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Dataföreningens vision är ett starkt och livskraftigt Sverige, genom

smartast möjliga digitalisering. Det är en digitalisering som leder till ett

optimalt resursutnyttjande och ökat hållbart värdeskapande till nytta för

alla – människor, verksamheter och samhället i stort.

Vården är ett betydande område i det sammanhanget. Vi ser att vården

befinner sig i början på en omvälvande transformation – en

transformation där, precis som inom så många andra områden,

digitalisering är en stark drivkraft och möjliggörare.

Att transformera vården genom digitalisering är en utveckling som vi vill

bidra till att accelerera. Men vården är ett komplicerat område, där det

kan vara svårt att se var digitala innovationer kan göra största möjliga

nytta.

Därför har vi tagit fram den här rapporten, med Ann-Charlotte Beckman

och Kenneth Ilvall som författare. 

Syftet är att inspirera entreprenörer, intraprenörer och innovatörer i

såväl offentlig som privat sektor att öka investeringstakten i lönsamma

digitala lösningar – att våga mer helt enkelt.

Rapporten är en översikt som ger nycklar till var potentialerna finns.

Vårdens komplicerade struktur, som ofta uppfattas som ett hinder, kan

övervinnas med rätt kunskap och information. Vi vill också ge dem som

vill påverka utvecklingen en ökad insikt om hur innovationer bör

presenteras för berörda intressenter.

Tanken är att rapporten ska bli årligen återkommande, med

uppdateringar av nuläge, utmaningar och teknikutveckling.

Utöver författarna har också Kent Björkqvist medverkat som redaktör.
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Ann-Charlotte Beckman
B Y G G D E  U P P  N E T D O K T O R

Ann-Charlotte Beckman har lång erfarenhet av ledarskap och

att bygga upp digitala verksamheter inom hälso- och

sjukvård, såväl operativt som strategiskt. Hon var bland

annat med och byggde upp Netdoktor i egenskap av VD och

delägare till Sveriges ledande patient och läkarnätverk. Ann-

Charlotte verkar idag via bolagen Make Science och Life

Science Invest som ängelinvesterare, rådgivare och

styrelseledamot för ägarledda bolag inom främst Medtech

och digitala lösningar för vård och omsorg.

FÖRFATTARNA

Kenneth Ilvall
U T V E C K L A D E  K R Y  &  M E D G R U N D A R E  A V

 T O  C A R E

Kenneth Ilvall är läkare och specialist i allmänmedicin som

sedan sex år tillbaka varit drivande inom utveckling av digital

vård. Han startade som verksamhetschef på Kry under

bolagets utvecklingsfas och sedan med ledande positioner

inom digital vårdutveckling på Lideta och idag på MediCheck.

Kenneth har också varit medgrundare av To Care, två

vårdcentraler i Stockholm som numera ingår i Lideta

Hälsovård. Med ett djupt intresse för sköldkörtelsjuka

patienter har Kenneths bredd och spetsintresse bidragit till

utvecklingen av vården för en stor kronikergrupp.



Vårdens utmaningar

Ett ökat antal patienter med kroniska sjukdomar 

Personalbrist inom vårdyrken 

Bristande produktivitet  

Bristfälliga ersättningsmodeller 

Oförmåga att gå från behandlande till förebyggande vård 

Långsam innovationstakt på grund av strukturella hinder 

Privata initiativ hämmas och kan inte skala upp innovativa lösningar   

Vården i Sverige står inför betydande utmaningar.   

En digitalisering som automatiseringar och transformerar och som öppnar för

strukturella förändringar är de främsta verktygen för att möta utmaningarna.

Utmaningen för innovatörer, entreprenörer 

och investerare

Hur är vården är strukturerad? 

Hur fungerar vårdkedjan? 

Vilka är aktörerna som styr och reglerar? 

Vilka roller och ansvar har olika aktörer? 

De ekonomiska flödena – betalströmmar och intäktskällor 

Vården i siffor – vad kostar hur fördelas pengar?

En förutsättning för att kunna påverka och förändra är att förstå vårdlandskapet.

Det är en utmaning. Det är komplicerade marknadsmekanismer där till exempel

beställare sällan är den som betalar.

Rapporten ger en översikt av hur hälso- och sjukvård fungerar i Sverige, utifrån

entreprenörers och investerares perspektiv.

SAMMANFATTNING



Potentialer

Patienten är en i dag relativt outnyttjad resurs inom hälso- och sjukvården

Vårdpersonal behöver bättre verktyg för att kunna arbeta mer effektivt 

Digitala lösningar och automatisering är avgörande för att göra vården mer

kostnadseffektiv 

Effektivisering av vården för kroniskt sjuka har störst ekonomisk

förbättringspotential

Vårdnivåbedömningar 

Stöd för vård i hemmet 

Rationaliseringar av kronisk vård utmed vårdkedjan 

Transformationer av värdekedjor (patient- och vårddrivna) 

Underleverantör till digitala lösningar (digitala apparater och funktioner)

Plattformar, ekosystem eller kluster med infrastrukturer för tredjepartsaktörer

Rapporten identifierar ett antal områden där möjligheterna att göra skillnad är

särskilt stora.

Den största potentialen finns helt naturligt där innovationer antingen ger en

betydande  kostnadsbesparing eller tillför ett stort vårdvärde. Att kunna avgöra var

potentialen för betydande kostnadsbesparingar finns är avgörande för lönsamma

investeringar i digitaliserad automation.   

Exempel på områden som är lämpliga att satsa på:



Den här rapporten visar på

verksamhetsnyttor och affärsmöjligheter

med digitalisering inom hälso- och

sjukvården, av intresse för investerare och

entreprenörer. Vårdsektorn står inför

stora utmaningar, vilket också innebär

stora möjligheter för de aktörer som kan

möta och övervinna utmaningarna genom

digitalisering. Men vårdsektorn är ett

svårnavigerat komplext landskap där

gränserna mellan staten och privata

aktörer är flytande, vilket innebär att

marknadskrafter ofta sätts ur spel.

INLEDNING
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VÅRDENS UTMANINGAR

Vilka utmaningar står hälsovård i Sverige

inför? På vilket sätt är dessa utmaningar

förändringsdrivande? Vilken betydelse

har digitalisering?

01

02 VÅRDLANDSKAPET 

Hur fungerar hälso- och sjukvården i

Sverige? Hur är vården strukturerad? Vem

gör vad? 

03 VÅRDEN SOM MARKNAD 

Hur ser de ekonomiska flödena ut? Varifrån

kommer pengar och hur fördelas de? Var

finns potentialerna som kan motivera

investeringar i digitala lösningar?

04 DIGITALISERING 

Vad menas med digitalisering? Vad kan

digitalisering åstadkomma? Vilka är de

relevanta digitala teknikutvecklingarna som

digitaliseringen bygger på inom vården?

MÖJLIGHETER FÖR
ENTREPRENÖRER

Givet de utmaningar som vården står inför,

var ger investeringar i digitalisering störst

effekt? 

05

CHECKLISTA

En checklista inför att ta fram ett business

case.

06

BILAGOR07
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Sverige hamnar i topp när vårdens medicinska resultat

rankas internationellt. Under lång tid har det skett stora

medicinska framsteg och förbättringar av hälso- och

sjukvården. Något som starkt bidrar till att höja

befolkningens medellivslängd. Samtidigt står vården

inför flera utmaningar. En allt äldre befolkning och en

fortsatt ökning av personer med kroniska sjukdomar

ställer krav på en omfattande omställning gällande

vårdens organisation och arbetssätt. I många länder är

hälso- och sjukvården den enskilt största nationella

kostnadsposten. I Sverige utgör den 11 procent och i

Europa 10 procent av BNP. Cirka 80 procent av vårdens

resurser går till behandling av kroniskt sjuka. Några av de

främsta utmaningarna för hälso- och sjukvården utgörs

av:

En allt äldre befolkning

Ett ökat antal patienter med kroniska sjukdomar

En ökad andel patienter med olika kulturella

bakgrunder och som inte talar svenska

Kontaktytorna inom vården inkluderar inte alla

patienter på lika villkor

Ansträngd ekonomi i regioner och kommuner som

begränsar vårdens resurser

Personalbrist inom vårdyrken

Vilka utmaningar står hälsovård i Sverige inför? På

vilket sätt är dessa utmaningar förändringsdrivande?

Vilken betydelse har digitalisering?

VÅRDENS
UTMANINGAR1



sjukvård, men också att vårdens olika delar behöver samverka runt de patienter

som behöver det mest. De flesta är överens om att automatisering med hjälp av

AI-baserade verktyg kommer spela en allt större roll för att öka vårdkvaliteten

och bidra till effektivare arbetssätt, liksom att patienternas egna hem kommer

att vara ”point of care” i allt högre utsträckning, snarare än att patienterna

vårdas på ett sjukhus. Detta medför även att patientsäkerheten i nya arbetssätt

och former behöver säkras på ett helt annat sätt än i dag.

De utmaningar som listats ovan innebär samtidigt möjligheter för entreprenörer

att skapa innovationer som på olika sätt effektiviserar vårdkedjorna. Här bidrar

coronapandemin under 2020 som en katalysator för såväl ökad digitalisering

som en öppenhet för nya arbetssätt.

Det finns en öppen insikt om vårdens problem och lösningar diskuteras

kontinuerligt. Många analyser av vårdens behov landar i liknande slutsatser.

Det handlar om att digitala verktyg behöver användas i högre utsträckning för

att bättre hantera invånarnas behov av en proaktiv och mer tillgänglig hälso- och

Bristande produktivitet som en konsekvens av begränsade resurser och brist

på samordning mellan vårdgivare inom och mellan regioner och kommuner

Bristfälliga ersättningsmodeller

Oförmåga att gå från behandlande till förebyggande vård, delvis på grund av

frånvaro av lämpliga ersättningsmodeller

Ojämlik vård som en konsekvens av strukturella problem

Långsam innovationstakt på grund av strukturella hinder

Privata initiativ hämmas och kan inte skala upp innovativa lösningar

S I D A  2D A T A F Ö R E N I N G E N  I  S V E R I G E

CORONAPANDEMIN BIDRAR SOM EN

KATALYSATOR FÖR SÅVÄL ÖKAD

DIGITALISERING SOM EN ÖPPENHET

FÖR NYA ARBETSSÄTT.



Storstadsregionerna ligger i framkant

då det gäller att konsumera vård, men

en stor andel av de mer vårdkrävande

patienterna hamnar ofta utanför

den snabbt växande digitala vården,

som till största delen riktar in sig mot

dem med enklare åkommor.

Utmaningen består i att inkludera fler

patienter och bredda kontaktytorna

med vården så att tillgängligheten,

men även patientsäkerheten ökar.

Förändringsarbete inom hälso- och

sjukvården är ofta en utdragen

process, vilket är viktigt att ha i åtanke.

Innovationer sker ofta långsamt då

vårdavtal krävs för att beredas

tillgång till en extern satsning, men

även från regionerna själva har

utvecklingen stött på problem;

överklagan och upphandlingar som

kullkastar den planerade framtida

vårdmiljön.

Detta speglar väl hur den splittrade

vårdarenan är i behov av en

övergripande styrning som kan

utjämna de skillnader som medför att

entreprenörer tappar fart och är i

behov av externa finansiärer för att

behålla styrfarten tills de hittar rätt

partner, eller en region.

Framtidens styrning och ledning av

hälso- och sjukvården behöver i högre

grad fokusera på innovationer och 

utveckling av arbetsformer, som

inkluderar bättre utnyttjande av

digitala möjligheter och en ökad grad

av personcentrering. Vårdens

professioner liksom verksamhetsnära

chefer behöver få större inflytande

över utvecklingen, men samtidigt

aktivt bidra till utveckling och

förändring. Ett ökat statligt inflytande

behöver ha tydligare fokus på

investeringar som kan bidra till en

långsiktig omställning av vården.

D A T A F Ö R E N I N G E N  I  S V E R I G E S I D A  3

Den pågående coronapandemin och den

belastning på vården som Covid-19 inneburit

kommer att påverka vården under lång tid

framöver. Hur mycket går ännu inte att

uppskatta, men tveklöst kommer flera av de

utmaningar som redan fanns före pandemins

utbrott att förvärras. Den ökande så kallade

vårdskulden kan leda till en mycket

ansträngd ekonomi. Handlingsutrymmet för

att rationalisera, automatisera och utveckla

nya arbetssätt riskerar att bli begränsat, när

det som mest behövs.  

En positiv konsekvens är att krisen varit 

 förändringsdrivande. Under pandemins

första halvår har digitalisering genomförts på

bred front och antalet digitala vårdmöten

mångdubblats.  Ett tänkbart framtida

scenario är statens inflytande i vårdens

utveckling kommer att öka.

FAKTA: CORONAPANDEMIN

Vår analys är att det finns fyra faktorer

som är särskilt betydelsefulla för att

transformera vården med nya

innovationer.



01
Patienten är en i dag relativt outnyttjad resurs inom

hälso- och sjukvården. Den enskilde kan ta större ansvar

för sin egen vård.

02

03

04

Vårdpersonal behöver bättre verktyg för att

kunna arbeta mer effektivt.

Digitala lösningar och automatisering är

avgörande för att göra vården mer kostnadseffektiv.

Effektivisering av vården av kroniskt sjuka har

störst ekonomisk förbättringspotential.
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Beslut om hur vårduppdraget ska

verkställas tas i respektive regions och

kommuns fullmäktigeförsamlingar.

Vården i Sverige är uppdelad på 21

regioner och 290 kommuner, som med

stort självbestämmande ansvarar för

hälso- och sjukvården i Sverige,

respektive äldreomsorgen. Det finns

ännu ingen enhetlighet rörande

journalsystem, ersättningar,

läkemedelshantering eller ens en

gemensam planering vid katastrofer.

Många regioner är glesbefolkade där

boende ofta har långa geografiska

avstånd till vården, vilket ökar behoven

av digitala lösningar.

Regionernas självständighet innefattar

beslut om val av teknik, produkter och

arbetssätt. Även Sveriges kommuner är

självstyrande och tar alla operativa

beslut inom vård och omsorg.

Hur fungerar hälso- och sjukvården i

Sverige? Hur är vården strukturerad?

Vem gör vad? Att kunna navigera i

vårdlandskapet är en förutsättning för

att kunna hitta var automation och

transformationer genom

digitaliseringar ger störst effekt.

Det grundläggande regelverket för all vård

är Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

som fastställer mål och krav. Ansvaret är

fördelat på regioner och kommuner.

Regionerna ansvarar för primärvård,

specialiserad öppen- och slutenvård, samt

högspecialiserad vård, medan

kommunerna ansvarar för vård och

omsorg. Socialdepartementet och

Socialstyrelsen ansvarar för att

förverkliga riktlinjerna i HSL. Inspektionen

för vård och omsorg, IVO, granskar hur

vårdgivare uppfyller mål och krav.

VÅRDLAND-
SKAPET2



2. Västerbotten
3. Jämtland Härjedalen
4. Västernorrland
5. Gävleborg
6. Dalarna
7. Uppsala
8. Västmanland
9. Örebro
10. Värmland

1. Norrbotten

14. Västra Götaland

12. Södermanland
11. Stockholm

15. Jönköping

13. Östergötland

16. Kalmar
17. Gotland

1

18. Halland
19. Kronoberg

2

3
4

5

6

10
7

9

14

11

15

21

16

19

12

13

8

17

18

20

20. Blekinge
21. Skåne

En karta över Sverige och en lista över regionerna.



resurserna till primärvården

fortfarande inte ökat i förhållande till

den specialiserade sjukhusvården. De

senaste fem åren har primärvårdens

andel av hälso- och sjukvårdens totala

kostnader inte ökat nämnvärt.

Inom primärvården har framför allt

digitalisering varit förändrings-

drivande, där helt nya aktörer snabbt

etablerat sig inom en sjukvård som i

övrigt präglas av ganska långsam

förändringstakt. Digifysisk vård har

snabbt blivit ett vedertaget begrepp.

Digitala aktörer såsom Kry, Min Doktor

och Doktor24 har närmat sig den

fysiska vården i samma eller liknande

motsvarighet som de traditionellt 

Verksamheterna i regioner och

kommuner styrs av kommunallagen.

Regionerna styrs också av speciallagar

som HSL och socialtjänstlagen.

