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Första talare var Ulrika Bergvall från Kirurgkliniken 
Falun. Hennes presentation handlade om klinikens 
erfarenheter av robotbaserad laparaskopi. Det förbe-

redande arbetet var omfattande med studieresor till andra 
landsting och även till Spanien för att lära sig av deras miss-
tag vid implementeringen. Detta är en stor investering för 
landstingen, så en diskussion om ekonomi är oundviklig. 
Efter ett och halvt års arbete kan de konstatera att kost-
naden ligger på samma nivå för ingreppen som tidigare.  
För kliniken innebär det en hel del omstrukturering av 
personal och arbetsuppgifter. Det är också viktigt att välja 
rätt patienter som passar för operationerna. Den första ti-
den gjordes operationerna under överinseende av erfarna 
operatörer både från Sverige och Storbritannien. 

Ulrika menar att det är viktigt med innovation inte bara 
för kliniska fördelar, utan också för att skapa en fortsatt 
attraktion för yrket. Men det viktigaste är så klart eviden-
sen av ingreppet jämfört med öppen kirurgi. Det finns inga 
överlevnadsdata ännu, men man kan hittills konstatera att 

Digital transformation med 
kraft att förändra sjukvården
DAGENS MEDICIN AGENDA, STOCKHOLM 5 APRIL 2017

Samhället skiftar snabbt från analoga till digitala miljöer och verktyg. Nu är det 
dags även för sjukvården att på riktigt ta vara på digitaliseringens möjligheter för 
att svara upp mot medborgarnas och patienternas förväntningar. Vad detta innebär 
diskuterades vid ett seminarium arrangerat av Dagens Medicin Agenda och Digital 
Hälsa i början av april.

Ulrika Bergvall, Kirurgkliniken Falun
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det är mindre blödningar och färre vårddygn för de robot-
opererade patienterna. 

En viktig förberedande träning är att operera i simulator. 
Därefter åker operatören till en testklinik utomlands och 
opererar på gris. Efter att man startade skarpt i februari 
2016 har man haft regelbundna uppföljningsmöten. 
De operationer som görs i dag är prostatektomier, nefron-
sparande kirurgi, kolon- och rektalcancer samt ärrbråck. 
Hittills har Kirurgkliniken Falun genomfört 52 robotope-
rationer, 20 procent av operationerna. Målet är att komma 
upp till 60 procent robotkirurgi vid laparoskopisk kirurgi. 
Hon betonar teamets betydelse för att lyckas. Kliniken har 
blivit utvald som utbildningscentrum. 

Hälsa för dig? Vad kan patienten göra med 
sina egna data?
Helene Rickardsson från eHälsomyndigheten stod sedan 
på tur för att prata om ”Hälsa för mig”. Uppdraget Hälsa 
för mig är ett nationellt ansvar och skall tillhandahållas 
för patienten, som får tillgång till uppgifterna via Mobilt 
BankID. Till kontot kan man koppla vårdens information, 
forskning, data från app-utvecklare och även familj och 
vänner. Patienten är den som koordinerar i dag. Finland har 
ett liknande system och de flesta länder i Europa har börjat 
arbetet mot snarlika varianter. Hälsokontot går att dela med 
familj och vänner vilket kan vara bra om man har föräldrar 
eller barn som har behov av stöd. Helene berättade om en 
undersökning som gjorts bland patienter om deras behov 

av medicinsk information och användande av hälso-appar 
etc. Det som registreras mest är träning och sömn. Det man 
vill ha bättre koll på är läkemedel. Vilka mediciner man tar, 
tid kvar på receptet och vad man faktiskt stoppar i sig. Man 
vill kunna registrera symtom, sömn och träning. 

Patienterna graderar nyttan av ett hälsokonto till 4 på en 
femgradig skala.

