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Årets julklapp 2014 blev den di-
gitala aktivitetsmätaren och 
allt fler mäter och registrerar 

sin egen hälsa – om inte kontinuerligt 
så åtminstone emellanåt och vid spe-
cifika tillfällen. Den stora frågan är 
när den digitala hanteringen övergår 
från ett individstyrt till ett permanent 
inslag i människans vardag, i framti-
dens sjukvård, på framtidens arbets-
platser eller i de framtida försäkrings-
lösningarna. 

Dataexplosionen kommer att vara 
den dominerande drivkraften under de 
kommande årtiondena. Den allt mer 
avancerade livsloggningen leder till att 
människan i sig blir en vetenskap.

Fyra parallella teknikrevolutioner 
Möjligheterna till livsloggning föränd-
ras i rask takt till följd av den exponen-
tiella digitala utvecklingen. De digitala 
näten för telekommunikation och da-
taöverföring växer, blir allt snabbare 
och allt mer tillgängliga. Det gäller 
också prylarna som, via sensorer på 

kroppen, registrerar individuella data. 
Hittills är det mest idrottslag som varit 
aktiva med datainsamling och avance-
rade hälsoanalyser för att hitta möns-
ter, bevaka och skydda sina spelares 
hälsa. Nu kommer utvecklingen inom 
ett antal olika branscher. Människan 
som flygmotor är verkligen en lämplig 
metafor då var och en, med hjälp av 
sensorer, på sikt kan bli uppkopplad 
och loggad som en modern flygmotor.

I det framtida mätbara hälsoland-
skapet finns fyra parallella teknikre-
volutioner som tillsammans skapar ett 
högteknologiskt nätverk med oändliga 
möjligheter:

1. Ökat hälsofokus och livsloggning-
rörelsen.

2. Den mobila revolutionen.

3. Den sociala revolutionen. 

4. Sensorer och big data (stora data-
mängder).

Ökat hälsofokus och livsloggning-rörelsen
Intresset för hälsa har vuxit sig stark 
bland annat i Sverige och det märks 
framför allt i den breda medelklassen. 
Hälsa har blivit så mycket mer än att 
”må bra”, det handlar både om att det 

ÄVEN AFFÄRSMODELLERNA FÖRÄNDRAS  
I EN UPPKOPPLAD VÄRLD
Sensorekonomi är de kommersiella möjligheter som öppnas när miljarder och 
åter miljarder sensorer i nätverkssamhället kopplas till diverse olika funktioner. 
En modern flygplansmotor till exempel har cirka 5 000 sensorer som i realtid 
sänder data till analyssystem på marken via satelliter. Nu utrustas också männ-
iskor och vår omgivning med allt fler sensorer. Snart kan vi mäta allt från hälsa, 
rörelser och fysik till prestation och interaktion. Genom att göra människan till 
en vetenskap blir allt möjligt att mäta, förutsäga och styra. Och när nyttan kan 
mätas bättre med smart teknologi än med traditionella metoder förändras affärs-
modellerna. Mats Olsson, framtidsstrateg på Kairos Future, blickar in i framtiden 
inom hälsosektorn.

Allt fler mäter och registrerar sin 
egen hälsa – om inte kontinuerligt 

så åtminstone emellanåt och vid specifika 
tillfällen.
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är en livsstil och en tydlig statusmar-
kör. Intresset för att delta i olika former 
av motionslopp – allt från Midnattslop-
pet till Triathlon har blivit allt mer po-
pulärt under de senaste åren. Parallellt 
med detta blir det också vanligt med 
olika armband och klockor som vi bär 
på kroppen (wearables) och appar för 
att mäta och registrera den egna hälsan 
– det är det som kallas livsloggning.

Den mobila revolutionen 
Så gott som alla i Sverige har tillgång 
till en mobiltelefon och 75 procent har 
tillgång till en smart mobiltelefon1. 
Tillgången till internet går allt lägre 
ner i åldrarna och redan nu använder 
hälften av två-åringarna internet2. 

Den sociala revolutionen – patientnätverk 
och intressegrupper 
Allt fler använder sig av sociala medi-
er. Utvecklingen har pågått många år, 
även om intressegrupperna (commu-
nities) har ändrats – några försvinner, 
andra tillkommer. Olika områden har 
sina egna forum: sociala forum, pro-
fessionella forum, gruppfinansiering 
(crowdfunding), dejtingsajter och häl-
soforum är bara några exempel. Till-
sammans med den mobila revolutio-
nen och livsloggning-rörelsen är möj-
ligheterna på hälsoområdet oändliga. 