Den svenska hälso- och sjukvården har

historiskt haft större tyngdpunkt på

sjukhus och specialiserad vård än i

många andra länder, där primärvården

dominerar. En utbyggd primärvård har

varit högst önskvärd av alla aktörer i

decennier, men hittills har ganska lite

blivit verklighet. Utbyggd primärvård

har dock fått ökat fokus via förslagen i

den statliga utredningen God och nära

vård. Distriktsläkarföreningen och

Svensk Förening för Allmänmedicin har

varit starkt pådrivande, men tyvärr har 

En intressentmodell samt hur de olika aktörerna och rollerna samspelar.
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fysiska vårdgivarna närmat sig den

digitala marknaden. Här finns regionala

alternativ som oftast främst vänder sig

mot sina egna listade patienter, men som

öppnar upp för digitala vårdmöten i större

utsträckning. Detta skapar en ökad

kännedom och lägre tröskel för nya

aktörer att erbjuda denna typ av mix

åt sina patienter. Inom primärvården ses

nu en listningsförskjutning där

traditionellt digitala vårdaktörer etablerar

sig fysiskt. Detta innebär en helt ny

spelplan där samtliga av de traditionellt

fysiska vårdaktörerna måste förhålla sig

till detta och är tvungna att anpassa sig

därefter. Röster har höjts för att hitta

andra ersättningssystem som bättre

speglar den vård som ges för att alla

aktörer ska få möjlighet att samexistera.

När det gäller sjukhusbaserad vård och

specialistsjukvård i öppenvård har inte de

renodlat digitala aktörerna ansett att

ersättningar eller arbetssätt passar, då

denna typ av vård oftast är beroende av

mer omfattande undersökningar och även

ofta fysiska möten. För att bryta de

traditionella och oftast renodlat fysiska

vårdkedjorna behöver den specialiserade

sjukvården och även den högspecial-

iserade vården en genomlysning. Här

finns mängder av intressanta projekt

exempelvis inom wearables och medical

devices som kommer underlätta, 

FAKTA: LAGAR OCH AKTÖRER

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN:  En ramlag
som innehåller övergripande mål och
riktlinjer för hälso- och sjukvården.

KOMMUNALLAGEN: Grundläggande
regelverk för kommunernas och
regionernas verksamhet, och hur den
lokala självstyrelsen utövas.

SOCIALDEPARTEMENTET: Ansvarar för
frågor som rör samhällets välfärd som att
främja människors hälsa och samtidigt se
till att sjuka får den vård de behöver.
Bereder delar i budgeten som rör
bland annat folkhälsa, sjukvård, social
omsorg och socialförsäkringar.

SOCIALSTYRELSEN: Är Sveriges
kunskapsmyndighet för vård och omsorg.
Ansvarar för att ta fram föreskrifter,
kunskapsstöd och statistik samt göra
uppföljningar och utvärderingar. De
stödjer utvecklingen av e-hälsa, utfärdar
legitimationer, delar ut statsbidrag
och samordnar hälso- och sjukvårdens
insatser vid allvarliga händelser.
 
SKR: En medlems- och arbetsgivar-
organisation för Sveriges kommuner och
regioner med uppgift är att stödja och bidra
till att utveckla kommuner och regioners
verksamhet. SKR förhandlar för regionernas
räkning med Socialdepartementet och
nationella myndigheter. 

 IVO: Ansvarar för tillsyn över hälso- och
sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal,
socialtjänst och verksamhet enligt lagen
om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS).  Beslutar om
tillstånd för vissa verksamheter enligt
socialtjänsten och LSS samt viss hälso-
och sjukvård.
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Vårdnivå definieras oftast som ”intensitet i
sjukvård som tillhandahålls av läkare eller
vårdinrättning”. Vårdnivå är alltid kopplat
till den hälso- och sjukvård som utförs av
hälso- och sjukvårdspersonal. Egenvård,
det vill säga de insatser den enskilde själv
utför, är i linje med detta ingen vårdnivå.

PRIMÄRVÅRD: Grundläggande öppenvård
på vårdcentraler utan avgränsning vad
gäller sjukdomar, ålder eller patient-
grupper. Primärvården ansvarar för
medicinsk behandling, omvårdnad,
förebyggande arbete och rehabilitering
som inte kräver sjukhusens resurser.

SPECIALISERAD VÅRD: Öppen- eller
slutenvård inom specifika diagnos-
områden som motsvarar läkares
specialistutbildning, exempelvis ortopedi,
gynekologi, hudsjukvård. Slutenvård sker
när patienten är inlagd på sjukhus, medan
öppenvård sker utan inläggning.

HÖGSPECIALISERAD VÅRD: Särskilt
avancerad eller resurskrävande hälso- och
sjukvård som är koncentrerad till några få
sjukhus i landet, främst universitetssjukhus.

PRIMÄRPREVENTION: Ett begrepp som
handlar om hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande riktat till friska
personer (exempelvis  antirök-kampanjer,
vaccinationer).

SEKUNDÄRPREVENTION: Vårdinsatser
riktade till personer med tidig sjukdom
(tidig behandling av diabetes, högt
blodtryck), eller exempelvis medicinsk
behandling för att förebygga att en person
drabbas av en andra hjärtinfarkt.

FAKTA: VÅRDNIVÅER OCH

PREVENTION

förenkla och effektivisera vården. Då

hemmonitorering kommer att ersätta allt

fler av de mottagningsbesök som tidigare

syftat till uppföljning av en behandling,

ser vi en ökande marknad för moln-

tjänster som kan koppla ihop olika

register med vårdens och patienternas

inmatade data. Detta för att få ännu

bättre resultat från läkemedelsforskning

och vårdprogram, samt kunskap om hur vi

bäst ska hitta och kunna förebygga

sjukdom och sjuklighet.

Kommunal vård

De 290 kommunerna ansvarar för vård av

äldre, vård för personer med fysiska och

psykiska funktionsnedsättningar, stöd

och service till personer som är

färdigbehandlade och utskrivna från

sjukhusvård samt för skolhälsovården.

Många av de sköraste patienterna med

komplexa hälsoproblem och svåra

funktionsnedsättningar får delar av sin

vård inom den kommunala hälso- och

sjukvården.

Behoven av kommunal hälso- och

sjukvård har förändrats. Kortare

vårdtider och snabbare utskrivning av

medicinskt färdigbehandlade patienter

från sjukhusen leder till att åtgärder för

rehabilitering och habilitering i större

utsträckning behöver utföras i den

kommunala hälso- och sjukvården. 



TREND

NÄRA VÅRD MINSKAR

BELASTNINGEN PÅ

SLUTENVÅRDEN
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Omställningen till Nära vård kan uttryckas
som olika rörelser, till exempel i riktning mot
öppna vårdformer, proaktivt
omhändertagande som minskar behovet av
akuta inläggningar och generellt bättre
samverkan i vård- och omsorgssystemet.
Dessa vårdformer förefaller ha accelererat
under senare år. Antalet slutenvårdsplatser
och befolkningens slutenvårdsutnyttjande
minskar. Detsamma gäller så kallad
undvikbar slutenvård och andelen
vårdplatser belagda med utskrivningsklara
patienter som minskar kraftigt.

FAKTA: NÄRA VÅRD

Den tekniska utvecklingen gör att även

patienter med svårare hälsoproblem

kan vårdas i hemmet i stället för på

sjukhus. Många patienter i

kommunal hälso- och sjukvård behöver

vård för vanliga folksjukdomar, som till

exempel hjärtsjukdomar, diabetes,

KOL, depression. De behöver också

åtgärder på grund av problem med

inkontinens, undernäring och för att

förebygga fall etc.

Patienter i kommunal hälso- och

sjukvård behöver ofta både vård

och sociala insatser. Dessa insatser kan

behöva utföras av flera olika

verksamheter och kan utföras både av

verksamheter i egen regi och av andra

utförare. Ofta kan många vård- och

omsorgsgivare behöva samverka med

en patient. Det finns risker att

uppföljningen brister när en patient får

insatser inom olika verksamheter.

Den tekniska utvecklingen gör

att även patienter med

svårare hälsoproblem kan

vårdas i hemmet.



patienterna ska omfattas av

högkostnadsskydd, behöver

godkända vårdgivare teckna vårdavtal

med de regioner och kommuner där

de avser att vara aktiva.

Regioner och kommuner kan i princip

inte neka vårdavtal, utifrån att det

enligt lagen ska råda konkurrens på

lika villkor mellan vårdgivare. I

praktiken kan det ändå vara svårt att

få vårdavtal, beroende på lokala

budgetramar och lokala krav.

Exempelvis kan en regions budget för

höftledsoperationer redan vara

intecknad. Vårdgivare behöver också

uppfylla kriterierna för den

ersättningsmodell och de vård-

områden som åberopas. Det kan vara

krav på behandlingsrum, utrustning,

anpassade toaletter, tillgänglighet i

entréer och tillgång till hissar med

mera.

Privata vårdgivare

Under 1990-talet – under såväl

socialdemokratisk som borgerlig

regering – genomfördes olika

avreglerings- och valfrihetsreformer.

Det gjorde det privata

vårdföretagandet möjligt men framför

allt gav det patienter och brukare

valfrihet. Lagen om valfrihetssystem

(LOV) trädde i kraft 2009. Den

innebär att både privata och offentliga

utförare får skattefinansierad

ersättning för sina verksamheter.

Första steget är att bli godkänd som

vårdgivare hos IVO är genom att skicka

in en ansökan. IVO granskar ansökan

utifrån kriterier och skall-krav för

respektive vårdområde. En godkänd

vårdgivare kan tillhandahålla vård och

ta ut vårdavgifter av patienter. För att

ta del av ersättningsmodellerna inom

regioner och kommuner samt för att 

1.      Ansök hos IVO och bli godkänd
2.      Teckna ett vårdavtal med en region eller kommun 
3.      Alternativt, avtala med en vårdgivare som redan har ett vårdavtal 
4.      Köp en befintlig godkänd vårdcentral eller vårdgivare

 FAKTA: BLI EN PRIVAT VÅRDGIVARE
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IVO GRANSKAR ATT VÅRDGIVARE INTE

AGERAR UTANFÖR SINA VÅRDAVTAL.

Det är vanligt att godkända vårdgivare är

underleverantörer till andra vårdgivare som

redan har vårdavtal. Så kallade nätläkare och

vårdappar uppfyller inte kriterierna för

vårdavtal, till exempel kraven på lokaler, utan

är då istället knutna till vårdcentraler med

vårdavtal.

Problemen med att få vårdavtal inom vissa

vårdområden har skapat en företagsmarknad

där privata aktörer förvärvar privata vårdgivare

som har vårdavtal.

Inom framför allt specialiserad vård är det

vanligt att vårdavtalen består av en upphandlad 

volym av vårdåtgärder, som till exempel

antal operationer, rehabiliteringar,

hudvårdsbehandlingar och psykiatriska

behandlingar. IVO granskar att vårdgivare inte

agerar utanför sina vårdavtal, som kan gälla till

exempel vårdområden, vårdnivåer eller

volymer.
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1. PRAKTIKERTJÄNST omsatte 10,9 miljarder
kronor och är verksamma inom primärvård,
specialistvård, rehab och inom tandvård. 
    
2. CAPIO omsatte 16,6 miljarder och är
verksamma inom primärvård, specialistvård,
psykiatri och akutvård. 

3. ATTENDO omsatte 11 miljarder och är
verksamma inom primärvård, specialistvård,
psykiatri och akutvård. 

4.HUMANA omsatte 6,7 miljarder och är
verksamma inom individ- och familjeomsorg,
personlig assistans och äldreomsorg. 

5. AMBEA omsatte 6,1 miljarder och är
verksamma inom boende, stöd, utbildning
och bemanning inom vård och omsorg. 
 
Omsättningssiffrorna avser 2018
 
De tio största vårdföretagen står tillsammans
för 36 procent av den privatdrivna vården
och omsorgens totala omsättning.
Kommuner och regioner är fortsatt de
dominerande aktörerna. Fyra av de tio
största företagen är noterade på
Stockholmsbörsen.

FAKTA: DE STÖRSTA PRIVATA

VÅRDFÖRETAGEN
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Vid vård av patienter som inte är

folkbokförda i den region som

tecknat vårdavtalet, regleras

ersättningar mellan regioner i så

kallade utomlänsavtal. Dessa kan

påverka ersättningsmodellen för

vårdgivare. 

 

Värt att nämna i sammanhanget är

problemet med momsreglerna, där

privata vårdgivare missgynnas i och

med att de inte kan få tillbaka momsen

för kostnader för till exempel

hyrpersonal. Regioner och kommuner

har rätt till ersättning för momsen och

får då en konkurrensfördel.

Privata vårdgivare missgynnas

av momsreglerna.

Källa: Privat vårdfakta 2019, Almega



2. Nästföljande steg är att bedöma

behov av utredning och utreda.

Patienterna har en hel del

avväganden att göra och sjukvården

har även ett behov att förhålla sig till

denna process då vårdnivån ska

bestämmas. Patienter har ofta själva

gjort sökningar på internet och har

egna idéer om diagnos och

behandling.

3. Olika avvägningar vid bedömningen

är om vårdbegäran är av akut eller

kronisk art, om det är en

ensamstående patient, ett barn, en

ungdom, äldre utan eller med

anhöriga eller partner, patientens

sjukhistoria, vårderfarenhet, hur 

Steg 1-3

Patienter söker upp vården genom att

själva på olika sätt ta kontakt och

begära vård. Det kan också vara larm

via 112, polis eller brandkår, där

patienten omhändertas vid en insats.

1. De flesta patienter inleder sin

kontakt med vården via telefon eller

online, till bland andra 1177 eller

genom att besöka en vård- eller

hälsocentral eller närakut. Numera är

det också vanligt med en första

kontakt via en vårdapp.

Vårdkedjan

Vårdkedjan kan beskrivas utifrån en diagnos, en patient eller en vårdnivå.

Kedjan kan delas in i flera steg. Källa: Socialstyrelsen 



grannar, kamrater eller släktingar har upplevt tidigare

vård för att nämna några exempel. Sedan har vi årstid, tid

på dygnet, patientens transportmöjlighet och

närhet till olika vårdinrättningar.

Ett flertal yrkesroller kan vara involverade i

primärvårdens utredningar, till exempel allmänläkare,

distriktssköterska, fysioterapeut, dietist, arbetsterapeut,

kiropraktor, logoped, psykolog, psykoterapeut,

kurator, och specialistläkare. Utmaningen för personalen

i vårdnivåbestämningen är att hitta rätt nivå direkt! Här

spelar patientdata, patientens sjukhistoria och aktuella

symtomberättelser en stor och viktig roll.

Ett problem i de inledande stegen är att de institutioner

som hittills haft första kontakten via telefon eller online

(1177 och Vårdguiden) tidigare har saknat den

kompetens som krävs vid vårdnivåbedömningar och i

stor utsträckning i onödan hänvisat till fysiska besök eller

till fel vårdgivare. Det saknas en enkel karta över vilka

vårdgivare som är lämpliga vid en given bedömning vid

varje givet tillfälle.

Vården ska arbeta enligt LEON, lägsta effektiva

omhändertagandenivå. Det finns även en annan princip,

som sjukvården allt mer arbetar efter: BEON, som står för

bästa effektiva omhändertagandenivå. Ofta samverkar

dessa principer, men då det förekommer olika vårdnivåer

på samma tid och inom samma område kan det vara

svårt att hitta rätt för patienterna. I en perfekt värld ska

LEON-principen vara styrande för vården, men detta är

ofta svårt att tillämpa i verkligheten för många

patientfall.
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Den vårdaktör som når högsta

träffsäkerhet med sitt mer eller mindre

intelligenta symtomformulär och som

kan koppla detta till patientens

bakgrundsdata och vid varje given

parameterförändring nå samma

träffsäkerhet som en erfaren fysisk

vårdkontakt, har framtiden i sin hand!

Vi är inte där än på länge.

Lagen om valfrihetssystem (LOV) trädde

i kraft 2009 och innebär att patienter

ska ha rätt att välja mellan olika

konkurrerande vårdenheter – populärt

kallat vårdval. Exempelvis kan

patienter idag välja mellan ett antal

vårdcentraler, barnavårdscentraler,

mödravårdscentraler, rehab med flera. 

 

I framför allt Stockholmsregionen

har LOV starkt drivit vård inom vissa

vårdområden till specialiserade, ofta

mindre, öppenvårdsmottagningar och

vårdbolag, inom till exempel hud,

ortopedi, gynekologi, mag/tarm och

ögon. Detta medför att endast en viss

typ av enkla operationer genomförs i

den privata öppenvården, medan den

offentligt drivna vården måste utföra

de mer komplexa och dyrare

operationerna. Detta har medfört

att ”mängdträningen” på de stora

sjukhusen sjunker betydligt. På så vis

urholkas våra specialisters kompetens

på universitetssjukhusen, om de inte

får möjlighet att få denna på annat håll.

Ersättningarna ser olika ut inom slutenvård

och öppenvård, det vill säga vård

inneliggande på sjukhus och vård inom

primärvården eller öppen specialistsjukvård.

