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e-hälsa

På Karolinska Institutet, vid in-
stitutionen för kliniska veten-
skaper på Danderyds sjukhus, 

testas exempelvis ett datorprogram 
som tolkar röntgenbilder. Istället för 
att en läkare identifierar frakturer och 
bedömer vilka patienter som behöver 
opereras, är tanken att datorn i framti-
den ska kunna hantera dessa uppgifter. 

Ett annat projekt som pågår handlar 
om IBM:s superdator Watson, som ur-
sprungligen skapades för att hantera 
frågesporten Jeopardy, men som nu 
också används för medicinska tillämp-
ningar. Sedan början av 2016 arbetar 
IBM med målet att anpassa Watson till 
svensk sjukvård. En av styrkorna med 

superdatorn är att den kan gå igenom 
stora mängder text och data för att un-
derlätta diagnostisering. Med en his-
nande läshastighet kan Watson jämfö-
ra patienters journaler mot medicinska 
tidskrifter, böcker och sidor med läke-
medelsinformation. Datorn hanterar 
närmare 200 miljoner sidor text på tre 
sekunder! Enligt IBM har 80 procent av 
all svensk hälsodata hittills varit 
ostrukturerad, vilket Watson och lik-
nande verktyg för artificiell intelligens 
vill ändra på. 

Framväxten av digitala vårdcentra-
ler är en annan trend inom e-hälsa. 
Dessa vårdcentraler gör det möjligt för 
patienter att träffa läkare via videomö-

ten och att få hjälp med besvär som var-
ken kräver fysisk undersökning eller 
provtagning för att diagnostiseras. 
Tanken med denna typ av vårdcentral 
är inte att vara en konkurrent till vår-
den, utan snarare ett komplement och 
en avlastning. 

Fördelarna med e-hälsa verkar såle-
des vara många. Frågan är dock hur det 
kommer att tas emot av patienter och 
allmänhet? Kommer det att påverka 
förtroendet för sjukvården? För trots 
att allmänheten överlag blir alltmer po-
sitivt inställd till digital teknik i sin 
vardag finns det ändå en skepsis när 
det gäller sjukvården. Mr. Weasley slår 
huvudet på spiken i filmen Harry Pot-

Hur kommer framtidens 
e-hälsa påverka förtroendet 
för svensk sjukvård? 

Utvecklingen av e-hälsa går rasande fort och 2025 ska 
Sverige vara världsledande inom området. Försök med 
artificiell intelligens pågår redan på många håll inom 
vården. Fördelarna med e-hälsa är många. Frågan är dock 
hur det kommer att tas emot av patienter och allmänhet? 
Om detta skriver Charlotte Alverén Lundén, Kantar Sifo, 
i denna artikel.
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ter och Hemlighetens Kammare: ”What 
have I always told you? Never trust 
anything that can think for itself if you 
can’t see where it keeps its brain.”

Sjukvården har högt förtroende 
men många skeptiska till 
fram tiden
Ett högt förtroende för samhällsin-
stitutioner är viktigt i en demokrati. 
Enligt färska siffror från Medieaka-
demins förtroendebarometer 2018, ge-
nomförd av Kantar Sifo, där allmän-
hetens förtroende för institutioner, 
politiska partier, massmedier och ut-
valda företag mäts, ligger förtroendet 
för svensk sjukvård i ”toppskiktet”. 57 

procent av allmänheten har ganska 
eller mycket högt förtroende för sjuk-
vården. Av samhällsinstitutionerna 
som mäts är det endast universitet och 
högskolor, polisen samt domstolarna 
som har högre förtroende. Förutom en 
dipp 2014 har förtroendet för sjukvår-
den legat på en stabil nivå mellan 55 
och 60 procent sedan Kantar Sifo bör-
jade mäta 2011. 