Nationellt digitalt ekosystem för hälsa, 
vård och omsorg
Nästa talare var Allan Gustafsson, nationalekonom från 
Mapsec. Det finns många utmaningar med att få till ett 
fungerande digitalt ekosystem, exempelvis vad gäller 
krav på specialisering. I dag har rättigheterna att söka 
vård utanför landstinget ökat och patienterna har stör-
re möjlighet att påverka. Samtidigt som det skall delas 
mer patientinformation, finns en EU-lagstiftning som 
begränsar möjligheterna. Sverige har en ödmjuk vision 
om att vara bäst inom e-hälsa 2025. De insatsområden 
som ska användas för att nå målet är regelverk, enhetli-
gare begreppsanvändning och standardiseringsfrågor.  
Allan lät inte helt övertygad om denna ambitiösa vision, 
utan menar att det behövs en konkretare vision. Upphand-
lingsprocesserna är en smula grusade och går trögt. Allan 
menar att standardiseringsarbetet står och stampar och 
det finns ett revirbevakande som gör att man har svårt att 
enas och ingen tar tag i taktpinnen som de andra kan sluta 
upp bakom. 

Helene Rickardsson, eHälsomyndigheten
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Dessa problem har beskrivits i en Vinnovarapport som 
finns på http://mapsec.se/section.asp?sc=page&aid=14&ra
pport=ja&raid=105. 
Nyckeln till att lyckas är individcentrering, men vad är det 
då som krävs? 

Det som behövs är en gemensam lagringstjänst, att all 
relevant data ska lagras oberoende av källa. Individen äger 
sin data; vården och omsorgen disponerar endast den data 
som krävs för att genomföra sina uppdrag. Forskningsgrup-
per ska kunna komma åt all data, men i anonymiserad form. 
Allan Gustafsson menar att Hälsa för mig är ett bra initiativ, 
men att det inte räcker hela vägen. 

En viktig förändring är att gå från silorna för lagring och 
i stället lagra informationen individbaserat. På grund av 
skillnader i värdedefinitioner, måste värdena även lagras 
tillsammans med definitionerna, så att man kan avgöra vad 
värdet betyder över tid. Om data lagras på detta sätt blir 
informationen mer värdefull och kan användas av många 
olika aktörer inom vård och omsorg. 

Detta nya sätt att lagra data skulle också göra separata 
kvalitetsregister onödiga, eftersom informationen redan 
finns på individnivå. 

Nästa steg är att bygga ett system som ett slags ”proof of 
concept”. Man håller på att leta investerare och detta test-
program går under namnet NIMI – Nytänkande Inom 
Medi cinsk Informatik. Ambitionen är sedan, om detta fung-
erar bra, att lämna över testprogrammet till en oberoende 
icke-vinstdrivande stiftelse eller liknande.

Patientåtkomst till journalen, 
från strategi till praktik
Gudbjörg Erlingsdóttir, universitetslektor och do-
cent på Lunds universitet, höll i nästa presentation 
med syfte att förklara strategierna bakom denna tjänst.  
Några av argumenten man hör för digitalisering av vården 
är att denna ökar patientens makt, att patienten blir mer 
delaktig, att information blir mer tillgänglig och också att 
det leder till en ökad säkerhet och förbättrad service. Det 
är också ett led i den allmänna digitaliseringstrenden där 
man inte kan släpa efter. 

Historiskt sett har det funnits olika strategier: 2006 Na-
tionella IT-strategin,  2009 Nationell eHälsa, 2013–2018 Na-
tionell Handlingsplan och den senaste nu är Vision e-hälsa 
2025 – att bli bäst i världen. 

I stort arbetar man fortfarande enligt den plan som gjor-
des 2006, därför att allt ännu inte är uppnått. I den natio-
nella handlingsplanen pratas mycket om patientens åtkomst 
till sin journaldata. Gudbjörg gjorde en historisk genom-
gång över hur planerna genomförts. 

Tjänsten har fått många namn: eJournal, Hälsokonto m.fl.
Först ut var Uppsala 2012, sedan kom Skåne 2014 och 

patientåtkomsten är tänkt att vara nationell 2017. Men det-
ta kommer inte att uppnås. 

Allan Gustafsson, Mapsec

Gudbjörg Erlingsdóttir, Lunds universitet
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I en enkät där man tittade på om läkarna skulle vara 
mindre uppriktiga/uttömmande i sina journalanteckning-
ar när den finns tillgänglig för patienten, skilde sig svaren 
markant mellan psykiatrin och den somatiska vården. Där 
60 procent av psykiatrin menade att de kommer att vara 
mindre uppriktiga, landade motsvarande siffra på 20 pro-
cent i den somatiska vården.