 

Vi kan jämföra slutenvård och öppenvård,

där ersättningarna ser olika ut beroende på

vilken vård som utförs inom sekundärvården

(oavsett om den sker på sjukhus eller i

öppenvård), vilka åtgärder som “lönar sig”,

och vilka patienter som inte är lönsamma då

det finns risk för komplikationer till en

operation till exempel. Eftervården efter ett

ingrepp belastar oftast primärvården, då allt

kortare vårdtider medför att de alltmer

vårdtyngda patienterna skickas hem och

kräver vård av en primärvård som ser sitt

uppdrag svälla ut och öka år från år utan

att ersättningarna egentligen följer med. 

 

Skillnaden mellan vårdval (LOV) och

upphandling (LOU) är stor då vårdvalet

innebär en avgränsning av uppdraget, men

oftast medger större möjligheter till att

producera vård till en högre ersättning,

medan en upphandlad vård blir väldigt

avgränsad och låter beställaren av vården

bestämma till exempel hur många

knäoperationer som kan få genomföras till

full ersättning. Här finns även en marknad

där vårdgivaren blandar upp de

regionfinansierade operationerna med

försäkringsbolagens patienter och även med

patienter från andra regioner. 

 

Ersättningssystemet haltar, vi har 21

regioner med revirpinkande tjänstemän som

vill se om sitt hus, politiker som vill hamna i

historieböckerna och ett rådgivande organ

som är tandlöst (SKR). Ersättningssystemets

bristfällighet drabbar all vård i hela landet,

men blir tydligast i Stockholm där det har

varit sådana extremer inom flera områden,

NKS och skenande budgetar mm. Att

ersättningssystemet har styrt vården fel är

alla överens om, det är bara att fråga vem

som helst inom vården.

FÖRFATTARKOMMENTAR:
SKEVA ERSÄTTNINGSSYSTEM
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Steg 4-6

Efter en första bedömning och/eller

utredning slussas patienten vidare till

egenvård, närakut, husläkarjour, lättakut

eller till akut sjukhusvård och följs sedan

upp löpande i olika utsträckning

beroende på sjukdom och symptom samt

vårdtyngd och samsjuklighet.

För att förtydliga skillnaden mellan

primärvårdsuppdraget på vård-

centralerna och husläkarmottagningarna

och den sekundära öppenvården samt

slutenvården ska vi försöka beskriva

patientens väg till diagnos och

behandling:

Patienten vill ha god tillgång till sin

vårdgivare i närhet till sitt boende som

hen känner till och vill att vårdgivaren

känner till patienten och hens behov,

läkemedel, sjukdomar samt familje- och

boendesituation. Denna vårdgivare ska

sedan lotsa patienten genom den

vårdresa som hen eventuellt behöver ge

sig iväg på, som kan vara kort och snabb

eller lång och dra ut på tiden, för att

sedan återkomma till primärvården för

vidare utredningar eller bota den

åkomma som föranledde kontakten. 

Kontakten med öppen specialistsjukvård

kan se väldigt olika ut beroende på

region, symptombild och behov.

Det krävs som regel en remiss från

allmänläkaren på vårdcentralen där vissa

krav måste vara uppfyllda innan

patienten ens kallas för en bedömning,

vilket i vissa fall fördröjer vård på rätt

nivå. Anledningen till att remissen ska

innehålla viss information är för att

specialist-sjukvården ska kunna avgöra

brådskan och kunna göra rätt

prioritering. Men remissen har alltmer

blivit en förberedelse för att genomföra

besöket då alla möjliga prover är tagna,
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en röntgenundersökning är gjord och

alla andra möjliga orsaker till

patientens besvär är uteslutna än just

de som specialistsjukvården, vårdval

eller upphandling medger behandling

av. Denna fördelning av utrednings-

ansvar medför en resursfördelning som

gagnar specialistvården, då

primärvården står för mycket

av den utredning som tidigare ålades

specialistvården. Fördelningen av

kostnad- och utredningsansvar

fastställs av en grupp bestående av

olika specialister inom ett område och

som tar ett gemensamt och viktat

beslut hur vårdnivån ska definieras för

just den diagnosen eller

symtomklustret.

Om patientens vårdbehov kvarstår efter

att ha genomgått den initiala utredning

och de behandlingar som primärvården 

kan erbjuda, skickas en remiss åter till

primärvården. Det är sedan

primärvården som får avgöra vilka

åtgärder som ska vidtas i form av

ytterligare behandlingar eller

utredningar.

Var kommer sjukhusen in i vårdkedjan?

Definitionen av sjukhus är svår

eftersom det skiljer sig mycket över

landet. De sju universitetssjukhusen

är högst upp i hierarkin, men många

andra sjukhus utför förhållandevis fler

vårdinsatser, då forskning och

utbildning upptar mycket tid på

universitetssjukhusen. Länssjukhus,

länsdelssjukhus och närsjukhus är i

fallande ordning mindre och består

oftast av olika mottagningar med olika

många möjliga vårdplatser. Till dessa

remitteras patienter från primärvården

i de regioner där vårdvalen inte har fått 
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fäste eller av medicinska skäl, då den

öppenvård som finns inom regionen inte

lämpar sig för en given patients

sammansatta vårdbehov. På de stora

sjukhusen bedrivs även något som kallas

högspecialiserad vård. Det kan röra sig om

avancerad kirurgi, vissa typer av

cancervård eller behandling av sällsynta

sjukdomar, samt behandling med vissa

specialiserade läkemedel.

Beroende på region och det sjukhus som

patienten hör till, kommer den vård som

erbjuds vara avhängigt den

kompetensförsörjning som föreligger,

regionens ekonomi, förekomst av

universitetssjukhus, demografi, åkomma,

nivå av fast personal och läkare på den

vårdcentral patienten är listad, vilket

vården så långt det är möjligt försöker

kompensera för.



VÅRDEN 
SOM MARKNAD3

villkor, både gällande offentliga och

privata investeringar och mellan olika

regioner.

Nivåerna för vårdåtgärder, omsättning,

investeringar och avkastning är

avgörande för att kunna beräkna

marknadspotentialer för digitala

initiativ, affärsidéer och

affärsmodeller. Dessa ändras också

årligen, ibland oftare om beställaren

anser att invånarna i den region de

beslutar om ska få tillgång till en viss

typ av vård i högre eller mindre

utsträckning, vilket då regleras i avtal

som sedan vårdgivaren får utföra eller

avstå ifrån.

Hur ser de ekonomiska flödena ut?

Varifrån kommer pengar och hur

fördelas de? Var finns potentialerna

som kan motivera investeringar i

digitala lösningar?

Marknaden för vårdgivare och

leverantörer av hälsoteknik är hårt

reglerad. Relationer mellan säljare och

köpare är komplicerade, där kunder,

beställare och betalare ofta är olika

aktörer. Upphandlingar ger i vissa fall

exklusivitet till en viss leverantör. Det

råder också olika villkor för

verksamheter och leverantörer i olika

regioner, och det är ofta svårt och

ibland till och med omöjligt för en

entreprenör att få nationellt täckande

avtal.  Även investeringar sker på olika



Ett paradigmskifte i

vården

Idag pratar alla om nästa generations

vårdinformationssystem. 13 regioner

har eller håller på att upphandla nya

lösningar, medan de resterande 8

tillsammans investerar en halv miljard i

att vidareutveckla det befintliga

systemet. De nya systemen ska

möjliggöra en mer effektiv och

personcentrerad vård, samtidigt som

de ska stötta ett skifte mot nära och

preventiv vård utanför sjukhusen.

Förväntningarna är skyhöga och aldrig

tidigare har svensk hälso- och sjukvård

stått inför ett förändringsarbete av

denna dignitet. Det sker dessutom vid

en kritisk tidpunkt med stora

utmaningar inom resurs- och

kompetensförsörjning med tanke på

den pågående pandemin. Exempel på

vårdinformationssystem och

journalsystem är Cosmic, Epic, Take

Care och Millenium.

 

Det råder även stor osäkerhet kring när

Inera kommer att leverera sin

vårdinnovationsplattform för

regionerna samt vad den kommer att

innehålla. Detta sammantaget skapar

också osäkerhet och stiltje på

marknaden med konsekvensen att

regionerna inte går in i långa

upphandlingar utan begränsar

dem till ett (1) år.

Under 2017 gjordes 21 miljoner

patientbesök hos privata vårdgivare i

den öppna hälso- och sjukvården, varav

mer än 19 miljoner i primärvården. 

Inom hela sjukvården sker 39 procent av

alla patientbesök hos privata vårdgivare.

Inom primärvården sker 46 procent av

alla patientbesök hos privata vårdgivare. 

Inom psykiatrisk vård sker 18 procent av

alla patientbesök hos privata vårdgivare.  

Inom somatisk specialistvård sker 13

procent av alla patientbesök hos privata

vårdgivare.

Den privat drivna vård- och omsorgssektorn

omsatte 136 miljarder kronor år 2017.

Rörelsemarginalen – som anger hur stor del

av varje omsatt krona i en verksamhet som

blir kvar för att täcka räntor, skatt och ge

eventuell vinstutdelning – var 2017 i

genomsnitt 7,8 procent. Det ligger i linje med

övriga näringslivet.

FAKTA: PRIVAT VÅRD OCH
OMSORG

Det gör det väldigt svårt för nya

leverantörer att gå vidare från

pilotprojekt till breddinföranden.

 

Regeringen och SKR antog för några år

sedan visionen e-hälsa 2025. Då

ska Sverige vara bäst i världen på att

använda digitaliseringens och e-hälsans

möjligheter inom hälso- och sjukvården.

Visionen följs upp med regelbundna

genomförandeplaner. Även om visionen

inte är direkt operativ kan förstås det

gemensamma åtagandet från staten och

regionerna bidra till att påskynda

nödvändiga förändringar.

Källa: Privat vårdfakta 2019, Almega



Primärvård och sekundärvård i regionerna samt vård och omsorg i kommunerna

Patientgrupper (kroniskt sjuka och friska med enklare vårdbehov)

Olika typer av vård samt hur stor del som utgjort vård online

Hur stor del som gått till privata vårdgivare

Personal, drift, teknik (bruk av teknik, licenser mm)

Förbrukningsartiklar

För att ta kunna fram ett affärsupplägg, ett business case, krävs en fördjupad förståelse

för de ekonomiska potentialerna inom vården. Var finns volymer av penningflöden i

förhållande till storleken på potentiella rationaliseringar? Potentiella avkastningar ska

kunna motivera nivån på investeringar.

 

Nettokostnaden för hälso- och sjukvård i Sverige är cirka  400 miljarder per år.

Fördelningen av kostnaderna kan ses utifrån olika infallsvinklar, beroende på vilken

marknadspotential som eftersöks.
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Nettokostnad per område 2019 SKR.

3.1 VÅRDEN I SIFFROR
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60–80

Den största kostnadsmassan finns i
den somatiska vården av personer i

60–80-årsåldern.

ÅR
Statistiken visar att det finns stora

skillnader när det gäller vårdens

genomsnittskostnader för olika

åldersgrupper i befolkningen. Personer i

70–90-årsåldern kostade 2018 i genomsnitt

mer än fyra gånger så mycket som

personer i åldrarna 30–40 år. Den största

kostnadsmassan finns i den somatiska

vården av personer i 60–80-årsåldern.

Vårdkostnaderna
fördelade på olika
åldersgrupper

Regionernas kostnader per åldersgrupp i

miljarder kronor 2018. Källa: SKR.
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KOSTNADER PER
ÅLDERSGRUPP



80+

+0,1%

inklusive jourverksamhet stod för 

52 procent. År 2019 genomfördes enligt

SKR:s verksamhetsstatistik 12,7 miljoner

allmänläkarbesök i primärvården

inklusive jour. Under samma period

genomfördes dessutom 1,2 miljoner

digitala läkarbesök, det vill säga 

8,7 procent. Det är en ökning från i

princip noll år 2016.

Skillnaden i kostnader per åldersgrupp är

bekymmersam om vi ser på den

förväntade åldersfördelningen 2029 där

80+ ökar med 50 procent.

Nettokostnaden per invånare för

primärvården 2019 låg på cirka 

5 000 kronor,  vilket ger en totalkostnad

på 49 322 miljoner kronor där

allmänläkarvård

Primärvården
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0-19 år

20-66

67-79

Totalt

+49,6%

+5,1%

+5,5%

+6,9%

Befolkningsförändringar i procent i olika åldersgrupper år 2029 jämfört med 2019. Källa: SCB april 2020.

2029

Befolkningstillväxt
fram till



Beräkningar enligt företaget Kry visar att en ökning av andelen digitala läkarbesök

inom primärvården från nuvarande knappt 9 procent till 30 procent skulle innebära

att drygt fyra miljarder kronor kunde frigöras årligen.
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Nettokostnaden per invånare i regionerna. Vissa kostnadsskillnader förklaras av skillnader i ansvar hos regionerna. 

Det finns också strukturella skillnader, såsom demografiska förhållanden, sjuklighet och geografi 

Källa: SKR

Antal vårdcentraler och fördelningen mellan privata och offentliga Källa: SKR.

Specialistvården kostade Sveriges

kommuner och regioner 2019 cirka

300 miljarder det vill säga cirka 60

procent av den totala kostnaden på

cirka 400 miljarder kronor. 

Sekundärvården

2018 2019

1 250 

1 000 

750 

500 

250 
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495 496

644652

Offentlig regi Privat regi



Under 2019 var kostnaderna för

kommunal vård och omsorg 

262 752 miljoner kronor, varav

primärvård 222 miljoner kronor, hälso-

och sjukvård 1 923 miljoner kronor

samt vård och omsorg för äldre 

129 miljoner kronor.

Vård och omsorg

364 000 personer fick minst en

insats i den kommunala hälso- och

sjukvården under 2019. 

Drygt 43 procent av patienterna fick

vård inom den kommunala hälso-

och sjukvården varje månad.

Cirka 45 procent av den svenska

befolkningen som är 80 år eller

äldre fick vård inom den

kommunala hälso- och sjukvården.

Källa: Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser 2019.

Under 2019 var det totalt cirka 

Under 2019 ägde ungefär 1 446 000

inskrivningar rum på svenska

sjukhus varav sjukdomsdiagnoser

stod för cirka 1 101 000 vård-

tillfällen. Totalt slutenvårdades

drygt 868 000 patienter.      

Den vanligaste anledningen till

inskrivning på sjukhus var hjärt- och

kärlsjukdomar för män. För kvinnor

var det ungefär lika vanligt med

skador och förgiftningar, hjärt- och

kärlsjukdom som med symtom-

diagnoser, efter den dominerande

anledningen förlossning.       

Under 2019 ägde ungefär 13 600 000

läkarbesök rum i specialiserad

öppen vård.

4 320 000 personer i Sverige som

vårdades inom specialistvården, det

vill säga som var inskrivna på

sjukhus eller gjorde läkarbesök i

specialiserad öppen vård.  

Som exempel låg snittkostnaden per

individ i riket för den somatiska

specialistvården på 16 397 kronor och 

2 465 kronor för den specialiserade

psykiatriska vården.

Källa: Statistikdatabaserna för diagnoser i sluten vård och

specialiserad öppen vård.

4,32
Under 2019 var det totalt cirka 
4 320 000 personer i Sverige som
vårdades inom specialistvården

MILJONER

,



Marknaden för vårdgivare och

leverantörer av hälsoteknik är

som tidigare nämnts hårt reglerad.

Relationer mellan säljare och köpare är

komplicerade, där kunder, beställare

och betalare ofta är olika aktörer. 

Det råder också olika villkor för

verksamheter och leverantörer

i olika regioner, där det är svårt och

ibland till och med omöjligt att få

nationellt täckande avtal. 

Även investeringar sker på olika villkor,

både gällande offentliga och privata

investeringar och mellan olika

regioner.

Ekonomiska flöden

Antalet svenskar med tillgång till privat
sjukvårdsförsäkring har ökat snabbt från

De vårdgivare som utför både
skattefinansierad avtalad vård och vård
till försäkringsbolagens kunder, har en
ibland svår uppgift att hitta flöden som
gör det möjligt att utföra dessa uppdrag
parallellt. Dessa vårdgivare kan med

drygt 200 000 år 2006 till drygt 650 000 år
2018, enligt branschorganisationen
Svensk Försäkring. Försäkringsbolagen
säljer i viss mån sjukvårdsförsäkringar
som är beroende av den enskildes
sjukdomshistoria. Denna kan sedan
användas till att utnyttja den reguljära
öppna vårdens privata aktörer genom att
köpa tid och resurser från de vårdgivare
som har en överkapacitet i sin
verksamhet och/eller renodlat endast
utför försäkringspatienternas vård. 

