
Aggregering av hinder



Varför har vi inte redan nått det visionära läget? 

- Det finns flera olika faktorer som hindrar utvecklingen
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Hindersanalys

Lagar och 
förordningar

Processer och 
arbetssätt

Teknik
Kultur, 

ledarskap och 
människor

För lösningsområden som tagits 
fram har ett eller flera hinder för 
(som står i vägen för införandet av)
lösningen identifierats

Varje lösning har i regel flera 
associerade hinder.  Till exempel 
finns det legala, tekniska, 
processmässiga och organisatoriska 
hinder som förhindrar sömlös 
informationsdelning mellan 
vårdgivare

Organisation 
och styrning

Information, 
mätning och 
uppföljning

§



Lösning:
Robot för 

provtagning

Exempel på lösning och hinder
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”Teknik för robotar är 
inte tillräckligt väl 
utvecklad”

”Höga investerings-
kostnader för att köpa in 
robotar”

”Motstånd mot att ändra 
arbetssätt”

Teknik

Organisation 
och styrning

Kultur, 
ledarskap och 

människor



X 10 scenarier

Hinder från lösningar i respektive scenario har aggregerats 

inom sex områden*
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Aggregerade hinder

*Vid analysen i respektive scenario har fler områden använts, men de extra områdena visade 
sig inte behövas i den aggregerade analysen



Det finns ett antal övergripande hinder som begränsar 

möjligheterna att nå den visionära patientresan
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Sammanfattning av identifierade hinder (1|4)

Lagar och 
förordningar

• Personuppgiftslagen (PUL) och patientdatalagen (PDL), EU-förordningar, sekretess och huvudmannagränser 
är centrala hinder som gör det svårt att dela information 

• Lagar inom skola, socialtjänst samt hälso- och sjukvård gör att patientinformation ej kan lagras

• Krav på patientens samtycke till att dela information är svårt att hantera på ett effektivt sätt

• Nationellt samlad patientinformation skulle innebära större utmaningar gällande sekretess

• Moraliska frågor kring t.ex. stamceller hindrar nya behandlingar

• Samlad information gör det svårt att skydda patienter med skyddad identitet

• Olika aktörer gör olika tolkningar av lagstiftning gällande vilken information som får delas

§

Organisation 
och styrning

• Den nuvarande strukturen för hur vården styrs och organiseras i Sverige är ett hinder för innovationer, särskilt 
på grund av hur huvudmannagränser, uppdrag, ersättningssystem och budgetallokering är upplagda.

• Politiskt stöd krävs för att utvidga vårdens uppdrag för att möjliggöra proaktiva hälsofrämjande innovationer.

• Stora omorganisationer krävs för att etablera nya digitala arbetssätt

• Det saknas nationella organ för att ta fram riktlinjer samt validera och standardisera nya digitala arbetssätt, 
begrepp och termer

• Ekonomiska medel och personal saknas

• Digitala arbetssätt kräver nya modeller för vad patienten skall betala



Det finns ett antal övergripande hinder som begränsar 

möjligheterna att nå den visionära patientresan
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Sammanfattning av identifierade hinder (2|4)

Processer och 
arbetssätt

• Gemensamma processer och arbetssätt saknas (t.ex. mellan SLL och VGR)

• Helhetsansvar för processer över vårdgivargränser saknas

• Det finns inget/litet förändringstryck från politiker, sjukvården eller patient

• Processer kring beslutsfattande och behörighet saknas

• Automatiskt föreslagna tidbokningar riskerar att ta upp tid som andra patienter kunde nyttjat

• Nya arbetssätt ställer stora krav på utbildning av personal

Information, 
mätning och 
uppföljning

• Stor informationsmängd kräver effektiv filtrering (för att ej drunkna i information)

• Standardiserade begrepp och termer saknas

• Kräver mycket arbete för att ta fram gemensamma informationsmodeller

• Mycket medicinsk information finns inte samlad digitalt (digital journal, nationell förteckning 
över pågående studier, etc.)

• Bristande trovärdighet för patientgenererad information

• Bristande skydd av barn och ungdomars journalinformation (t.ex. från ungdomsmottagning)

• Saknas kunskap för att använda data

• Stora krav på registrering av data skulle leda till ineffektivt arbete
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Sammanfattning av identifierade hinder (3|4)

Det finns ett antal övergripande hinder som begränsar 

möjligheterna att nå den visionära patientresan

Kultur, 
ledarskap och 

människor

• Landsting och Kommun önskar olika lösningar. Vill inte/är inte beredd att lämna ansvar/pengar

• Rädsla för låg säkerhet och för förändring hindrar användning av ny teknik

• Motstånd mot att ändra arbetssätt

• Bristande förmåga att etablera förändrat arbetssätt och stötta grupper och enskilda individer genom 
förändringen

• Risk för ojämnlikvård för att patienter behöver egen teknisk utrustning

• Låg IT-mognad hos patienter

• Färre personliga möten i och med digitalisering av vården gör det svårare att motivera patienter

• Patienter vill ej dela sin personliga data på grund av integritet

• Många patienter klarar inte av att använda en app

• Helt nya kompetenskrav för medarbetare

• Makt och prestige förhindrar förändringar i ansvar och befogenheter

• Självhjälp och självtester passar inte alla patienter och kan skapa oro

• Vårdgivare som inte litar på att andra vårdgivare ger rätt råd till deras patienter
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Sammanfattning av identifierade hinder (4|4)

Det finns ett antal övergripande hinder som begränsar 

möjligheterna att nå den visionära patientresan

Teknik
• Utmanande att skapa användarvänliga system som är anpassade till en stor mängd olika roller och förmågor

• Många olika system som inte är kompatibla eller sammankopplade

• Höga kostnader för nya tekniska lösningar

• Det saknas teknologi för innovativ vård(t.ex. robot för tolk, provtagning)

• Teknisk utrustning som saknas i vården

• Tillräckligt säkra lösningar saknas

• Automatisk taltolkning är svår att göra i vissa fall (tex. förlossning vid svåra smärtor – svårt att artikulera)

• Det saknas välfungerande svenska lösningar för talstöd och AI (som hanterar talsvårigheter och dialekter)

• Patientsäkerhetsrisk att systemen kan bli hackade

• Svårighet att införa biometrisk identifikation som fungerar i alla fall

• Begränsad GPS-täckning och tillgång till bredband

• Kostnaden är större än nyttan av den tekniska lösningen

• Kräver sammanhållet vårdinformationssystem

• Sitter fast i gamla system

• Saknas IT-stöd för mobila lösningar inom och utanför sjukhuset

• Avsaknad av modern tekniskt infrastruktur(datorer, operativsystem etc)



För att kunna nå det visionära läget behöver 3R undanröja många 

hinder som tillsammans påverkar nyttan
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