När det gäller förtroendet för hur 
Sverige ska klara utmaningarna inom 
sjukvården de närmaste fem till tio 
åren är bilden dock betydligt mörkare. 
Enligt samma förtroendebarometer är 
det endast 34 procent som har ganska 
eller mycket stort förtroende för att 

För trots att 
all mänheten 

överlag blir alltmer 
positivt inställd till 
digital teknik i sin 

ändå en skepsis 
när det gäller sjuk-
vården.
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dag? I samma mätning från hösten 
2017 svarar en av tre svenskar att 
de är positiva till att använda digi-
tala vårdcentraler. Gruppen 18–29 
år är mest positiv. Bland invånarna 
i Göteborg uppfattar 40 procent de 
digitala hälso- och vårdcentralerna 
som ett bra alternativ som man kan 
använda när man behöver kontakta 
vården. Även om det fortfarande är 
få som har egen erfarenhet av digi-
tala vårdcentraler så är denna grupp 
den mest positiva. 67 procent av de 
som använt digitala vårdcentraler 
säger att de gärna gör det igen.

En av tre svenskar ser heller inga 
problem med att man i framtiden 
blir diagnostiserad av en dator/ro-
bot baserad på artificiell intelligens 
när man söker sjukvård. Men här är 
skillnaderna stora mellan kvinnor 
och män och mellan olika ålders-
grupper. Medan hela 39 procent av 
männen kan tänka sig en framtid 
med diagnos ställd av artificiell in-
telligens är det bara 25 procent av 
kvinnorna som ställer sig positiva. 
Starkast stöd för diagnostisering 
med hjälp av AI finns bland män i 
åldern 30–49 år medan kvinnor i ål-
dern 50–64 år är mest negativa.

        39%                             25%

Andel som är positiva till att bli diagnosti-
serade av artificiell intelligens 

e-hälsa

Sverige klarar framtidens utmaningar 
inom sjukvården.1

Att sjukvården är likvärdig, det vill 
säga att behovet av vård, snarare än 
bakgrund och var man bor, avgör till-
gänglighet och kvalitet, ställer sig ock-
så svenskarna skeptiska till i en under-
sökning som gjordes under hösten 
2017.2 Endast en av tre svenskar uppfat-
tar att vården ges på lika villkor i dag. 
Skillnaden i attityd är dock stor mellan 
könen där 38 procent av män instäm-

mer i att vården ges på lika villkor, 
jämfört med 29 procent för kvinnorna. 
Bryter vi ner resultatet på regionnivå 
finns det också skillnader där vi till ex-
empel ser att invånarna i Göteborg är 
mest skeptiska till att vården är likvär-
dig.

Positiv syn på digitalisering men 
stora köns- och åldersskillnader
Vad anser då svenskarna om de digi-
tala alternativen inom sjukvården i 

Därför måste 
vi, i den snabba 

förändringsprocess 
som vi nu ser komma, 
skapa förutsättning-
ar för en hälso- och 
sjukvård som utgår 
från patienternas 
behov.
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Det finns säkert flera förklaringar till 
de stora skillnaderna mellan män och 
kvinnor, regioner och olika åldersgrup-
per. En av dem handlar om vad de tyck-
er definierar en bra vård. Bland de som 
är positivt inställda till utvecklingen 
av e-hälsa inom vården är det troligt 
att tekniken ses som en möjlighet till 
ökad tillgänglighet, högre vårdkvalitet 
och en mer likvärdig vård. För gruppen 
som är skeptisk är det däremot troligt 
att de ser att personlig kontakt och 
mänsklig kompetens riskerar att bli en 
bristvara i den framtida sjukvården. 

Fokus på patienter viktigt för 
att lyckas
Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa 
2025 enligt en gemensam vision från 
regeringen och SKL. Med hjälp av digi-
taliseringens möjligheter ska individen 
vara i centrum och omsorgen jämlik, 
effektiv, tillgänglig och säker. Därför 
måste vi, i den snabba förändringspro-
cess som vi nu ser komma, skapa för-
utsättningar för en hälso- och sjukvård 
som utgår från patienternas behov. En 
lyckad digitaliserad sjukvård bygger 
därmed på att vi bevakar attityder och 
förtroende ur patienternas perspektiv. 
Ett högt förtroende för sjukvården är 
helt centralt för att garantera ett lång-
siktigt och hållbart hälso- och sjuk-
vårdssystem. 

Kom gärna och lyssna på oss i Al-
medalen vecka 27 då vi fortsätter dis-
kutera patientens perspektiv på fram-
tidens e-hälsa.
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