     

fördel effektivisera och utöka sina
vårdupplägg om de använder ny teknik
och inhämtar och även utför vård på
distans. Nya allianser mellan digitala
vårdgivare och försäkringsbolag öppnar
då mycket av den vård som bedrivs akut
och där behov finns av en snabb
bedömning. Där kan mer agila digitala
vårdgivare kommer att spela en allt
större roll.

FAKTA: PRIVAT

SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING
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Vården finansieras genom olika penningflöden mellan staten, regioner, kommuner, vårdgivare och vårdtagare.
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Högkostnadsskyddet för öppenvård är

en nationell maxavgift, idag på 1 150 kr.

Därefter utfärdas ett frikort som gäller i alla

regioner under 12 månader. Dock inte för all

vård. För inläggning på sjukhus gäller en

patientavgift per dag. Denna avgift är dock

inte så hög som i många andra länder och är

subventionerad. 

 

Regionerna beslutar enskilt om patient-

avgifterna med SKR som rådgivande organ

och Socialdepartementet nivån på

högkostnadsskydd. 

 

Tandvårds- läkemedelsförmånsverket

(TLV) fastställer vilka läkemedel som ska ingå

i högkostnadsskyddet för förmånsbelagda

läkemedel idag på 2 350 kr under 12

månader. Läkemedel som ingår i

läkemedelsförmånerna är kostnadsfria för

barn under 18 år. För utbytbara läkemedel får

den som motsätter sig utbyte betala en

merkostnad.

FAKTA: PATIENTAVGIFTER

OCH HÖGKOSTNADSSKYDD

SKR föreslår för regionerna om ersättningsnivåer för olika typer av vård,

regeringen beslutar om högkostnadsskydd, och regionerna (politiker,

tjänstemän) fastställer aktiviteternas sort och antal (volymer) i upphandlingar i

samband med vårdavtal.

Beslutsprocesser för finansiering och
prissättning

Peng per aktivitet – hur fungerar det?

Vårdersättning regleras utifrån olika parametrar och en är per åtgärd. Det

kan röra sig om en knäartrosoperation, ett besök på en vårdcentral för en stukad

handled, eller en genomgång av en undersökning. 

Hur får privata vårdgivare del av

anslag och peng per aktivitet?

Även privata vårdgivare som har

vårdavtal med en eller flera regioner får

möjlighet att utföra skattefinansierad

vård och få ersättning enligt den tariff

som satts upp.

Alla åtgärder som utförs ersätts inte

lika eller ens enskilt utan det finns

vissa som kodas för en extra

ersättning, tex motiverande samtal om

kost, motion och rökning av en

specialiserad sköterska där samma

information given av en läkare inte

renderar den extra ersättningen. Likaså

ska alla åtgärder som utförs i samband

med en operation kodas och beroende

på om det krävs mer åtgärder för

samma typ av skada eller ingrepp så

ersätts detta utifrån hur detta kodats.



Utomlänsavtalet har bidragit till att

vissa vårdgivare bedriver vård från en

annan region än storstadsregionerna.

Detta resulterar i att de regioner där

det bor flest patienter som sökt vård

via en digital vårdgivare, med

etablering i exempelvis Sörmland,

också får den största notan från de

regioner där den digitala vårdgivaren

verkar ifrån.
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Olika avvägningar vid bedömningen är om

vårdbegäran är av akut eller kronisk art, om

det är en ensamstående patient, ett barn, en

ungdom, äldre utan eller med anhöriga eller

partner, patientens sjukhistoria,

vårderfarenhet, hur grannar, kamrater eller

släktingar har upplevt tidigare vård för att

nämna några exempel. Sedan har vi årstid,

tid på dygnet, patientens transportmöjlighet

och närhet till olika vårdinrättningar.

Det finns initiativ av Region Stockholm som
har ambition att utveckla arbetet inom
socialt entreprenörskap och social
finansiering. Det har resulterat i ett beslut
om att finansiera ett pilotprojekt av
prevention kring diabetes typ 2 vård med en
Health Impact Bond, en så kallad
Hälsoobligation. Det är en obligation där
återbetalningen och räntan är kopplad till
hur framgångsrik den preventiva insatsen
blir. Denna finansiella obligationsmodell som
Region Stockholm har tagit fram är den
första kända i sitt slag, även internationellt.

FAKTA: NYA INITIATIV

I vissa fall kan regioner betala extra då

det finns en oacceptabel kö till någon

typ av vårdåtgärd och ger då

incitament till vårdgivarna, både

privata och offentliga, att utföra fler

åtgärder. Dock är det oftast enbart de

privata som har möjlighet att skala

upp snabbt.

Hur fungerar utomlänsavtalen?

För cirka fem år sedan var utomläns-

avtalet mellan län och regioner utformat

så att en räkning på 1 850 kr skickades

till hemregionen om ett besök inom

primärvård utförts “utomläns”. Denna

ULP-taxa, som den kom att benämnas,

har sedan dess sänkts i

flera steg och är numera så låg att det

inte i sig är någon större lönsamhet

med denna typ av vård då det inte helt

täcker kostnaderna. Vårdgivaren får

ingen listningsersättning för dessa

patienter, vilket i normalfallet med den

“vanliga” patienten, täcker en del av

kostnaderna för att bedriva vård.

Dock kan den digitala vårdgivaren öppna

eller köpa en fysisk vårdcentral och få

listningsersättning. 

Utomlänsavtalet har bidragit till

att vårdgivare ofta bedriver vård

utanför storstadsregionerna.



Vad menas med digitalisering? Vad

kan digitalisering åstadkomma?

Vilka är de relevanta digitala

teknikutvecklingarna som

digitaliseringen bygger på inom

vården?

För att kunna resonera om och

utforska möjliga digitala lösningar kan

några enkla strukturer vara till hjälp.

Digitalisering är ett vitt begrepp som

lätt kan missförstås. Det handlar både

om att placera in en digitalisering
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Automatisering

Transformation

Digitisering

i en vårdkedja och vårdsituation – och

att förstå var i en digital mognad den

befinner sig. 

En vanlig modell är de tre stegen

digitiserin, automatisering  och

transformation En annan utgörs av 4i:

infrastruktu  informatio   intelligens

och interaktion  Nyttan av de här

modellerna är att vara gemensamma

strukturer för utforskande

resonemang.

Digitisering  handlar om att konvertera

analog information till digital form.

Finns den information som den tänkta

digitala lösningen behöver tillgänglig i

digital form? På vilka medier eller i 

Digitisering

infrastruktur, information, intelligens

interaktion.

DIGITALI-
SERING4

digitisering, automatisering

transformation.
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vilka kanaler? Vem äger rättigheterna? Är den

tillgänglig ur ett juridiskt perspektiv? Behöver

informationen ”tvättas” eller valideras? Önskad

information kan behöva extraheras ur större

datamängder innan den går att använda.

 

Juridiska begränsningar att beakta är

hanteringen av känsliga personuppgifter, vilket

regleras i GDPR och i de här sammanhanget

patientdatalagen (PdL) samt policys för

dataklassningar inom organisationer. Viktigt är

också att en relevant nivå av informations-

säkerhet är möjlig att uppnå utmed hela den

digitala värdekedjan. I stort sett all information

inom befintlig hälso- och sjukvård är

digitiserad. Men det kan finnas tillämpningar,

för till exempel vård i hemmet, där nödvändig

information för en tänkt tillämpning behöver

konverteras eller inhämtas från källor som

fastighetsägare, hyresvärdar eller myndigheter.

Det kan också vara information från sensorer.

Automatisering   innebär att verksamhets-

processer eller förfaranden genomförs med

datorkraft istället för manuellt. Det är

naturligtvis möjligt om information i en process

är digitiserad. Även digital infrastruktur, som till

exempel internet, kan ses som en form av

automation.

Automatisering

Hantering av känsliga

personuppgifter regleras i GDPR 

och patientdatalagen.
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själva hantera bankärenden eller

boka resor, utan manuell hantering

hos banker eller researrangörer. För

bank och finans har det inneburit en

transformation av branschen som

sådan, med nya aktörer som till

exempel Klarna. En ännu mer

dramatisk transformation är

strömningstjänsterna för musik och

film, till exempel Spotify och Netflix,

som inneburit helt nya

affärsmodeller.

Den här fasen av digitalisering kallas

ibland att ”asfaltera kostigar”, det vill

säga att göra det som man tidigare

gjort fast automatiserat och därmed

effektivare. Det gäller även medicinska

utrustningar. Exempelvis produceras

inte längre röntgenbilder på film, utan

digitiseras direkt för att effektivare

kunna lagras och delas mellan

vårdgivare och experter. Hela

vårdsektorn har idag en hög grad av

digitaliserad automation.

Automatisering   handlar om att göra

något om tidigare inte var möjligt, tack

vare digitiserad information och digital

beräkningskraft. Det kan vara allt från

att kunna analysera information på

nya sätt till att förändra verksamhets-

processer. Transformationen kan till

och med leda helt nya verksamhets-

modeller. Typiska exempel är när ny

digital infrastruktur i kombination med

digitaliserade verksamhetsprocesser

gjorde det möjligt för konsumenter att 

Transformation

Transformationer kan leda till

helt nya verksamhets-

modeller.



Gränsen mellan automatisering och transformation är suddig. Ett aktuellt exempel

från vårdsektorn är Kry. Innebär detta en automatisering av läkarbesök eller en

transformation av processen för primärvård? För verksamheter som funnits under

lång tid, som till exempel en del banker, är digitisering, automatisering och

transformation tre naturliga kronologiska steg. Startups däremot, kliver in på

marknader genom att gå direkt på transformation. Det är också vad som är på gång

inom vårdsektorn.

Frågor att ställa sig som innovatör av en idé är om informationen finns tillgänglig

och digitiserad och om innovationen är en automation eller mer en transformation.

Detta för att bedöma om innovationen är möjlig att realisera och i så fall kunna

beräkna vilket värde den tillför.



SS-EN ISO 14155:2011, Klinisk prövning av

medicintekniska produkter

SS-EN 60601-1, Elektrisk utrustning för

medicinskt bruk

IEC 62366-1:2015, Medical devices, Part 1:

Application of usability engineering to medical

devices

SS-EN 1041:2008, Information som ska

tillhandahållas av tillverkare av

medicintekniska produkter    

SS-EN ISO 15223-1:2016, Medicintekniska

produkter, Symboler att användas vid märkning

av produkt och information till användare

Lag (1993:584) om medicintekniska produkter

Produktsäkerhetslagen (2004:451)

Förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska

produkter (MDR)

Förordning (EU) 2017/746 om medicintekniska

produkter för in vitro-diagnostik (IVDR)

ISO 13485:2016, Medicintekniska produkter –

Ledningssystem för kvalitet

ISO 14971:2019, Medicintekniska produkter –

Tillämpning av ett system för riskhantering för

medicintekniska produkter

I bedömningen av realiseringen är

modellen 4i användbar. Finns

infrastrukturen på plats som

innovationen behöver? Om den kräver

en hastighet på 500 Mb i nätet lär den

bli svår att lansera till konsumenter.

Som infrastruktur räknas också

plattformar och standarder. Därefter är

frågan om informationen finns

tillgänglig, om datamängderna är

hanterbara och om rätt nivå av

informationssäkerhet är möjlig. Tredje

frågan är vilken intelligens som krävs,

det vill säga beräkningskraft. Är det

som krävs rimligt i förhållande till

kapacitet i infrastrukturen och

mängden information? Till sist, hur ska

innovationen interagera med dem som 

ska få ut nyttan? UX (User

eXperience) är ett omfattande

kompetensområde i sig, för hur en

produkt eller tjänst görs användbar.

Modellerna kan tyckas vara enkla,

men det har förekommit att stora

projekt har fallit på grund av brister i

ovanstående analyser.

Förutom regelverk runt medicinska

data och personuppgifter är det

viktigt att beakta regelverken som

reglerar krav på medicinska

processer och utrustningar. Bland de

viktigaste är:
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4.1 RELEVANT TEKNIK

Artificiell intelligens (AI)

Det finns ingen enhetlig definition av AI, men brukar

tolkas som förmågan att efterlikna mänsklig intelligens.

Mer konkret kan system med AI exekvera logik som inte

är direkt programmerad. Typiska områden som vuxit

fram är maskininlärning, informationsutvinning,

prognostisering och datorseende. Vanliga tillämpningar

är maskinöversättning, chattbotar, dataanalyser,

ansiktsigenkänning, självkörande bilar och autonoma

vapensystem. AI väntas få stor betydelse för digitala

transformationer av vårdtillämpningar.

Robotar

När kopplat till AI pågår en allt snabbare utveckling av

robotar, i det här sammanhanget så kallade autonoma

robotar. Det är både fysiska robotar som ser ut som och

beter sig som människor eller djur samt så kallade botar

inbyggda (osynliga) i digitala system. Autonoma robotar

har en intelligens som liknar levande varelsers och kan ta

egna initiativ för att fullgöra en uppgift. Förutom AI är

utvecklingen av fysiska robotar beroende av

teknikområden som sensorer, mekanik och batterier.

Exempel inom hälsovård är robotar som kan

genomföra operationer.

Det finns digital teknik som är drivande i faserna för

automatisering och transformation. Det här är några av

dem. Beskrivningarna är tänkta att inspirera. Pröva gärna

att lägga till dem till din idé.



De fem bigtech-företagen Facebook, Amazon, Microsoft,

Google/Alphabet och Apple har under flera år positionerat sig alltmer

tydligt som aktörer inom hälso- och sjukvårdssektorn. Covid-19-

pandemin har skapat förutsättningar för de globala storföretagen att

ytterligare flytta fram sina positioner.

Gemensamt för de fem företagen är att de på ett målmedvetet sätt

använder sina storskaliga verksamheter, teknikkunnande, inarbetade

varumärken samt breda användar- och kundbas som verktyg för

positioneringen och för att karva ut olika nischer inom hälso- och

sjukvård.

FACEBOOK: En gigant inom sociala medier med ambitionen att dra

nytta av sin diversifierade användarbas och unika samling av data

som beskriver användarnas beteenden. Facebooks ambition inom

hälso- och sjukvård är framför allt inriktad på distribution av

hälsovårdsinformation och att organisera patienter och andra

användare med gemensamma intressen på vårdområdet. Företaget

har potentialen att bli den ”digitala entrédörren” för hälso- och

sjukvård, på samma sätt som Tencents WeChat har blivit i Kina. 

AMAZON: Det globala e-handels- och molndataföretaget går in på

hälso- och sjukvårdsområdet med sin erfarenhet och kompetens av

att skapa grundläggande digital infrastruktur samt med styrkan från

mer än 110 miljoner användare. Amazon bedriver idag verksamhet

inom läkemedelsdistribution, telemedicin och molnlagring av data på

vårdområdet. I framtiden skulle Amazon kunna vända upp och ned på

försäkringssystem genom att skapa en marknadsplats för betalare

och leverantörer av hälso- och sjukvård.

MICROSOFT: Företaget äger rättigheterna till världens mest populära

digitala verktyg, för både personlig effektivitet och produktion i

verksamhetsprocesser – Microsoft 365. Microsoft har ett kommersiellt

intresse av att de appar som ingår ska få så utbredd användning som

möjligt inom hälso- och sjukvården. Teams- och Azure-produkter

används redan i viss utsträckning, samtidigt som flera appar och

tjänster är under utveckling.

GOOGLE/ALPHABET: Verktyg för sökning på webben med hjälp av

avancerade sökverktyg baserade på AI utgör en grundläggande del av

Googles genuppsättning, bolagets DNA. Företaget använder denna

expertis för att utveckla förbättrade sökfunktioner för leverantörer,

patienter och forskare. Google skulle även kunna introducera

disruptiva metoder inom hälso- och sjukvårdens

utbildningsverksamhet. Alphabet Inc. är ett USA-baserat

multinationellt konglomerat som är moderbolag till dotterbolag som

Google, Verilfy (life sciences), Deepmind och X, som tidigare hette

Google X och som är inriktat på AI, artificiell neurovetenskap,

bioteknik och sjukvård.

APPLE: Datorföretaget har på hälso- och sjukvårdsområdet fokus på

att göra det möjligt för användare att hantera och organisera sin

hälsodata på ett säkert och effektivt sätt. Det globala mjuk-

och hårdvaruföretaget ska även utveckla en webbbaserad app-butik

med hälso- och sjukvårdsprofil för utvecklare och forskare.

FAKTA: BIGTECH-FÖRETAGEN INVESTERAR
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Med nanoteknik menas konstruktioner

så små att de mäts i nanometer

(en miljondels milimeter).

