliseringen behöver vi göra systemövergripande förändringar. 

Digitaliseringen behöver central finansiering under omställningen och kostnaden kommer utgöra 

en puckel för organisationen. Systemövergripande förändringar i det ekonomiska systemet 

behöver göras på alla nivåer.  

Då kostnaderna för digitaliseringen tas centralt kan ersättningsmodellerna anpassas över tid för 

att bättre ge stöd för en mer preventiv och individualiserad vård. Det behöver fortsatt utredas 

vilka incitament som driver den utvecklingen.  

För att finansieringen inte ska vara ett hinder för digitaliseringen tas kostnader för dess 

investering och utveckling centralt gällande teknologi. Förslaget för centralfinansiering gäller även 

för de regiongemensamma tjänsterna som utvecklas vid systematiskt införande av digitala 

tjänster.  

För ”digitalt när det går fysiskt när det behövs” behöver regionen se över hur det bäst finansieras, 

detta avser framförallt bemanning av digitala tjänster i befintliga förvaltningar. 

 

Innovation gör vi bäst tillsammans 

Rekommendation: Regionen behöver göra ett ställningstagande om hur egna eller tredje parts 

digitala tjänster kan komma invånaren till godo och hur dessa ska tillgängliggöras för patienten.  

Marknaden kan hjälpa hälso- och sjukvården att innovera snabbare och bättre, innovation gör vi 

bäst tillsammans. VGR behöver ta höjd för den nya utvecklingen, vara med och skapa spelregler 

för de nya aktörerna på marknaden så att dessa välkomnas som aktörer inom regionen, men vet 

under vilka förutsättningar detta kan ske. 

Hälso- och sjukvården kan välja att använda sig av externa aktörer för tjänster inom 

organisationen som t ex röntgenanalys, beslutsstöd eller för tjänster till invånare (t ex en astma 

app). Invånare kan också själv välja att använda tjänster från tredje part.  

Regionen kan välja att utveckla egna digitala tjänster, som appar, eller att köpa dem av andra 

utvecklare och presentera dessa under regionens varumärke. Regionen kan också välja att 

använda andra utvecklares digitala tjänster och bara godkänna eller rekommendera dessa för 

användning av patienten. Eller så kan regionen helt överlåta utvecklingen till marknaden och låta 

patienten själv välja. Godkännandet handlar om en klinisk bedömning av tillförlitlighet och en 

teknisk bedömning avseende informationssäkerhet.  

Regionen behöver ha en struktur för hur vi ska förhålla oss till dessa olika former för att 

tillgängliggöra appar för våra invånare. Det behövs också utredas hur dessa tjänster ska levereras 

till invånarna, via patientportalen, samlade i en VGR appstore och hur affärsmodellen för detta 

behöver se ut. Vilken av dessa varianter regionen bör välja behöver utredas vidare.  
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Inspirationsfilmer 
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Bilagan 1 Aktiviteter under Fas 1 
 

”Just do it”  

- NIKE 

 

Aktiviteter 

Organisation 
 

Status 

Ta fram beslutsunderlag för en strategisk funktion digitalisering 
(organisationstillhörighet och uppdrag), inkl  ”in house” digitalisering  
  

Inte igång 

Ta fram beslutsunderlag för en funktion för virtuell vård (FVV) (organisering och 
uppdrag)   
 

Inte igång 

Patientportalen och 1177 
 

 

Behovsanalys, målbild, strategi och prioritering av de samlade tjänster som ska 
erbjudas invånarna i VGR 

- VGR målbild av 1177 Vårdguiden (Uppdragsbeskrivning finns) 
- Invånarnas behov och verksamhetens behov 
- Beslutsunderlag för vilka tjänster samlat som ska erbjudas via 

patientportalen (inkluderar digital egenvård, monitorering och digitala 
vårdmöten, senare även via automatisk kommunikation) 
 

Delvis initierad 

Strategiskt ställningstagandet av digitala tjänster via 1177 Vårdguiden kontra 
funktionalitet i Kärnsystemets patientportal 

- Funktionsanalys av digitala tjänster som underlag för val av 
tjänsteleverantör (Inera, kärnsystemsleverantör, tredje-partsleverantör) 

- Vilka tjänster som ska erbjudas regionalt kontra nationellt 
- Integration med 1177 (portal, uthopp etc) 

 

Inte igång 

Synkronisering med Varumärkesarbetet 
 

Inte igång 

Koordinering av samtliga digitala tjänster i patientportalen 
- Tillsammans med kliniska och generiska processer (FVM) 

- Behovsanalyser, målbild, strategi och prioritering 

- Layout och varumärke 

 

Inte igång 

Digital egen vård 
 

 

Behovsinventering digital egen vård 
- Invånare och patientperspektivet 

- Verksamhetsperspektivet 

 

Inte igång 

Kartläggning, utredning och analys av hur digitala tjänster som appar ska erbjudas 
invånare (inkluderar funktion, kliniskt innehåll, ansvarig patientsäkerhet, tekniska 
krav, organisation, support) 
 

Inte igång 
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Utredning, analys och förslag till beslut avseende när regionen erbjuder möjlighet 
till nedladdning av journal i mobilen (sin egen data) 
 

Inte igång 

Monitorering 
 

Status 

Behovsinventering av vilka diagnoser, vilka patientgrupper. 
 

Initierad 

Behovsinventering av vilka tjänstekomponenter (service, logistik, kravspecifikation) 
 

Initierad 

Uppdragshandling utreda, analysera och förslag till beslut för produkter: sensorer, 
plattor (leverantör, specifikation av krav på patientens egna) 
 

Inte igång 

Uppdragshandling för utredning, analys och beslutsunderlag gällande 
organisationsform för samtliga tjänstekomponenter i monitorering (”Ett sjukhus 
utan patienter”, externa leverantörer, centralisering) inkl nyttoanalys av om en 
centraliserad övervakning bättre nyttjar VGRs resurser (kostnad, kompetens) och 
patientens upplevelse av en sådan. 
 

Inte igång 

Design av lösning inklusive utredning i vilken utsträckning kärnsystemets 
funktionalitet passar, processbeskrivning och konsekvensanalys för nya arbetssätt 
 

Inte igång 

Uppdragshandling att ta fram förslag/krav för funktionella arbetsplatser för 
monitorering, vid enheter som för eventuell centralisering. 
 

Inte igång 

Behovsanalys infrastruktur och genomförande för att möta behovet 
 

Delvis igång 

Digitala vårdmöten 
 

Status 

Behovsinventering videokontakt/digitala vårdmöte i relation till invånarnas behov 
och förväntningar samt verksamheternas behov. 
 

Pågår 

Design av videokontaktlösning i kärnsystemet  
 

Inte igång 

Koordinering med patientportal, digital egenvård och monitorering (deltagare i 
ovanstående uppdragsteam) 
 

Inte igång 

Processbeskrivning och beskrivning av nya arbetssätt 
 

Pågår 

Förberedelse för att avveckla nuvarande videomöteskontaktsystem (om 
kärnsystemet täcker funktionaliteten) 
 

Inte igång 

Automatisk kommunikation 
 

Status 

Börja med chatbot inom service centrum VGR IT 
 

Inte gång 

Centraliserar/samordnar diverse initiativ för att snabbt lärande  
 

Inte igång 
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