
E-Hälsa i den Nära vården

- har vi koll ?

15:e Nationella Kvalitetsdagen

Svensk Förening för Allmän Medicin

Christer Rosenberg



KASAM = Känsla Av Sammanhang

• Begripligt

• Hanterbart

• Meningsfullt

Antonovsky; Medicinsk sociolog



• Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) A. Nergårdh

• Styrning för en mer jämlik vård (S 2017:08) G. Stiernstedt

• eHälsomyndigheten Nationell samordning av eHälsa, Vision 2025 m.m.

• DIGG, Myndigheten för Digital Förvaltning, 1 sept 2018

• INERA AB, Digitalisering i samverkan landsting, regioner och kommuner

• E-hälsoläkarföreningen, förslag till Läkarförbundets fullmäktige 21-22 nov

• Myndigheten för vård och omsorgsanalys, Vårdanalys 

• mfl myndigheter, kommittéer, utredningar, konferenser, seminarier, 

intresseorganisationer, media, företag, rapporter, studier, artiklar etc etc

Att hålla koll på…....



Urval länkar……….

• https://bmjopen.bmj.com/content/8/6/e021161

• https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1093/eurjhf/hfq232

• https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8959726

• https://www.regionorebrolan.se/Files-

sv/%C3%96rebro%20l%C3%A4ns%20landsting/Forskning/Forskningsenheter/CAMT%C3%96/Interaktiv%20telemedicin%20vid%20l%C3%A5n

gvariga%20sjukdomstillst%C3%A5nd.pdf

• https://getrealhealth.com/publications-media/med-city-news-report-19-million-will-use-remote-patient-monitoring-by-2018/

• https://www.kantarsifo.se/blogg/dagens-teknikutveckling-satter-press-pa-sjukvardsomradet-att-fornya-sig

• https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/24870/Distansmonitorering%20och%20fjärravläsning%20av%20ICD.pdf?

a=false&guest=true

• http://www.pharma-industry.se/tag/hemmonitorering/

• https://www.dagenssamhalle.se/debatt/satsa-pa-halsa-att-oka-sveriges-valstand-20194

• https://www.nature.com/articles/s41746-017-0002-4

• https://klasresearch.com/report/remote-patient-monitoring-2018/1273

• https://mhealthintelligence.com/tag/remote-patient-monitoring

• https://www.mpo-mag.com/contents/view_online-exclusives/2018-08-22/5-real-time-remote-patient-monitoring-trends/7970

• https://www.mobihealthnews.com/tag/remote-patient-monitoring

• https://www.homecaremag.com/october-2018/challenges-remote-patient-monitoring

• https://www.healthleadersmedia.com/innovation/how-build-remote-patient-monitoring-program
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Årlig procentuell ökning av demografiskt betingade 

behov och av befolkningen i arbetsföra åldrar 20 – 64 år 



Befolkningsprognos Sverige
2017 -2035, SCB
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SKL, Prognos 2017-2018, kalkyl 2018-2022, 
Annika Wallenskog, chefsekonom, SKL

- 150 
miljarder kronor



Ref: Advisory Board Ltd

Tre nivåer av patientgrupper

Best Population Managers Target Three Populations



PV

PV

Nära, tillgänglig, 
god och jämlik vård
365 dagar om året ? 

Invånare med 2 eller flera kroniska sjukdomar.

Sjukhusvård

Sjukhusvård
sjukvård

Kommunal sjukvård

Kommunal



Varför digitala medicinska 
verktyg i invånarnas 

händer?

Ett stort antal studier visar;

• Högre livskvalitet för brukare/klienter/patienter

• Bättre medicinskt utfall, inklusive färre onödiga återinläggningar 

inom 30 / 60 / 90 dagar

• Färre vårddygn på sjukhus, färre och kortare besök i hemmet 

av hemsjukvården / i hemmet

• Kostnadseffektivare vård

RISE SICS-KOL-projektet, Per-Olof Sjöberg, KI, Sthlm, 2017

VIS, Innføring av velferdsteknologi i sentrumsbydelene i Oslo, 2016

Interaktiv telemedicin vid långvariga sjukdomstillstånd, 91 Systematiska översikter Region Örebro, 2018

m.fl.



”Kill downstream demand”

Nya arbetssätt i integrerad vård

Social Care + Primary Care 

+ Secondary Care

Minska variation, 

standardiseringar, processer, 

flöden

Traditionella 

besparingar

Rationaliseringar, 

effektiviseringar, 

gnetande

svårighetsgrad
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Vilka hjälps åt för att frigöra resurser för att klara 
Kvaliteten, Patientsäkerheten och Ekonomin ?

Ur ”Arbetssätt och organisation framtidens hälso- och sjukvård”, Almroth, 2018 Christer Rosenberg, Fritt från ” God och nära vård”, Nergårdh 2018.



Paradigmskiftets största utmaning är inte införande av nya 
arbetssätt med hjälp av olika digitala verktyg

Den största utmaningen är att lämna över den 
medicinska kontrollen, uppföljning och monitorering 
av behandling till invånarna själva;

Invånaren kan lära sig använda verktyg som visar vad 

som är normalt respektive onormalt och själv monitorera 

sina läkemedel, sin kost och sitt leverne. 

På invånarens egna villkor få det stöd man behöver - när 

man önskar - på den plats man väljer – och på det 

kommunikationssätt som passar.



Välkomna !
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