Användningsområden är elektronik,

hantering av material samt kemiska

och biologiska konstruktioner. Många

tillämpningar använder nanoteknik,

bland annat för att konstruera extremt

små robotar. Inom hälsovård

är tillämpning att injiceras i en patient

och därefter söka upp ett organ eller

utvalda celler för att leverera

läkemedel.

Nanoteknik Virtual Reality (VR)
och Augmented
Reality (AR)

Kallas även på svenska virtuell

verklighet och förstärkt verklighet. De

är användargränssnitt som via skärmar

på mobiler eller i glasögon skapar

tredimensionella miljöer (VR) eller

placerar ut virtuella föremål i verkliga

miljöer (AR). En variant av AR är Mixed

Reality, där placeringen i den verkliga

miljön tar hänsyn till föremål som

finns där – en virtuell boll kan till

exempel delvis försvinna om den

placeras under ett bord.



UX

UX står för User eXperience. Det är ett

utvecklingsområde för att göra

tjänster och produkter mer

användarbara. UX omfattar både

tekniska lösningar och beteende-

vetenskap. Digital teknik för

interaktionen med digitala tjänster har

utvecklats mycket snabbt de senaste

tio åren. Ovanstående AR och VR är två

exempel. Rösttolkning så att

användare kan tala med tjänsterna och

styrning genom handrörelser är andra

exempel. Mycket forskning pågår för

att integrera direkt med hjärnan, bland

annat inom Elon Musks företag

Neuralink. Beteendevetenskap och

psykologi används för att förstå hur

användare tar emot och agerar på

information i olika gränssnitt.

3D-printing

3D-printing, eller friformsframställning

som tekniken benämns på svenska, är en

tillverkningsprocess där en maskin kan

skapa tredimensionella föremål utifrån en

digital ritning. Det brukar främst ske

additivt, till exempel genom att på olika

sätt lägga till och härda plast, eller smälta

ett metallpulver med laser. En annan

variant är bioskrivare, som baserat på

stamceller kan bygga lager av celler upp

till mänskliga organ. Andra tänkbara

tillämpningar inom hälsovård är

specialanpassade inplantat eller proteser.
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Internet of Things (IoT)

Brukar kallas Sakernas internet på svenska. Det handlar översiktligt om att

föremål och apparater förses med alla nivåer av 4i: de har en inbyggd digital

intelligens, interagerar på något sätt med omgivningen eller sig själv samt

levererar och tar emot information via en digital infrastruktur. Det kan vara

något så enkelt som att en papperskorg meddelar en städare via internet att

den är full och behöver tömmas. Även begreppet IIoT förekommer, Industrial

Internet of Things, för intelligenta och uppkopplade apparater i tillverknings-

processer.

En tillämpning av IoT i det här sammanhanget är så kallade ”wearables”, vilket

är uppkopplade smarta sensor anslutna till kroppen på olika sätt. Dessa mäter

och analyserar olika parametrar som till exempel hjärtrytm, rörelser eller

blodsockernivåer. Kombinationer av samverkande wearables används ibland

för att ge en monitorerad helhetsbild av en människa, även kallat ”quantified

self” – något som blivit en rörelse bland hälsointresserade och sportutövare.



Moln och
molntjänster, Cloud
Computing

Digitala moln och molntjänster är en

infrastruktur som är tillgänglig via

internet, för att använda applikationer

och för datalagring. Tjänsterna

levereras via ett nätverk av

serverhallar som tillsammans har en

extremt hög IT-kapacitet. Begreppet

”moln” syftar på att användaren vid ett

givet tillfälle inte vet i vilket datorhall

eller på vilken server applikationen

eller datan finns. Det kan vara

varsomhelst i världen. I samband med

moln förekommer bland andra

begreppen Software as a Service

(SaaS), vilket är applikationstjänster

som oftast körs via appar eller 

webbläsare hos användaren;

Infrastructure as a Service (IaaS), där

användaren får tillgång till virtuella

datorer som om de fanns hemma på

företaget.

I och med att GDPR

(Dataskyddsförordningen) trädde

ikraft 2016 behöver all lagring av

personuppgifter inom EU uppfylla ett

antal krav. Kraven behöver också

uppfyllas av aktörer utanför EU som

riktar sig till EU:s inre marknad.

Eftersom de större operatörerna av

molntjänster är amerikanska, har en

konflikt uppstått mellan amerikanska

och europeiska lagar. Konkret kan

molnleverantörerna uppfylla kraven i

GDPR. Problemet har hanterats genom 
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Edge Computing

En form av distribuerad infrastruktur för

datorkraft, där exekveringen fördelas

mellan centrala servrar och lokalt nära

tillämpningen. Det är alltså en slags variant

av SaaS, där tidskritisk exekvering sker i

den lokalt uppkopplade datorn. Ett typiskt

exempel är självkörande fordon, där det

skulle vara förenat med livsfara att vänta

på svar över internet för styrningen.

Den logiken måste hanteras lokalt i

fordonet. Fjärrstyrningen av en laserkniv

vid en operation är tänkbar jämförelse i en

vårdsituation. Utvecklingen av Edge

Computing gör många nya tillämpningar

över internet möjliga.

olika avtal mellan EU och USA, men 16 juli

2020 underkände EU-domstolen det

senaste avtalet (Privacy Shield) – den så

kallade Schrems II-domen. Det innebär att

det nu i princip är olagligt att lagra

personuppgifter i amerikanska

leverantörers molntjänster.

Leverantörerna arbetar på olika lösningar

som ska göra lagringar möjliga, både

tekniska lösningar och uppdateringar av

standardavtal, men dessa är ännu inte

prövade (vid publiceringen av den här

rapporten). Det finns ett flertal regelverk

för att upprätthålla GDPR att beakta

framöver, som till exempel Cloud Act,

Cyber Security Act och EU:s Code Of

Conduct (COC).



tävling. Största tillämpningen är

fortfarande kryptovalutor, men

tekniken har stor potential inom

automatiserad handel. Bland annat har

Lantmäteriet testat att automatisera

fastighetsaffärer.

En tänkbar tillämpning inom vård är

avrop för hembesök. En vårdtagare

hemma begär online att få besök av en

fotvårdare och reserverar en vårdpeng. En

fotvårdare med godkänd kompetens tar

uppdraget i sin mobil. Efter utförd

behandling kvitterar vårdtagaren och

vårdpengen betalas automatiskt ut

till fotvårdaren.
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Blockchain

På svenska är begreppet blockkedja

vanligt. En blockkedja är en 

distribuerad databas som just består av en

kedja av block som kopplats ihop med

så kallade kryptografiska hashfunktioner.

Varje block innehåller ett antal

transaktioner över en kortare tidssekvens.

För att fungera ska databasen vara

distribuerad på ett stort antal datorer. Hela

kedjan finns dubblerad på varje ansluten

dator. Kombinationen av den krypterade

kopplingen och dubbla lagringen gör att

det är i princip omöjligt att förändra

databasen i efterhand. Idén med

konstruktionen är att skapa en databas,

vars innehåll alla kan lita på. I och med att

innehållet inte kan manipuleras, behövs

ingen enskild ansvarig part.

Den största blockkedjan driver

kryptovalutan Bitcoin, som finansieras

genom att de som ansluter datorer kan

skapa nya bitcoins i en slags matematisk 

5G

Står för femte generationens mobilnät. Det

omvälvande med 5G är den extremt högre

datahastigheten jämfört med dagens 4G-

nät. En vanlig mobilanvändare kan få

50-400 Mb/s, men det är möjligt att under

goda förhållandet uppnå hela 10 Gb/s.

Det här öppnar förstås för helt nya mobila

tillämpningar, inte minst inom

vården.



Cybersecurity

Säkerhet i digitala lösningar har blivit

en central och kritisk aspekt i

utvecklingsprojekt. Det gäller inte

minst tjänster och produkter inom

hälsovård. ”Security by design”, ett

begrepp som innebär säkerheten

byggs in redan från början i

designarbetet, är idag en

hygienfaktor. Förutom de

regelverk som nämnts ovan, behöver

utvecklande bolag också förhålla sig

till SS-ISO/IEC 27000, Ledningssystem

för informationssäkerhet (LIS).

kopior av till exempel maskiner eller

fordon blir det möjligt att

kontinuerligt förbättra prestanda och

att förutse problem. System för

digitala tvillingar används idag inom

tillverkande industri och

transportsektorn, bland annat för att

förbättra konstruktioner och

effektivisera underhåll. Inom vården

finns en stor potential för digitala

tvillingar av människor, men en

samordnad monitorering och AI-

baserade hälsoanalyser.

Nästa stora steg vi nu står inför är att

integrera våra kroppar med digital

teknik. Det gör det möjligt att

interagera med datorkraft utan att

behöva använda våra sinnen. Mycket

forskning och många projekt är igång.

Det är allt från tankeläsning till att

ersätta skadade nervbanor. Ett projekt

som kommit långt är ovan nämnda

Neuralink, med ett chip som

inopereras i hjärnan över en dag på en

klinik. Chipet kan sedan interagera

med datorer. Bolaget är startat av

Elon Musk och på en demo nyligen,

med grisar som fått chipet inopererat,

fick han frågan om det kan bli möjligt

att lagra och sedan återladda minnen.

Elon svarade: absolut. Kliniska tester

på människor inleds våren 2021. Vad

detta kan komma att innebära för

hälsovård behöver man inte vara

innovatör för att tänka ut.

Biohacking

Digitala tvillingar

En digital tvilling är en parallell digital

version av en maskin, apparat eller

levande varelse. Den fysiska tvillingen

förser den digitala med data från

aktiveter och sensorer, oftast i realtid.

Det är en övervakning, bearbetning

och styrning som integrerar teknik

som internet, 5G, IoT, Biohacking,

Edge Computing och AI. Med unika 

INNOVATIONER

UPPSTÅR OFTA NÄR

NYA TEKNIKER

KOMBINERAS 



I Sverige ökar tillgången till

fiberuppkoppling, hela 98 procent

har tillgång till internet i hushållen och

95 procent av befolkningen anger att

de använder internet, enligt

Internetstiftelsen. Även de äldre börjar

komma ikapp övriga befolkningen.

 

Utrullningen av 5G kommer ytterligare

att öka räckvidden för tillgången till

uppkopplingar med hög bandbredd. 

Av de digitala samhällstjänsterna är

Skatteverkets e-tjänster i topp i andel

användare. De följs av kollektivtrafiken

och på en tredjeplats hamnar

sjukvårdens digitala tjänster. Betydligt

fler nyttjar sjukvårdens e-tjänster för

att boka ett fysiskt läkarbesök, än de

digitala vårdgivarnas appar som

ersätter läkarbesök. Det digitala

utanförskapet minskar men är ändå

fortfarande påtagligt för de digitala

samhällstjänsterna som kräver mobilt

BankID.

4.2 DIGITAL RÄCKVIDD, ACCEPTANS OCH ORO

98%
98% av svenska

hushåll har tillgång till
internet

95%
95% av den svenska

befolkningen använder
internet



0 10 20 30 40

All mänsklig kontakt inte försvinner 

Att säkerhet och personlig integritet inte äventyras 

Att tekniken fungerar 

Att digitala lösningar är enkla att använda 

Att det finns icke digitala alternativ  

Att den finns tillgänglig när jag behöver den 

Att jag får snabb service 

Att servicen blir bättre när den blir digital 

Att den information som lämnas digitalt är tydlig 

Att jag sparar tid 

Att det finns bra uppkoppling 

Annat 

Tveksam, vet ej 

Källa: SKR, april 2020.

Närmare hälften av svenskarna känner oro för att storföretag som Google och Facebook

ska inkräkta på deras personliga integritet på internet. Endast var femte oroar sig för

myndigheternas inkräktande. Oron har ökat på båda dessa områden sett ur ett

femårsperspektiv. 

 

Intressant att notera är att invånarna enlig en undersökning från SKR 2020 uppgav att

mänsklig kontakt inte försvinner var det viktigaste när samhällsservicen blir allt mer

digital följt av säkerhet och personlig integritet.
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Mycket positiv/ganska positiv Mycket negativ/ganska negativ

Sjuksköterska Socionom Läkare Undersköterska

80 

60 

40 

20 

0 

58%

48%
49%

41%

38%
29%30%

21%

5 av 10 invånare är positiva till vård, konsultationer och behandling på distans

med hjälp av digital teknik

54 procent är positiva till vård och omsorg i hemmet med stöd av digital

teknik

7 av 10 är positiva till digitala lösningar för egenvård

Invånarna i Sverige är generellt mer positiva till digitala lösningar än

sjukvårdsspersonal.

     

Vårdpersonalens inställning till vård, konsultation och behandling 

med hjälp av digital teknik

Källa: Undersökning genomförd av KANTAR/Sifo på uppdrag av SKR i april 2020.

Källa: Undersökning genomförd av KANTAR/Sifo på uppdrag av SKR i april 2020.



Svaret är där initiativen antingen ger en

betydande kostnadsbesparing eller tillför

ett stort vårdvärde – eller förstås både och.

Digitaliserad automation är intressant där

kostnadsbesparingarna är betydande. 

 

Ökat vårdvärde uppnås genom

innovationer som tillför större nytta för

patienter och vårdsökande. Om ett stort

antal vårdsökande ser nyttan, uppstår

också större betalflöden. För att skapa

bärande affärsupplägg behöver volymen i

betalflöden och kopplas till investeringar i

digitalisering som löser vårdens främsta

utmaningar.

 

De stora betalflödena finns där problemen

är som störst, som till exempel äldrevården,

vård av kroniskt sjuka och slutenvården.

Nya betalflöden kan uppstå med

innovationer som hanterar kulturella

skillnader, ökar tillgängligheten för alla och

som stimulerar förebyggande vård i större

skala.

Givet de utmaningar som vården står inför, var ger investeringar i digitalisering störst

effekt? Var möts betalflöden och potentiella digitala transformationer? Hur kan

privata initiativ kan positionera sig, etablera sig och bli lönsamma – utifrån den totala

marknaden och fördelningen mellan offentligt och privat?
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ENTREPRENÖRER5

S I D A  4 8  



Vårdnivåbedömningar

Stöd för vård i hemmet 

Rationaliseringar av kronisk vård utmed vårdkedjan       

Transformationer av värdekedjor 

Underleverantör till digitala lösningar (digitala apparater och

funktioner)

Plattformar, ekosystem eller kluster med infrastrukturer för

tredjepartsaktörer        

Digitala lösningar som skapar nya affärs- och verksamhets-

modeller

Lösningar där patienter är drivande

Lösningar där vårdgivare är drivande     

Exempel på områden att satsa på: 



Vårdnivåbedömningar

Utmaningen i vårdnivåbestämningen

är att hitta rätt nivå direkt!

Här kommer patientdata, patientens

sjukhistoria och aktuella symtom-

berättelser in. Den vårdaktör som når

högsta träffsäkerhet med sitt mer

eller mindre intelligenta

symtomformulär och chattbotar och

når samma träffsäkerhet som en

erfaren fysisk vårdkontakt, har

framtiden i sin hand! Utmaningen är

att kunna koppla patientens

bakgrundsdata till rätt

vårdbedömning, vid varje given

parameterförändring.

Investeringarna i medtechbolag gick upp 62 procent
mellan 2018 och 2019 (motsvarande 3,1 miljarder
kronor investerade) och hela 86 procent mellan 2019
och 2020 (motsvarande 5,8 miljarder investerade).
Det är en ökning av över 200 procent om man jämför
siffrorna för 2018 och 2020 (1,94 miljarder SEK
investerade i 2018 och 5,9 miljarder SEK investerade
hittills under 2020), enligt Paues Åberg granskning av
nyemissioner på Nasdaq Stockholm och First North.
Bolagen som granskades hade huvudkontortor i
Sverige samt definierad verksamhet medtech.
 
1,5 miljarder kronor i riskkapital gick till digitala
vårdbolag 2018 enligt Di:s databas Nordic Tech List
och i sektorn finns flera bolag som värderas till över 1
miljard kronor, däribland Kry, Min Doktor och
Natural Cycles. 
 
Exempel på investerare inom digital vård är; Almi
Invest, Bonnier Ventures, Chalmers Ventures,
Crowberry Capital, Dendera, Endeavour Vision, EQT
Ventures, GU Ventures, HadeanVentures, HealthCap,
Industrifonden, Inventure, Luminar Ventures, NGT
Partners, Norrsken, Northzone, Pfizer, PreSeed
Capital, Schibsted Growth, Sciety, Televenture och
Volvo Group Venture Capital.

FAKTA: INVESTERINGAR I SVERIGE



Stöd för vård i
hemmet

Digital teknik förutspås kunna lätta på

trycket på slutenvården, genom att ett

stort antal patienter kan vårdas i

hemmet. Det handlar om produkter

och tjänster för mätning, övervakning

och medicinering. Sensorer, AI,

mönsterigenkänning och gränssnitt för

kommunikation är exempel på teknik

som driver utvecklingen.