Sensorer och stora datamängder
Företaget Ericsson har i artiklar sagt 
att det 2020 kommer att finnas 50 
miljarder internetanslutna enheter i 
världen, med andra ord prylar som är 
uppkopplade mot internet i det som 
kallas sakernas internet. Det kommer 
att revolutionera alla former av kom-
munikation och praktiska lösningar 
i samhället, organisationer och i våra 
hemmiljöer. Många prylar och instal-
lationer innehåller dock i regel flera 

sensorer vilket kan innebära tusentals 
sensorer per individ. Ett 50 kvadrat-
meter stort sensorgolv för bland annat 
fallprevention i en bostad har 1 600 
sensorer.

För det framtida mätbara hälsoland-
skapet innebär sensorer och stora da-
tamängder (big data) att man med hjälp 
av dessa kan övervaka kroniska sjuk-
domar eller stimulera till ett mer häl-
sosamt liv. För friska människor kan 
risken för framtida sjukdomar förut-
spås med hjälp av allt från kroppsbur-
na sensorer till gentester. 

Saknas: ett system av samman-
kopplad kroppsnära teknik
Redan i dag kan det mesta mätas. Be-
gränsningen ligger snarare i använ-
darvänligheten, den än så länge låga 
graden av automatisering och avsak-
naden av ett sammanhållande gemen-
samt system för all data. Utvecklingen 
kommer att åtgärda dessa brister i 
snabb takt.

Bland friska är det kanske främst 
hälsonördarna som i dag loggar sin 
egen hälsa med hjälp av aktivitets-
klockor och liknande. För kroniskt sju-
ka människor kan livsloggning vara 
skillnaden mellan liv och död. 

Ett exempel är medicinska implantat 
som till exempel hjärtmonitorer som 

varnar kroniskt sjuka hjärtpatienter 
om hjärtrytmen förändras. I framtiden 
kan det bli regel snarare än undantag 
att både friska och sjuka mäter sitt häl-
sotillstånd kontinuerligt för att kunna 
förebygga sjukdomar. Vi kommer där-
med att gå från att mäta lite och mer 
adhoc-orienterat till att mäta allt och 
kontinuerligt. 

De olika kroppsnära teknikerna som 
finns i dag skulle kunna delas in i fyra 
grupper:

• Kroppsnära utrustning (wearables, 
till exempel aktivitetsarmband).
• Underhudsutrustning (underware, 
till exempel ett datachip).

• Medicinska implantat (till exempel 
hjärtmonitorer).

• Digitala hjälpmedel (till exempel ex-
oskelett som för vissa leder, eller hela 
kroppen, kan hjälpa personer med 
funktionshinder att röra sig som man 
önskar). 

Förvandling på alla plan
I flera branscher har man redan kom-
mit långt i denna utveckling och jord-
brukssektorn är ett av flera intressanta 
exempel där det mesta i djurhållningen 
och växtodlingen kan mätas, analyse-
ras och prognosticeras. I andra bran-
scher skapas sammanslagningar av 
bolag från olika branscher, och i åter 
andra fall skapas nya konstellationer 
för att klara konkurrensen och utveck-
lingen när smarta och uppkopplade 
prylar förändrar förutsättningarna. 

Förändringen är tydlig hos till ex-
empel it-bolaget och processortillver-
karen Intel som löpande köper bolag i 
mode- och smyckesindustrin. Det 
handlar då om att vara en aktör på en 
framtida mångmiljardmarknad med 
uppkopplade kläder och smycken. Re-
dan 2022 beräknas 10 procent av våra 
kläder vara uppkopplade.

Läkemedelsindustrins kliniska 
forskning är ett annat område som 
kommer att beröras. En aktör som uti-
från sådana insikter satsar hårt på den-
na digitala utveckling är Apple. Deras 
ekosystemplattformar HealthKit och 
ResearchKit är kraftfulla illustrationer. 
Det är öppna plattformar för Apples 
operativsystem IOS och Apple har inte 
tillgång till de data som genereras. Fle-
ra universitetssjukhus i USA har varit 
med i utvecklingsarbetet av Research-
Kit och sedan 2013 har ett antal forsk-
ningsinstitutioner utvecklat applika-
tioner mot dessa plattformar inom fle-
ra indikationsområden.