Många inom psykiatrin är tveksamma till om att projek-
tet är någon bra idé över huvud taget. De menar vidare att 
patientsäkerheten kan bli sämre.

Mycket återstår i projektet. Man kommer att införa jour-
nalåtkomst från 16 år i stället för från 18 år. Vad ska stå i 
journalen? Ska alla se allt? Nya områden släpps på Barn- och 
ungdomspsykiatrin exempelvis. Journalsystemen måste by-
tas då de blivit gamla. 

Digital teknik som räddar liv
Per-Erik Gustafsson, överläkare från hjärtkliniken Gäv-
leborg, tog över med en presentation som handlade om 
hur de använder digital teknik som pacemakers, digi-
tala hjärtstartare och implanterbara hjärtmonitorer. I 
dag görs många rutinbesök i onödan. Dessa ersätts nu i 
allt större omfattning av hemmonitorering, som stäm-

mer av hjärtfunktionen varje dag utan patientmedver-
kan. Ett larm skickas om något händer. Utrustningen an-
vänds framförallt till implanterbara defibrillatorer (ICD). 
Per-Erik visualiserade ett praktikfall med dockan Britta, 
som har pacemaker och är kopplad till en hemmonitor. När 
Britta gått och lagt sig konstaterar monitorn att Britta har 
ett förmaksflimmer. Då kan Per-Erik ringa Britta och be 
henne ta ett blodförtunnande så att hon inte får en stroke. 

Han visade också en film om patienten Jan som berät-
tade om erfarenheterna av att bli uppringd av sin läkare 
när han fått förmaksflimmer. Uppgifterna överförs också 
direkt in i patientens journal. 

Fördelarna är uppenbara: Färre klinikbesök, mindre re-
sande, ökad patientsäkerhet och bättre dokumentation. Ut-
maningarna är ökade teknikkostnader, minskade intäkter 
i form av DRG-intäkter. Detta på grund av ersättningssys-
tem som baseras på sjuklighet och inte på friskhet. Ett sys-
temfel med andra ord. Kliniken har i dag kopplat upp 42 
procent av sina patienter.

The world’s most connected man
Chris Dancy anses vara världens mest uppkopplade man. 
Han pratar om ett begrepp som han ligger bakom som heter 
”Innernet” som han jämför med ”the Matrix”. 

Han utgår från begreppet interface, gränssnittet mellan 
människa och maskin. Relationen mellan datorn, augmen-
ted reality och verklighet. Han berättade om sin uppväxt 
som präglats av skärmar och internet. Han var stor och fet, 
gick på många mediciner och var en arg medelålders man. 
2012 upptäckte han hemligheten bakom sin hälsa. Han bör-
jade kartlägga exakt vad han gjorde hela dagarna. Han ska-
pade sedan system där hans aktivitetsarmband och mobil-
telefon skickade meddelanden till honom när han avvek 
från ett hälsosamt mönster. Dessa kunde vara av typen ”Du 
är mätt, sluta äta”, ”Gå och lägg dig, du behöver mer sömn” 
eller ”Du talar för högt, lugna ned dig”. Så det blev som att 
han skickade meddelanden till sig själv i framtiden. Han 
gick igenom utvecklingen i den digitala världen. 2016 kom 
”machine as body” och VR och AR. Nu har de flesta män-
niskor blivit ”cyborger”. 

I år har det blivit vanligare att människan själv blir bä-
rare av digitala produkter. Man opererar in olika sensorer. 
Han menar att Tesla inte är ett bilföretag, utan en producent 
av batterier och funktioner. 

Elon Musk lanserar ett nytt bolag: Neuralink 
En spännande underhållande presentation om digital revo-
lution, möjligheter eller hot som vi, oavsett vad vi tycker om 
det, måste förhålla oss till. Det kommer att revolutionera 
det mesta som vi tar för givet idag. 

Seminariet delade sen in i breakout sessions och avslu-
tades med en paneldebatt. 

Text och bild:
NICLAS AHLBERG

Chefredaktör Pharma Industry
Chris Dancy, ”the world’s most connected man”

Per-Erik Gustafsson, hjärtkliniken Gävleborg