Rationaliseringar av
kronisk vård

Avsaknaden av en fungerande process

för implementering av nya digitala

lösningar inom sjukvården generellt,

har lett att investeringar fokuserats på

lösningar för de cirka 20 procent av

patienterna som har mer tillfälliga

åkommor. Här är också betalflödena

tydligare, där även konsumenter eller

privata företag betalar direkt.

Ännu återstår mycket arbete innan vi

kan anse att den fysiska kontakten i

vårdnivåbestämningen helt spelat ut

sin roll, men ett digitalt pre-visit-

questionnaire i någon form kommer

med största sannolikhet föregå de

flesta kontakter inom en snar framtid,

även då det gäller den fysiska vården i

Sverige. 

 

Flera digitala aktörer har i Sverige

försökt ta fram en typ av formulär-

drivet beslutsstöd där patienten ska

fylla i symptom och skatta dessa

sinsemellan. Vinsten kommer då

denna anamnes kan få en effekt på

åtgärd snabbare än om patienten inte

varit styrd av ett formulär. AI och

Machine Learning är verktyg som

kommer att driva utvecklingen.

Smarta formulär kommer 

att inleda de flesta

vårdkontakter.
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Potentialen för rationaliseringar inom kronisk vård

är stor, som tidigare nämnts står för cirka 80

procent av sjukvårdskostnaden. Men det finns 

utmaningar för att skapa fungerande affärs-

upplägg som kan motivera investeringar.

Entreprenörer som vill erbjuda digitala lösningar

för kroniskt sjuka patienter, behöver hitta nischer

där de kroniskt sjuka själva ser en vinst med de

digitala lösningar som aktören erbjuder – och där

det samtidigt finns en öppning inom en region

eller ett sjukhus som vill vara med och satsa.

 

Exempel på intressanta områden är lösningar som

ger ett bättre utfall vid utslussningen från

slutenvården samt kliniker som är specialiserade

på de kroniskt sjukas speciella behov. Framförallt

behöver lösningar och innovationer lyfta fram

vinsterna som uppstår i kontinuiteten i vården av

kroniskt sjuka. Alltså vinster över längre tid, som

balans till primärvårdens låga grad av

kontinuitet med snabba insatser och direkta

betalflöden.

Stor potential för rationalisering av

kronisk vård.



Plattformar,
ekosystem eller
kluster

Med plattformar, eller ekosystem

som de också kallas, menas här

när en operatör bygger en

infrastruktur som sammankopplar

köpare och säljare. Populära exempel

är Airbnb och Uber. Det finns

embryon till plattformar i Sverige

men i stort är fältet fortfarande öppet

för innovativa plattformskoncept. De

så kallade IT-jättarna aspirerar på att

ta marknadsandelar som plattformar

för vård, till exempel Apple, Amazon

och Google. Digital teknik som driver

utvecklingen av plattformar är

molntjänster, AI, Blockchain och 5G.
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Underleverantör till
digitala lösningar

Inom digitala lösningar som lönsamt

transformerar och rationaliserar

vårdkedjor eller behandlings-

situationer, finns naturligtvis en

stor potential för att utveckla de

digitala komponenter som gör

lösningarna möjliga. Utmaningen är

att identifiera och analysera dessa

lösningars värdeflöden. I klartext att

kunna bedöma storleken på

marknaden. Aktuella teknikområden

är VR, AR, IoT med sensorer och AI.

Det finns många olika sätt att strukturera marknaden för digitala produkter och tjänster med vården som marknad. Det här är

analysbolaget CB Insights variant. CB Insights arbetar efter en intressant modell som utgår ifrån en databas med investeringar. Genom

att ”följa pengarna” blir det möjligt att härleda trender och framväxande marknader. Investerare har så att säga gjort förarbetet i

analyserna och visar i handling vad de tror på. Källa: CB Insights rapport Global Healthcare Report Q3’20. 



De offentliga upphandlingarna i

Sverige omfattar cirka 700 miljarder

kronor varje år. Vilket gör det viktigt

att hålla koll på vilka upphandlingar

som är utlysta. Upphandlingar

annonseras oftast i annonsdatabaser

och på myndigheternas egna

webbplatser.

Det finns regelverk som styr hur

inköp får genomföras i offentlig

sektor, till exempel  upphandlings-

lagarna lagen om offentlig

upphandling (LOU) och lagen om

valfrihetssystem (LOV). Regelverken

ser ungefär likadana ut inom hela EU.

En direkt upphandling är en

upphandling utan krav på utlysning.

5.1 UTLYSNINGAR  
OCH
UPPHANDLINGAR
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700
De offentliga

upphandlingarna i

Sverige omfattar

700 miljarder kronor

varje år.
MILJARDER

Det är ett enklare förfarande jämfört

med övriga upphandlingsförfaranden

i (LOU). Den eller de utvalda

leverantörerna får lämna anbud i de

fall den upphandlande myndigheten

ber om det. Vid direktupphandling

finns det inga lagbestämmelser om

hur anbuden ska utformas. Anbuden

kan alltså vara muntliga eller

skriftliga.

Gränsen för direktupphandlingar för

varor och tjänster är upp till

615 312 kr (2020). En möjlighet är

även att samarbeta med en

leverantör som redan har ett

offentligt avtal.



Problem och lösning 

Placering i vårdkedjan och positionering i intressentmodellen 

Affärsmodell: Vem är kund? Vem är brukare? Vem betalar?   

Vinster och besparingar för intressenter

Marknadens storlek för en medicinteknisk apparat?

Teknikkrav, realiserbarhet    

Skalbarhet

Investeringsbehov

Analysprocess

Det finns flera utmaningar med att

investera i digital hälsovård. Det

regulatoriska området kräver intensiv

omvärldsanalys och skiljer sig åt i de

olika regionerna i Sverige. Problemen är

globala, men lösningarna är ofta lokala.

Det är viktigt för vården att hitta bolag

som har byggt en teknik för minsta

gemensamma nämnare runt problemen

– teknik som anpassat till varje lokal

enhet leder till skalbarhetsproblem på

sikt. Typiska exempel är lösningar för

olika åkommor, från högt blodtryck till

diabetes eller astma, som kraftigt

förbättrar patienternas livskvalitet till

vardags.

 

Digital hälsa har en stark global

attraktion, vilket återspeglas i tillflödet

av riskkapital. Sjukvårdsbranschens

stadiga förskjutning mot förbättrade

patientresultat, kostnadsbegränsningar

och värdebaserad vård förväntas driva 

den globala marknaden för digital

sjukvård från uppskattningsvis 

147 miljarder dollar 2019 till cirka 

230 miljarder dollar 2023. 

 

Ett exempel på en ledande aktör är

brittiska Babylon Health, som

har totalt fått in 635 miljoner dollar

varav 550 miljoner dollar i den senaste

finansieringsrundan. Bolaget

värderades till över 2 miljarder dollar i

augusti 2019. Pengarna använder

Babylon Health till utveckling och

lansering av deras AI-baserade tjänst i

USA, Canada och Asien. 

 

Kry utsågs 2020 till Sveriges starkaste

varumärke bland digitala vårdgivare

och är även en av de ledande aktörerna

i Europa under varumärket ”Livi”. Kry

har tagit in totalt 230 miljoner dollar

varav 155 miljoner dollar i januari 2020,

motsvarande runt 1,45 miljarder

kronor.

5.2 ANALYSMODELL FÖR
AFFÄRSUTVECKLING AV VÅRD 
GENOM DIGITALISERING



5.3 ÖPPNINGAR I SVERIGE

Beräkningar enligt McKinsey visar att upp till 145-180 miljarder kronor per år kan

frigöras i hälso- och sjukvården från 2025 på grund av värden som digitaliseringen

kan skapa. Dessutom kan vårdens tillgänglighet och kvalitet förbättras om digital

teknik implementeras systematiskt i Sverige. Det gör att sektorn för digital vård

växte med nästan 100 procent i Sverige under 2019. Efter sänkta ersättningar

siktar ”nätläkarna” nu in sig på kroniskt sjuka och patienter med återkommande

besvär. För varje krona som används till sjukvård i dag, investerar staten parallellt

två öre i medicinsk forskning och utveckling.

Vilka är då effektiviseringsmöjligheterna och fallgroparna?



Risken för felbehandlingar minskar    , vårdtiden kortas och återinläggningar

undviks med integrerade journalsystem som gör det möjligt att hålla rätt

information tillgänglig för rätt vårdgivare vid rätt tidpunkt. Patienterna samlar

idag själv mycket data med olika typer av wearables (smarta sensorer anslutna på

kroppen), men det är i överföringen till vården och kopplingen till individens

journal som utmaningen ligger. 

 

En annan utmaning är om digitaliseringen kommer att ge oss en ökad

eller minskad överblick av dataflödena? Kommer all data som genereras

verkligen ge en ökad säkerhet eller är det endast om allt alltid matas in korrekt

och samtidigt allt tolkas rätt varje given sekund som vi kan nå denna vision?

Risken för felbehandlingar minskar

Sjukdomsfall kan upptäckas tidigt och i bästa fall undvikas helt        med hjälp

av distansövervakning med sensorteknik eller vårdkonsultationer på distans

vilket underlättar förebyggande hälsoarbete och ger verktyg för egenvård samt

för distansövervakning och proaktiv vård av äldre och kroniskt sjuka.

 

Sjukdomsfall kan upptäckas tidigt och i bästa fall undvikas helt
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Patienterna kan smidigt komma i kontakt med vården och snabbt hamna direkt

på rätt vårdni          v         genom att automatisera delar av patientärendet

samtidigt som vårdpersonalen avlastas. Men här krävs det också att patienterna

känner förtroende för den tekniska lösningen och är positiva till att använda den.

En utmaning är att skapa smarta frågor så patienten inte behöver svara på

samma frågor som de redan gjort och få ett ”kvitto” på att svaren har tagits emot

av vården. 

 

Det finns öppningar för nya digitala lösningar som kan hjälpa patienterna att

snabbt få tillgång till avbokade tider för till exempel specialistmöten, operationer

och röntgen. Idag kostar avbokade möten och inställda operationer miljarder per

år. Här finns det tydliga kostnadsbesparingar att göra som motiverar vårdgivarna

att implementera nya lösningar. Det finns även mycket att göra för att triagera

flödet av remisser från patient till specialistläkare.

Patienterna kan smidigt komma i kontakt med vården och snabbt hamna

direkt på rätt vårdnivå 
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Ersättningarna för vård ser olika ut i landet.      Stockholm hör till avstegen där

regionen historiskt haft en kraftig viktning mot besöksdriven ersättning i

primärvården, jämfört med Västra Götalandsregionen och Skåne som tidigt

jobbat i en kapiteringsersatt primärvård (fast belopp per patient som är listad på

vårdcentralen, oavsett om patienten söker vård eller inte). Stockholm får en mer

och mer kapiteringsviktad ersättningsmodell för primärvården, vilket ger en

harmonisering gentemot andra regioner, men det återstår fortfarande mycket

arbete om nu målet är en likriktning.

 

Det finns vissa vårdåtgärder som ersätts i vissa regioner, medan de inte alls

ersätts i en annan och i en tredje får vårdgivaren till och med betala vite om

patienten konsumerat vård på någon mottagning utanför den egna.

Likaså är vissa vårdutredningar “fria nyttigheter” för vårdgivaren, medan andra

är mer eller mindre subventionerade av beställaren i regionen beroende på

avtalet med vårdgivaren. Detta kan i särfall innebära att patienterna kan nekas en

undersökning i en region av kostnadsskäl för samma åkomma som i en annan

region är starkare subventionerad och således inte belastar vårdgivaren lika hårt.

Här finns öppningar för digitala lösningar som genom transformerade vårdkedjor

kan överbrygga skillnaderna på längre sikt.

Ersättningarna för vård ser olika ut i landet. 
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5.4 FRAMTIDA SCENARIER
Några tänkbara framtida scenarier att beakta.

Statligt drivna
initiativ

Regeringen har utsett en

samverkans-grupp för Hälsa och

Life Science bestående av 22

personer från näringsliv,

akademi, patientperspektiv och

sjukvård som ska verka som

bollplank till regeringens

samordnare i frågan.

Utöver att få till ett nära

partnerskap med regionerna

finns i den nationella Life

Science-strategin ett flertal

omfattande och komplexa

områden att ta tag i. Ett gäller

att se till att den enorma mängd

hälsodata som genereras inom

hälso- och sjukvården i högre

grad ska kunna nyttjas för

forskning och innovation. Ett

annat att öka den kliniska

forskningen inom sjukvården

och se till att Sverige blir ett

föregångsland för införande av

precisionsmedicin. Ett tredje att

utveckla modeller för hur

osäkerheter



och kostnader kring avancerade cell-

och genterapier, ATMP, kan hanteras i

regionerna så att patienter får tillgång

till behandling.

Regeringen har gett Socialstyrelsen ett

uppdrag som innehåller två delar. I det

ena ska Socialstyrelsen vidareutveckla

förslagen om indikatorer och mätetal

för uppföljning av hälso- och sjukvård

som bedrivs med stöd av digitala

vårdtjänster. Det andra uppdraget

handlar om att kartlägga

omfattningen av och inriktningen på

användningen av AI inom hälso- och

sjukvården. Entreprenörer och

investerare bör bevaka utredningen,

som kan ge mer detaljerande underlag

för utveckling av digitala lösningar.

Patientdrivna och
patientcentrerade
initiativ
Patienternas kompetens kommer att

öka, och i den globaliserade värld vi

patienten vid sjukdom att söka vård

där kunskapen är högst och vården

bäst utförd oavsett geografi och

landsgränser. 

 

Patientinvolvering blir ett krav i alla

delar av såväl utvecklingsprocesser

som implementering. Marknaden

kommer att efterfråga en patient-

certifiering av produkter, tjänster eller

processer, som säkerställer att de

möter patientens behov och krav. 
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Patienten kräver skräddarsydda behandlingar

som utgår ifrån faktorer som till exempel

livsstil, tarmflora och DNA-profil. Hela 95

procent av allmänheten är positiv till att dela

sina hälsodata för forskning och

hälsofrämjande syften enligt Forska!Sveriges

opinionsundersökning 2019.

Biohacking ökar genom att fler individer

väljer att operera in inplantat som på olika

sätt ökar prestationen, till exempel

“transformanism” - chip i hjärnan för att bli

smartare. Ett annat exempel är sensorer

under huden, som kan upptäcka pandemier

mycket tidigare än idag.

Vårdgivardriven
Utvärderingen av en innovation och dess

potential på en marknad är bara en aspekt för

investerare. Teamet och bolaget är minst lika

viktigt. Detta för att framtidssäkra

investeringar.

 

Behovet av ledningsförmåga inom

organisationer kommer att vara avgörande

framgångsfaktor med anledning av en allt

mer RapLex värld ( raplex – rapidly changing

and increasingly complex) med

kombinationen av hög förändringstakt och

komplexitet.
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Analytiskt tänkande: Personer med starkt analytiskt tänkande kommer att

behövas för att navigera i fältet mellan människa och maskin.

En majoritet av de som arbetar inom välfärden är positivt inställda till

den ökade digitalisering som sker på deras arbetsplatser. Det har

framkommit när Sifo, på uppdrag av SKR, ställt frågor till drygt 1 000

läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, lärare och socionomer om vad

de tycker om de digitala verktyg som de förväntas använda på jobbet.

Nästan sju av tio i undersökningen svarar att de är positiva till den ökade

digitaliseringen på arbetsplatsen. En majoritet säger också att de ser

nyttan med verktygen och att de oftast fungerar bra. Det innebär goda

förutsättningar för att ta emot nya digitala lösningar. 

Efterfrågade förmågor som är nödvändig i det perspektivet är:
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Kreativitet: Eftersom robotar för närvarande inte kan konkurrera med människor

beträffande kreativitet. Den framtida arbetsplatsen kommer att kräva nya sätt att

tänka, och kreativitet är en unik mänsklig förmåga. 

Kreativitet:

Analytiskt tänkande:

Mångfald och kulturell intelligens: I den ihopkopplade värld vi lever är det viktigt

att individer har kompetens att förstå, respektera och samarbeta med andra,

trots skillnader i ras, kultur, språk, ålder, kön, sexuell läggning, politisk eller

religiös övertygelse.

Mångfald och kulturell intelligens:

Tekniska färdigheter: Den 4:e industriella revolutionen drivs av tekniska

innovationer som artificiell intelligens, stora data, virtuell verklighet, blockkedjor

och mycket mer. Det betyder att man verkligen behöver en viss komfortnivå kring

tekniken och dess möjligheter och utmaningar.

