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digital vård

Möjligheterna med digitala 
lösningar och hotet från nya 
aktörer lämnar få etablerade 

branscher oberörda. Ett färskt exempel 
är några av it-världens stjärnors intåg 
i den hårt konkurrensutsatta bilindu-

strin – med bland annat Googles själv-
körande bilar och Apples beryktade 
ambitioner att ta fram egna bilar – där 
etablerade globala aktörer under lång 
tid dominerat marknaden med likarta-
de produkter. Framtiden får utvisa om 

nya mervärdestjänster kommer leda 
till att begreppet ”bil” ges en ny inne-
börd, på samma sätt som hänt inom 
media, musik, hemelektronik, finan-
siella tjänster med mera. 

Genom att skapa digitala produkter som utgår från den enskilde patienten och 
anpassade till specifika läkemedel kan man få både ökad följsamhet, förbättrad 
livskvalitet och bättre effekt. Men än är det oklart om denna enorma marknad 
kommer att ledas av läkemedelsbolag eller it-företag, skriver Johan Cederlund 
på ScientificMed.
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Utmaningar för att lyckas
Att flera stora aktörer nu tar fram di-
gitala tjänster inom hälsa och sjukvård 
är därför ingen överraskning. Det in-
tressanta är hur dessa satsningar ge-
nomförs. Både exempelvis Google och 
Apple satsar stort, men det finns stora 
utmaningar som måste övervinnas för 
att nå framgång med tjänster och hård-
varuprodukter för hälsa och sjukvård.

En central utmaning är hur digitala 
tjänster och produkter ska utformas så 
att de verkligen kan användas på bred 

front inom sjukvården och inkluderas 
i patienters behandling. Uppskatt-
ningsvis finns det i dag drygt hundra-
tusen hälsorelaterade appar på App 
Store och Google Play, men de flesta 
saknar evidens för klinisk effekt. De 
ordineras eller rekommenderas inte 
heller till patienter och är inte anpas-
sade till sjukvårdens processer. 

Som i andra branscher har flera lä-
kemedelsföretag hittills haft svårt att 
utnyttja möjligheterna som den digi-
tala samhällsrevolutionen medfört. Det 

handlar till viss del om försiktighet 
som bottnar i en bransch hårt styrd av 
regelverk och lagstiftning, men minst 
lika mycket om en ovana kring denna 
typ av produkter.

Hot
Möjligheterna är påtagliga, men om 
de inte utnyttjas kan de vändas till 
potentiella hot. En klassisk situation 
kommer att uppstå där stora nya vär-
den blir möjliga genom digitalisering 
och nya aktörer som identifierat detta 

Digitala tjänster för 
patienter öppnar nya 
möjligheter för läke-
medelsföretag
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satsar stort och för att ta en stor del av 
kakan. 

Samtidigt har innovativ läkemedels-
utveckling allt högre krav och större 
svårigheter att ta vettigt betalt för nya 
produkter. Parallellt med det visar slut-

kunderna (patienterna) upp nya typer 
av krav på exempelvis information 
kring sin egen situation, vad de kan 
göra åt den, samt efterfrågan på nya di-
gitala stödtjänster. De aktörer som inte 
klarar av att hantera denna nya kon-
kurrensutsatta verklighet kommer tro-
ligen att stöta på problem framöver, 
vilket visat sig inom andra branscher.

Utmaningarna att ta fram digitala 
innovationer relaterade till läkemedel 
är stora, det visar bland annat att 
mängden succéer så här långt är lätt-
räknade. Dessa innovationer är inte tri-
viala att utveckla då erfarenheten inom 
den egna organisationen är begränsad 
och företagen generellt vana vid att 
själva hantera sina egna innovationer.

Att ta fram patientcentrerade digi-
tala lösningar är något annat än inno-
vativa läkemedel – på flera sätt. Vikti-
gast av allt är att utgångspunkten mås-
te vara den enskilde patientens situa-
tion. Utifrån patientens situation finns 
det sedan ett flertal frågeställningar att 
hantera, exempelvis vilken typ av kli-
nisk effekt lösningen ska uppnå, hur 
denna effekt ska realiseras, vem lös-
ningen riktar sig mot, hur sjukvårds-
personalen ska involveras, om lösning-
en ska vara evidensbaserad och CE-
märkas med mera. 