En intressant illustration på genom-
slag och intresse bland allmänheten: 
Ett dygn efter att de båda plattformar-
na lanserats den 9 mars 2015 hade 
11 000 personer anmält intresse till Re-
searchKit att vara med i de studier 
Stanford, ett av de medverkande uni-

Människan som flygmotor är verkli-
gen en lämplig metafor då var och 

en, med hjälp av sensorer, på sikt kan bli 
uppkopplad och loggad som en modern 
flygmotor.
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versitetssjukhusen, ska genomföra 
framöver inom hjärta/kärl. Efter fyra 
dygn hade antalet ökat till 22 000 in-
tresseanmälningar. 

Stanfords program gäller både pre-
vention och behandling. Deltagarantal 
på den nivån hade i den sedvanliga kli-
niska forskningen tagit åtminstone ett 
år att samla in och med åtskilliga med-
icinska centra involverade. Samska-
pande i smarta digitala samverkansnät 
är för många individer etablerat sedan 
flera år på andra områden än de medi-
cinska och responsen är ofta kraftfull 
när smarta applikationer, idéer och 
värdeskapande lösningar lanseras.

När sedan uppföljningen av gjorda 
medicinska insatser får allt mer avan-
cerade tillämpningar genom datain-
samling uppstår nya analysmöjligheter 
när det gäller värdeskapande och er-
sättningsprinciper. Den medicinska 
världen tillförs då mycket ny kunskap 
baserad på kroppsnära teknik.

Avslutningsvis ett intressant exem-
pel på den nya kunskapsgenereringen: 
Rehabiliteringen av fot- och benskador 

innebär numera att man ska vara be-
tydligt mera aktiv – men hur mycket 
ska man belasta foten/benet för bästa 
rehabiliteringsresultat? Vissa läkare 
kanske säger att belastningen ska vara 
20 procent av kroppsvikten, andra kan-
ske säger 40 procent. Ingen har haft till-
förlitlig sådan kunskap hittills men 
snart finns en sensorutrustad fotbe-
klädnad, framtagen av forskare, som 
ska bidra med dessa svar. Som dess-
utom håller koll på patientens följsam-
het till aktivitetsprogrammet. När nyt-
tan kan mätas med smart teknologi för-
ändras affärsmodellerna för såväl häl-
so- och sjukvården som industrin. Och 
på den vägen gäller det också att ut-
veckla nya samverkansformer.

MATS OLSSON
framtidsstrateg

Kairos Future

1. http://www.internetstatistik.se/ar-
tiklar/tre-fjardedelar-av-befolkningen-
har-smartmobil/ 

2. http://www.soi2014.se/ 

SENSOREKONOMI
Sensorekonomin är ett annat sätt att 
beskriva den utveckling av tjänster och 
de kommersiella möjligheter som blir 
resultatet när miljarder och åter miljar-
der sensorer kopplas till diverse olika 
funktioner. Man talar ofta om Internet 
of Things (sakernas internet, eller alla 
tings internet. Det betyder alla möjliga 
mer eller mindre automatiserade tjäns-
ter av olika slag som exempelvis den 
moderna flygmotorn och de automati-
serade övervakningsfunktioner och un-
derhållskontroller som de 5 000 senso-
rerna i flygplansmotorn utför.

DRUGSTATS - Spåra receptförskrivningar
Med DrugStats kan du spåra receptförskrivningar på produktnivå 
fördelat på ålder, kön, region, period och föreskrivarens verksam-
hetsområde. Du får lättöverskådliga grafer som enkelt kan infogas 
i rapporter.

MONITEND - Vinn upphandlingar
Med upphandlingsverktyget Monitend får du en överblick över 
alla landets upphandlingar av läkemedel på rekvisition. Det går 
även att integrera försäljningsstatistik i verktyget.

FORECASTER - Prognostisera och analysera
Med Forecaster får du en överblick över historisk försäljning samt 

kan även följa upp prognosen och jämföra med faktiskt utfall i 
efterhand.

NIMNIS - Optimera prissättningen
Nimnis är ett webbaserat verktyg för prissättning och prisanalys, 
med en speciellt framtagen modul för utbytbar generika. Nimnis 

dessa med företagets egna information.

Ring oss på telefon 08-35 16 88 
så berättar vi mer!

                                         läkemedelsindustrins behov!

www.bonnierpharmainsights.se