Tekniska färdigheter:

Bedömnings och beslutsförmåga:Allt eftersom tekniken tar hand om repetitiva

och rutinmässiga uppgifter, kommer människor att ägna sig mer åt besluts-

fattande på högre nivå.

Bedömnings och beslutsförmåga:



Datadrivet med
artificiell intelligens
(AI)

Nulägesbild

AI-stöd används i dagsläget

framförallt inom anamnes

(sjukdomshistorik), diagnos och

beslutsstöd. Det handlar om radiologi

(inte minst mammografi), kardiologi,

dermatologi, digital patologi,

oftalmologi, gastro-enterologi och

laboratorieanalys. Andra områden

där AI kommer till användning är

monitorering och telemedicin. Där

handlar det om fjärrövervakning av

patienter med hjärtsvikt, digital vård i

hemmet och fallprevention med hjälp

av sensorer samt medicineringsboxar

som ger patienten påminnelser om

att det är dags att ta sin medicin och

loggar uttaget.

Flera av AI-stöden som är i drift i dag

samt de forskningsprojekt som pågår

har inriktning mot effektivisering i

hälso- och sjukvården. Maskin-

inlärning kräver dock stora data-

mängder för utveckling och stora

investeringar för att ekonomiska vinster

av maskininlärning ska kunna påvisas.En

effektivisering kommer troligen att ske i

diagnostisering och beslutsstöd, men de

mer avgörande ekonomiska effekterna

av AI kommer att vara avhängigt av

samtidiga organisatoriska förändringar. 

Idag används ett 60-tal AI-verktyg i

vården, enligt en rapport från

Socialstyrelse. Inom vissa områden har

utvecklingen gått långt. Som bildanalys

där AI används för att analysera

röntgenbilder, ultraljud, mammografi

och EKG vid hjärtsjukdomar.

 

Till exempel använder sjukhusen i

Västerbottens län en app som bygger på

AI för att avgöra risken för att en patient

ska drabbas av vårdrelaterade infek-

tioner. Är risken hög kan personalen

vidta åtgärder för att patienten inte ska

drabbas. 

 

1177 genomförde en pilotstudie med bra

resultat men är pausad på grund av att

Ineras jurister bedömde att den kunde

strida mot patientdatalagen, eftersom

det var oklart vem som hade det

medicinska ansvaret.
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Sjukvården kommer att erbjuda

”digitala” coacher som hjälper de

individer som av olika orsaker inte har

förmåga att nyttja de digitala

lösningar som erbjuds medborgarna. 

 

Genom AI-baserade chatbotar som

möter patienten när den söker vård

kommer en stor del av frågeställ-

ningarna kunna tas om hand med

egenvård och triagering till rätt vårdnivå

som en sjuksköterska alternativt en

läkare digitalt eller fysiskt. 

 

Vårdflödena kommer bli mer effektiva

genom till exempel AI-diagnoser och

röntgenbilder som tolkas utomlands för

att utnyttja tidsskillnaden. 

 

Den snabba tekniska utvecklingen

innebär att många i den framtida

arbetskraften kommer att dela sina

arbetsplatser med artificiell intelligens

och chatbotar. 

 

Via olika ”wearables” – klockor,

armband, ringar, mobiler – kan AI-

lösningar hålla koll på hälsan i realtid.

De kan upptäcka något onormalt och

varna bäraren, eller bara i allmänhet ge

en bättre koll på hur kroppen mår

genom att till exempel följa hjärtslag

och blodtryck. Via DNA-tester och andra

tester som blir allt billigare och 

tillgängligare, kan AI-lösningar koppla

realtidsdata till genetiska data,

exempelvis en ökad genetisk risk för

hjärt- och kärlsjukdomar eller ett större

behov av en viss vitamin, och påminna

bäraren om detta.

Ett tänkbart framtidsscenario är att alla

skiktröntgenbilder som tas, oavsett

anledning, genomgår en automatiskt

AI-granskning för att så tidigt som

möjligt kunna upptäcka tecken på de

allra allvarligaste sjukdomarna. Det

skulle innebära en enorm möjlighet att

minska patienters lidande och förbättra

folkhälsan.

Lovande ny forskning som publicerades

i februari 2020 i Nature Biotechnology

tyder på att ett enkelt hjärntest, parat

med insikt från AI-lösningar, kan

förutsäga om en antidepressiva

kommer att fungera på en given

patient.

Läkare i Storbritannien har använt AI-

teknik för analys av bilder från 1 000

patienter som med högre träffsäkerhet

än läkarna förutspått vilka patienter

som kommer drabbas av hjärt- och

kärlsjukdomar. Analysen görs

omedelbart och behandling kan sättas

in direkt. Läkarna säger också att det

gör att de lär sig bättre hur hjärtat

fungerar.

AI i framtiden



Forskare vid MIT i USA har använt AI för att undersöka

miljontals olika kemiska föreningar som kan fungera

som antibiotika och resultatet är en lovande ny typ av

antibiotika som fungerar mot många resistenta

bakterier. 

 

Men det kanske allra intressantaste är att det här tyder

på att AI kan användas för att ge förslag på helt nya

läkemedel inom alla möjliga områden. Vi kan stå inför

en revolution inom läkemedelsutvecklingen. 

 

Genom att använda AI-algoritmer och en ny teknik för

att förstärka nervsignaler har forskare vid University of

Michigan lyckats skapa den förmodligen bästa

handprotesen någonsin. Användarna behöver bara

tänka på en rörelse så utför protesen den med väldigt

hög precision.

Generellt teknikdrivet

Hela vårdkonsumtionsmönstret håller på att förändras

i riktning till att bli digitalt i första hand. Patienter som

inte absolut måste besöka sjukvården kommer att få

vård på distans. Rösten kommer att ersätta tangent-

bordet till stor del och redan nu används röstigen-

känning för att skriva journalanteckningar inom

vården.

 

Den ökade täckningen och kapaciteten till allt lägre

kostnader kommer att göra 5G till den primära

distributionsplattformen för produkter och tjänster

till konsumenter, inklusive inom Augmented Reality

(AR) och Virtual Reality (VR). Tekniken är redan mogen

för screening och olika typer av ordinerad livsstil vilket

kommer att möjliggöra prevention och eftervård i

högre grad. Mobila lösningar står inför ett genombrott

för ökad hälsa i tredje världen. 
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3D-printing, eller friformsframställ-

ning som det ibland kallas på

svenska, är ett annat exempel på vård

on demand som kan komma att

revolutionera framtidens sjukvård.

Tekniken som bygger upp

tredimensionella objekt lager för

lager kan användas till att skriva ut

allt från organ till proteser och

implantat som är anpassade till den

enskilda patienten med en helt annan

precision än om man till exempel

tillverkar dem efter en gipsavgjutning.

Under 2019 gjordes ett genombrott

där ett hjärta, stort som ett körsbär,

med blodkärl, ventriklar och kammare

skrevs ut av en grupp israeliska

forskare. Forskarna tror att vi om

några år kommer kunna skriva ut

”plåster” av mänsklig hud och

”reservdelar” i brosk. Nyligen

lyckades ett forskarteam skriva

ut mänskliga hornhinnor och i 

februari 2020 kom nyheten om

BioMask, en slags ansiktsmask av hud

som enligt forskarna ska kunna

rekonstruera ansiktet vid till exempel

brännskador.

Bioprinting, som innebär att

mänskliga organ kan byggas från

grunden, växer snabbt. Patientens

egna celler kan användas för ”skriva

ut” ut exempelvis skinn, lever och

blåsa. Nanotekniken gör det snart

möjligt för oss att ha små robotar i

vårt blodomlopp som håller koll på

vår hälsa och skyddar oss från

sjukdomar.
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Hälso- och sjukvårdsverksamhet som

bedrivs via digitala vårdtjänster

omfattas av samma lagar och regler

som övrig hälso- och sjukvård.

Principerna för uppföljning av

kvaliteten i den vård som ges via

digitala vårdtjänster skiljer sig därför

inte från uppföljning av vård där

patient och vårdpersonal träffas i ett

fysiskt möte. 

 

Regulatoriska begränsningar kring

insamling och delning av data är

exempelvis att patientdatalagen

(PdL) inte tillåter en helhetsbild över

patienten, att dataskyddsförord-

ningen (GDPR) hindrar profilering

och automatiska beslut och att ett

medicintekniskt regelverk (MDR) som

trädde i kraft sommaren 2020 ställer

hårda krav på medicinteknisk

mjukvara, det vill säga AI inom vård

och hälsa.

För att vård och behandling ska lämpa

sig för digitala vårdtjänster gäller att

följande principer är uppfyllda:

Regulatoriska
beslut

1. Att gällande regelverk inte

förutsätter ett fysiskt vårdmöte.

3. Vårdgivaren har tillgång till tillräcklig

information om patientens hälso-

tillstånd och sjukdomshistoria för att

kunna ge en god och säker vård. 

2. Den digitala tjänsten är anpassad till

den enskilde patientens behov och

förutsättningar att använda tjänsten. 

4. Nödvändig uppföljning och

koordinering med andra aktörer är

möjlig.

5.5 HOTBILDER OCH
HINDER



Krav på fysiska vårdcentraler:      Enligt utredare Göran Stiernstedts förslag under

hösten 2019 ska digitala vårdgivare erbjuda fysisk vård i samtliga regioner där de är

aktiva. De kan antingen vara i egen regi eller genom kontrakterade underleveran-

törer. Regeringen har ännu inte tagit beslut om utredarens förslag. Men om det blir

verklighet riskerar det att vända upp och ner på bolagens affärsmodeller och skulle

sannolikt innebära kraftigt ökade kostnader. Detta har inneburit att flera

“nätläkarföretag” har förvärvat fysiska vårdcentraler under senaste året, men också

startat nya former av vårdinrättningar.

Krav på fysiska vårdcentraler: 

Sänkt ersättning för varje patientbesök:      2018 sänkte SKR utomlänsersättningen

från 650 till 500 kronor. En väg framåt kan vara behandling av kroniskt sjuka

patienter, som idag står för drygt 80 procent av sjukvårdens utgifter samt

psykologbesök där marginalerna är bättre. Ett annat intäktsben är samarbeten med

digitala apotek vilket redan är ett faktum med Kry som har integrerat svenska Meds

butik i sin app och Min Doktors samarbete med Apoteket Hjärtat. Senaste

samarbetet skedde i januari 2020 då statliga Apoteketet AB köpte in sig i Doktor 24.

Sänkt ersättning för varje patientbesök:

Risk för internationella misslyckanden:     Stora resurser läggs idag på att expandera

internationellt. Kry har etablerat sig i Norge, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och

är på väg in i fler länder. De har testat Spanien och dragit sig tillbaka. Den digitala

vården är inte alls lika mogen i många länder jämfört med Sverige. Konkurrensen är

hård från internationella aktörer som till exempel Babylon Health (UK) som har tagit

in över 6 miljarder kronor i kapital.

Risk för internationella misslyckanden:
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Begränsningar av hur data kan hanteras:      Nya regelverk kan komma begränsa

överföringar av patientdata mellan digitala lösningar och digitala infrastrukturer.

Begränsningar av hur data kan hanteras:

Aggressiv reklam möts av kritik:      Att företagens intäkter till stor del består av

skattepengar för med sig att deras reklam kommer att granskas hårt vilket redan har

varit fallet med flera så kallde nätläkare.

Aggressiv reklam möts av kritik:



Etik och integritet

Det pågår arbete både i Sverige och

internationellt kring etiska frågor i

relation till utveckling och användande

av AI. Bland annat har EU-

kommissionen under 2019 tagit fram

riktlinjer för arbetet med pålitlig och

robust AI. När det gäller AI handlar etik

till stor del om hur forskare och

utvecklare av AI-stöd använder de

stora mängder data som krävs för

utvecklande av AI.

I användandet av stora datamängder i

forskningen och utvecklingen av AI är

det av vikt att datan är representativ

för målgruppen för AI-stödet. 

Om det finns felaktigheter i

dataunderlaget i form av skev

könsfördelning, ålder, etnicitet med

mera riskerar AI-stödet att ge fel utfall

i en annan kontext varvid personalen

drar felaktiga slutsatser.

En annan viktig etisk fråga gäller hur

förståeliga och transparenta

algoritmerna är. Då algoritmen

arbetar i en ”black box” kan det kan

vara svårt för sjukvårdspersonalen att

förstå på vilka grunder AI-stödet har

kommit fram till förslaget om

exempelvis en diagnos, eller

behandlingsrekommendation.

Sjukvårdspersonalen får då svårt att

medvetet bedöma algoritmens förslag.

Digitala lösningar som förbättrar

utbytet mellan AI-lösningar och

sjukvårdspersonal är intressanta.

D A T A F Ö R E N I N G E N  I  S V E R I G E S I D A  6 9  



Några exempel på case är en medicinsk

apparat, en waerable (en smart sensor

ansluten till kroppen), ett digitalt

hjälpmedel i form av en tjänst eller

programvara, en app eller webbtjänst, en

tjänst för hem-monitorering eller

delar därav, ett medicinskt beslutsstöd eller

digitiserade formulär. 

 

De olika Intressenter vi definierat är; en

region, ett sjukhus, en primärvårdskejda, en

vårdcentral, en specialistöppenvårds-

mottagning, ett försäkringsbolag en

patientförening eller en enskild patient. För

att analyseras bör de delas de upp i B2G,

B2B och B2C (Businss to Government,

Business to Business och Business to

Consumer).

Definiera marknaden och hitta den som har

pengarna. För att hitta rätt marknad krävs

självklart en analys av behovet som upplevs

av brukare, men även av den som ska betala

för handhavandet, vilket inte alltid hänger

ihop.

D A T A F Ö R E N I N G E N  I  S V E R I G E S I D A  7 0

En checklista inför att ta fram ett business case.

CHECKLISTA6



Identifiera slutkunden och betalaren. Hitta den som kommer tjäna på den

effektivisering som just denna typ av digitalisering medför, dock sällan

samma person eller organisation.

Identifiera rätt nivå i vårdkedjan för ditt case. En tongivande verksamhetschef

inom ett diagnosområde på ett sjukhus, privat vårdgivare eller inom

äldreomsorgen bör kontaktas. Denne är sedan i sin tur bäst lämpad att

antingen själv ta beslutet eller peka dig i rätt riktning. Dessa personer har

erfarenhet och kunskap av sin bransch och är vana att hantera ekonomiska

såväl som medicinska bedömningar som rör just sitt verksamhetsområde.

Viktigt att känna till att varje region har stort eget bestämmande avseende

sjukvård och hur denna ska hanteras.

Finns det ett försäkringsbolag som vill effektivisera analysen av vårdbehovet

hos en viss kund?

Finns det redan bättre versioner av ditt case?  

Hur svårt kommer det bli att hitta rätt slutbetalare? 

B2G, B2B eller B2C; vilket är bäst? Flera delar eller renodla? 

Har ni resurser nog att genomgå processen till CE-märkning

för en medicinteknisk apparat?

Viktiga frågor att ställa



Tillse att finansieringen som kan resas för en viss pilot av ditt case även

innefattar en finansiering av förvaltning och genomförande, så att ditt case

inte tynar bort i pilotdöden.

Rör ditt case en specifik process inom vården, exempelvis ett beslutsstöd för

analys av ett självtest eller framtaget digitalt formulär? Definiera vem som har

mest att vinna.

Investerare vill ofta se tre faktorer i ett business case: ett bra och väl

definierat team som står bakom, att behovet det fyller är tydligt och inte

minst, ett ”wow”!

Testa ditt case hos någon som du tror har nytta av den. Dessa kan ge dig

mycket feedback.

För att nå en hel region är det en specifik person på beställarkontoret som är

nyckeln, men då gäller det att ha ett väl underbyggt case, gärna med några

piloter i bagaget där affärsmodell och användar- eller patientnöjdhet finns

dokumenterat.
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ALGORITM - En systematisk procedur som i ett ändligt antal steg anger hur man

utför en beräkning eller löser ett givet problem. Det är olika slags algoritmer som

utgör grunden till programmering och hur programmen fungerar som de ska. 

 

ANAMNES - Är en patients sjukdomshistoria. Patientens berättelse och

beskrivning av symtom och tillstånd. 

 

ARTIFICIELL INTELLIGENS (AI) - Förmågan hos en maskin att efterlikna intelligent

mänskligt beteende. Det vill säga den förmåga hos maskiner som möjliggör för

dessa att fungera på meningsfulla sätt i relation till de specifika uppgifter och

situationer de avses utföra och agera inom.