För ett läkemedelsföretag kan en 
stor fråga också vara vem som ska dri-
va denna typ av digitala innovationer; 
om det ska göras centralt inom forsk-
nings- och utvecklingsavdelningen, på 
marknadssidan, på de lokala bolagen 
nära kunder och patienter, eller möjli-
gen en kombination av dessa alternativ. 

Här finns inga givna svar, det viktiga 
är att utvecklingen drivs av dem som 
har kunskap om och kan fokusera på 
patienten. Endast genom att utgå från 
patienten kan man säkerställa att pro-
dukten kommer användas. 

Möjligheter
Det kommer kontinuerligt ny evidens 
för digitala tjänster som skapar sub-
stantiell klinisk effekt inom flera om-
råden för patienten. Exempel på sådana 
är positiva effekter inom följsamhet till 
behandling, förbättrad livsstil och pre-
vention genom ökad fysisk aktivitet, 
viktminskning, rökavvänjning, ökad 
livskvalitet och minskade kostnader 
för sjukvården genom effektivisering. 

På samma sätt som för andra pro-
dukter är det troligt att digitala lös-
ningar kan förändra innebörden av be-
greppet läkemedel, inte minst eftersom 
effekten av ett läkemedel är beroende 
av att det intas som ordinerats och till 
en dos anpassad till patienten.

Nästa steg för denna typ av produk-
ter är att anpassa dosen av läkemedel 
till patientens specifika behov och där-
med minska risken för biverkningar 
och förbättra patientsäkerheten. På så 
sätt kan man få en personcentrerad häl-
soprodukt – anpassad till patientens 
egen verklighet och situation. 

Evidensbaserade digitala tjänster
Det kan låta som att personcentrerade 
läkemedel ligger långt in i framtiden. 
Men med en evidensbaserad CE-märkt 
patientcentrerad applikation behöver 
det inte vara det. Med en sådan medi-
cinteknisk produkt, anpassad utifrån 
det egna läkemedlet, kan läkemedels-
behandlingen ges ett mervärde, inte 
bara för patienten utan även för vård-
personal och beslutsfattare.

Redan i dag finns det några få bolag 
som arbetar med att ta fram patientcen-

trerade applikationer. Digitala produk-
ter som anpassas till ett specifikt läke-
medel och den patientkategori den är 
ämnad för. Varje enskild produkt ut-
formas för att uppnå utvalda kliniska 
mål, exempelvis ökad följsamhet, för-
bättrad prevention och livskvalitet, 
men även för att främja ett gott samar-
bete med vården och framför allt – för 
att skapa lösningar som patienten verk-
ligen efterfrågar. 

Eftersom det oftast är fråga om en 
medicinteknisk produkt anpassad till 
sjukvårdens egen struktur kan den or-
dineras av ansvarig kliniker till patien-
ten och därigenom passa in i vård-
strukturen. Till exempel skulle en kli-
niker kunna ordinera en medicinskt 
utvärderad app som förbättrar patien-
tens sekundärprevention, livskvalitet 
och informationsgivning, samtidigt 
som följsamheten till en specifik be-
handling förbättras.

Vägen framåt
För läkemedelsbolagen är nyckeln att 
skapa lösningar som både är fokuse-
rade på patientens situation och anpas-
sade till den egna verksamheten. Då 
kan man både öka konkurrenskraften 
för den egna produkten och samti-
digt undvika att bli ifrånsprungen på 
en växande marknad. För att lyckas 
måste man övervinna egna struktu-
rer och dessutom flytta mer fokus till 
patienten. 

Egentligen är det rätt enkelt. Det 
som framför allt behövs är en vilja att 
skapa värden för de mest centrala ak-
törerna och ett engagemang som vill 
göra skillnad. Genom en relativt liten 
insats kan fascinerande kliniska mer-
värden skapas och den egna marknads-
positionen stärkas ordentligt.
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