 

CE-MÄRKNING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER - Medicintekniska produkter

delas in i fyra klasser; I, II a, II b och III. Klassificeringen bygger på de risker som

patienten kan utsättas för på grund av en produkts konstruktion, tillverkningssätt

eller användning. Faktorer som bedöms vid klassificeringen är bland annat

användningstid, om produkten är invasiv eller ej och om den avger energi till

patienten.

DIAGNOS - Är en bedömning av en patients hälsotillstånd och en identifiering av

eventuella sjukdomar eller tillstånd. 

BILAGOR7

Här förklaras några av de centrala begreppen som används i rapporten. 

7.1 ORDLISTA
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KRONISK SJUKDOM - En kronisk sjukdom kan man oftast inte bli frisk från utan

behandlingen går ut på att lindra besvären. Men sjukdomen kan vara tidvis

återkommande, långvarig eller livslång. 

 

DIGIFYSISK VÅRD - Är neutralt i förhållande till sättet som vård ges. Digital och

fysisk vård ska komplettera varandra och man anpassar sättet som vården ges

till den medicinska bedömningen, patientens önskemål och strävan efter att

använda vårdens resurser effektivt.

 

MASKININLÄRNING - Är inom datavetenskapen studiet av algoritmer för

datorinlärning baserat på stora mängder data i syfte att göra förutsägelser och

prognoser. Maskininlärning och mönsterigenkänning ligger till grund för

avancerade tillämpningar som medicinska diagnoser och ansiktsigenkänning. 

 

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER - Medicintekniska produkter omfattar en mängd

olika produkter, från enkla förbrukningsartiklar som katetrar och sterila

förbrukningsartiklar till komplicerade högteknologiska utrustningar som

datortomografer. De omfattar också hjälpmedel och medicinska behandlings-

hjälpmedel (till exempel inhalatorer, ventilatorer och oxygenkoncentratorer).

Även informationssystem och programvara som hanterar information kring

patienten, definieras enligt lag som medicintekniska produkter. Tillverkare ska

mycket tidigt vid produktutveckling avgöra om produkten är en medicinteknisk

produkt eller inte; detta kallas för kvalificering. Produktens klassificering utifrån

riskperspektivet är ett annat beslut som tillverkaren behöver fatta på ett tidigt

stadium i produktutveckling eftersom produktens riskklass avgör vilken typ av

förfarande tillverkaren ska välja för att få CE-märka sin produkt. 

 

PERSONCENTRERAD VÅRD - Kärnan i Nära vård är ett personcentrerat arbetssätt

som utgår från individens behov och förutsättningar. Det innebär att se,

involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den personen.

Personcentrerad vård är ett etiskt förhållningssätt som innebär att se den

enskilda personen, involvera och anpassa efter individens behov och

förutsättningar. På detta sätt kan vården både bli mer jämlik och

kostnadseffektiv.
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PRIMÄRVÅRD - Hälso- och sjukvårdsverksamhet där öppen vård ges utan

avgränsning när det gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper.

Primärvården ska svara för behovet av sådan grundläggande medicinsk

behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver

sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan särskild kompetens. 

 

SPECIALISTSJUKVÅRD (SEKUNDÄRVÅRD): Vård som kräver sjukhusens

medicinska resurser eller en specifik mottagning med särskild kompetens

utanför primärvårdsavtalet.

 

SOMATISK VÅRD - behandling av fysiska sjukdomar. 

 

TRIAGERING - Är en process för att sortera och prioritera patienter till rätt

vårdinstans med utgångspunkt från anamnes, symtom och ibland

vitalparametrar såsom andningsfrekvens, puls och kroppstemperatur.

 

HÖGSPECIALISERAD VÅRD (TERTIÄRVÅRD) - Vård som endast bedrivs på ett fåtal

universitetssjukhus där en specifikt svår och/eller ovanlig sjukdom eller

symptombild behöver subspecialiserad vård av team med särskild utbildning

inom just detta smala fält. 

 

SAKERNAS INTERNET, INTERNET OF THINGS (IoT) - Vardagsföremål som

hushållsapparater, kläder och accessoarer, men även maskiner, fordon och

byggnader, med inbyggd elektronik och internetuppkoppling, vilket gör att de

kan styras eller utbyta data över nätet. 

 

VÅRDGIVARE - Avses fysisk (enskild yrkesutövare) eller juridisk person (bolag,

förening, stiftelse) som bedriver hälso- och sjukvård.
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I alla corona-drabbade länder växer nu användningen av digitala vårdtjänster. I

Sverige rapporterar alla “nätläkar-tjänsterna” en stor och växande tillströmning.

Det innebär att hundratusentals invånare nu upplever fördelarna med att

kommunicera digitalt via asynkron chat och, när så behövs, med videomöten.

När vi kommit igenom denna kris kommer både patienter och beslutsfattare att

fråga sig “Varför hanteras inte flera vårdprocesser så här digitalt?” Detta

kommer sannolikt att skapa ett momentum för sjukvårdens digitaliseringstakt,

som hittills gått trögt.

 

En observation är att den ökning av digitala vårdmöten och andra digitala

interaktioner som tidigare främst skett inom primärvården nu även sker inom

specialistsjukvården, inom tandvården, äldreomsorgen och hemsjukvården. En

förändring som är på gång och som nu verkar ta fart på allvar är att det sker

en växande samverkan mellan regionernas organisationer för hälso- och

sjukvård och de organisationer som har ansvar för äldreomsorgen och

hemsjukvården. Kommunikationerna mellan dessa organisationer ökar nu i allt

snabbare takt på grund av kraven på att minska smittspridningen. 

 

Det som behövs nu är vilja och beslutskraft från politiker och regionledare att

stötta vårdens digitalisering och sätta till ersättningar som möjliggör en

övergång till digifysiska arbetsprocesser som verkligen utnyttjar

digitaliseringens möjligheter till fullo. För detta krävs fungerande

ersättningsmodeller och att sjukvården får ekonomiska resurser och uppdrag att

satsa långsiktigt på en digital transformation. 

7.2 CORONAPANDEMIN
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                                              Sjukvården kämpar med ökande efterfrågan på vård,

samtidigt som man lider av bristande personalresurser och budgetunderskott. Det

går då inte att skala upp de nuvarande vårdprocesserna med mera pengar, utan man

måste få nya moderna verktyg och införa nya arbetsmetoder med digitala stöd.

Resurseffektivisering:

                                                         för de behandlingar som verkligen behöver fysiska

möten genom att minimera repetitivt och administrativt arbete med hjälp av digitala

tjänster som exempelvis robotisering.

Frigöra vårdpersonalens tid

                                                Coronapandemin förstärker nu den gamla insikten att

patienter med smittsamma sjukdomar bör undvika att fysiskt besöka primärvården,

som vi tidigare erfarit med mässling och kräksjuka. Därför bör man även använda

digitala tjänster för att nå ut till de som inte har någon diagnos, men som tillhör en

riskgrupp och erbjuda dessa en relevant vård på tidigast möjliga stadium.

Minska smittspridning:
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                                            för patienter med kroniska sjukdomar som kan och vill vara

aktivt delaktiga i sin egenvård. I detta segment finns mycket att göra och det finns

enstaka aktörer som redan sett behovet och nyttan av att hitta dessa patienter och

utveckla vården av dessa ofta undermåligt behandlade och ibland även

styvmoderligt behandlade patienter. Deras behov av att ställa frågor och få

möjlighet till korta uppföljningar kommer driva den delen av vården framåt. Det som

ibland eller ofta behöver ske via telefon och som hanteras med fysiska eller digitala

post its bör i större utsträckning kunna ske via en digital frågelåda med möjlighet till

att koppla upp eller boka ett möte med sin doktor, alternativt en specialiserad

vårdgivare.

Erbjuda digitala stöd

                                                                                     för läkare, med triagering, anamnes och

underlag för diagnos som är kopplat till de senaste riktlinjerna. Dessa beslutstöd

kommer i olika stor utsträckning falla i god jord och tas emot av en något svårflörtad

läkarkår med skepsism, inte för att den är nödvändigtvis är dålig, utan för att det

även tar bort en del av den kontroll man upplever sig ha då anamnes ges personligt.

Här krävs mycket arbete och Babylon i UK har jobbat mycket med dessa frågor, men

inte riktigt gått i mål då det finns många frågor som behöver svar.

Införa moderna, intelligenta beslutsstöd

                                             som alltid inleds med digital triagering på distans och där

kommunikationen med vården i första hand sker med tidseffektiva, asynkrona chatt-

tjänster. Sedan slussas man vidare till rätt vårdinstans och fysiskt möte där så

behövs.

Digifysisk primärvård



styrelsemedlemmar och hjälpa till med

fortsatt kapitalresning. Exempel på

ängelnätverk är Connect och Keiretsu.

Crowdfunding kan vara ett alternativ när

det kommer till att snabbt få in kapital i

ett väldigt tidigt skede. I gengäld får du

som företagare ett stort antal

engagerade ambassadörer. Så det är inte

bara en kapitalinjektion. Om det görs

rätt så blir crowdfundingkampanjen i sig

en marknadsföringskanal. Det finns olika

typer av crowdfunding som delägar-

baserad, donationsbaserad, lånebaserad

och belåningsbaserad. Exempel på

företag inom detta är Pepins, Kickstarter

och Fundedbyme.

Exempel på VC-bolag som investerar i

digital hälsa är EQT Ventures, Creandum

och Index Ventures.

7.3 BRA ATT VETA OM ATT TA IN RISKKAPITAL

Svenska innovationsstödssystem är väldigt bra för företag i uppstartsfas och tidig

utveckling, men svårigheterna för företagen börjar där inkubatorsprogrammen tar slut

och de statliga medfinansieringarna blir för små.

Om du som företagare behöver kapital

för att kunna växa är det avgörande att

du kan visa att du vill växa. För att visa

det behöver du flera saker, och en är en

trovärdig tillväxtplan som gör att

någon ser att dennes kapitalinsats kan

växa tillräckligt på några års sikt. Det

är vanligt att tillfrågade investorer tackar

nej på grund av för låg tillväxtplan. Men

det är också viktigt att kunna visa att du

är klok med de medel du har.

Ängelinvesterare (0,1-2 MSEK) är oftast

de första externa investerarna förutom

familj och vänner. De är ofta entre-

prenörer som har gjort exit och som kan

bidra med både kapital, kontakter och

hjälp till företagen. Många kan även

medverka operativt eller vara aktiva

Tänk stort börja litet



Några frågor att ställa sig vid en investering

Vad vill jag uppnå, vad har jag för långsiktiga ambitioner med denna aktivitet?

Vad har jag för avkastningskrav enligt internräntemetoden som är en metod

för att bestämma den förväntade lönsamheten i en investering (Internal Rate

of Return, IRR)?

Hur mycket tid vill och kan jag avsätta till denna aktivitet? 

Vill jag investera aktivt eller passivt?

Vad är min passion? Kan jag ha nytta av denna för mina investeringar?

Vilken är min kompetens och erfarenhet jag kan ha nytta av dels för att göra

bra investeringar dels för att utveckla starka bolag?

För att hitta såväl anledningar som fel är det viktigt att syna företagets kort både

när det gäller hjärta som hjärna (Due Diligence, DD). 



Det finns olika typer av riskkapital att tillgå

beroende på vilken fas företaget befinner sig:

  

SEED/SÅDD RUNDA: Detta är oftast den första

rundan som görs utöver de pengar

grundarna själva stoppar in. Pengarna

kommer ofta från tidiga affärsänglar,

kontakter eller bekanta. Syftet med dessa

pengar är att ofta att få ut en så kallad

Minimum-viable product (MVP) som ska visa

hur produkten fungerar, få igång försäljning

och ge kunder möjlighet att utvärdera

produkten eller tjänsten. Storleken på en

sådd-runda kan vara allt mellan ett par

hundra tusen kronor upp till tio miljoner eller

mer.

     

A-RUNDA: När en startup börjar få bevis för

affärsmodellen (omsättning, återkommande

användare eller övriga mätbara KPI:er, Key

Performance Indicator) är det dags för en A-

runda. Målet med A-rundan är att fortsätta

utveckla verksamheten och optimera

produkten/tjänsten samt bevisa att det finns

lönsamhet. I dessa rundor är det ofta summor

mellan 2-20 miljoner kronor.

   

B-RUNDA: I nästa kapitalanskaffning handlar

det om att bygga vidare bolaget ytterligare

genom exempelvis expansion till nya

marknader, utökat produktutbud och få en

komplett organisation på plats för att klara

av att skala bolaget. Generellt

handlar det om mellan 20-50 miljoner kronor.

 

C-RUNDA: En C-runda handlar ofta om att

skala bolaget till flera marknader utomlands

eller till och med globalt. För många bolag är

detta ett sista steg innan en notering eller

innan man kan finansiera fortsatt tillväxt med

egna medel (det finns dock många,

framförallt techbolag som gör även D- och E-

rundor). Det är inte ovanligt att en C-runda

startar från en storlek på 100 mkr.

FAKTA: RISKKAPITAL



Vad ska en investerare leta
efter hos entreprenörer eller
startups? 

Enkel att förstå och enkel att kommunicera?

Affärsidén 

Vem eller vilka har ett starkt behov av produkten?

Genomförande

Rätt vd eller grundare kan både rekrytera och leda

medarbetare.

Fokus och intensitet ger tillväxt.

Håll koll på förmågan att tjäna pengar och skaffa

kapital.
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Teamet

Vilken erfarenhet har teamet?

Finns både teknisk kompetens och förmåga att

kommunicera?

Vilken bakgrund har teamet inom branschen?

Produkten/tjänsten

Teknisk och innovativ höjd?

Vilket skydd har innovationen som till exempel

patent?
Är det en säljbar produkt? Behöver inte vara först på

marknaden. 

Hur stor är potentialen internationellt?

Tänk på att finansiera ett bolag och inte ett R&D-

projekt



7.4 KÄLLOR

Ett urval av källor som har använts i rapporten.
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Ekonomistatistik

Ekonomi- och verksamhetsstatistik från SKR      -  notera särskilt länkarna under rubriken
Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling
Ekonomi- och verksamhetsstatistik från SKR -

Diagram över regionernas kostnader och intäkter

Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019: Öppna jämförelser

Kommunernas kostnader och intäkter

Fakta och statistik om den privatdrivna vård- och omsorgsbranschen

Myndigheter och offentligt finansierade organisationer och dess rapporter

Om e-hälsa 2025

Årsredovisning 2019, E-hälsomyndigheten

Rapport från projekt Ordnat införande av digitala produkter och tjänster

Hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning i framtiden – en scenarioanalys fram emot
2040

Forskningsrapport - Vården är värd en bättre styrning

Andra aktörer och dess rapporter och artiklar

Transforming healthcare with AI: The impact on the workforce and organizations

Möjligheter för Sverige i digitaliseringens spår

Ökad digitalisering av primärvården kan spara samhället miljarder

Rapporter från workshops - Forum for Health policy

Strategi för Sverige som ledande Life Science-nation

Simulations of 3D bioprinting: predicting bioprintability of nanofibrillar inks

Svenskarna och internet 2019

Allmänt om 5G

https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/statistik/ekonomiochverksamhetsstatistik.1342.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/sektornisiffror/diagramforregionerna.1883.html
https://vardenisiffror.se/report/view?id=5cc89fedcaa52c51349e7323
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Offentlig-ekonomi/kommunal-ekonomi/kommunernas-kostnader-kostnader-och-intakter/
https://www.almega.se/app/uploads/sites/3/2019/06/privat-vardfakta-2019.pdf
https://ehalsa2025.se/om-e-halsa-2025/
https://www.ehalsomyndigheten.se/nyheter/2020/arsredovisning-2019/
https://valfardochhalsa.se/wp-content/uploads/2019/05/Rapport-Hemmet-platsen-for-framtidens-vard-och-omsorg.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/kompetensforsorjning/framtidsscenarier/
https://www.sns.se/artiklar/varden-ar-vard-en-battre-styrning/
https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/transforming-healthcare-with-ai
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/europe/mojligheter%20for%20sverige%20i%20digitaliseringens%20spar/digitizing-sweden-mojligheter-for-sverige-i-digitaliseringens-spar.ashx
https://www.kry.se/medicinsk-kvalitet/okad-digitalisering-av-primarvarden-kan-spara-samhallet-miljarder/
https://healthpolicy.se/rapporter/rapporter-fran-workshops/
https://www.life-time.se/framtidens-medicin/strategi-for-sverige-som-ledande-life-science-nation/
https://research.chalmers.se/publication/505698/file/505698_Fulltext.pdf
https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2019/
https://www.pts.se/sv/5g/allmant-om-5g/


Här hittar du kontaktuppgifter till alla ansvariga för publikationen.
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