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Smart sjukvård för    
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Sjukvård har alltid handlat om 
att ta tillvara på all relevant in-
formation och ur den ta de bästa 
besluten. I dag samlar vi data i en 
hastighet som gör att mängden 
relevant information dubbleras 
varje år, men vi använder inte 
verktygen att tolka eller fånga 
värdet av den. Det skriver Björn 
Arvidsson, policychef på Roche.

Personligen har jag varit lyckligt lottad och 
klarat mig från att bli allvarligt sjuk. Bort-
sett från de enstaka tillfällen då jag sökt 

hjälp för mina milda astmatiska besvär har jag 
haft få interaktioner med hälso- och sjukvården. 
Däremot blev jag vid mitt senaste besök i primär-
vården varse ett stort problem.

Den läkare jag träffade konstaterade att mina 
astmatiska besvär med stor sannolikhet var skälet 
till den rethosta jag besvärats av under ett antal 
månader. När hon skulle bestämma sig för hur vi 
kunde behandla eller mildra hostan visade det sig 
att hon inte kunde se vilken behandling tidigare 
läkare ordinerat. Detta eftersom hennes system 
bara visade historik från de tre senaste åren.

Läkaren frågade mig därför om jag mindes vil-
ken behandling jag fått tidigare. Något förvånad 
frågade jag tillbaka huruvida hon, oavsett mitt 
svar, skulle ge mig ett recept. Vi skrattade båda 
innan jag gick därifrån utan recept eller behand-
ling.

Omöjligt att vara uppdaterad
Att mängden information i världen dubbleras 
varje år betyder att vi under ett år producerar lika 
mycket ny information som vi någonsin i män-
niskans historia tidigare har har skapat. Med den 
hastigheten blir den existerande informationen 
snabbt inaktuell eller direkt felaktig. Och detsam-
ma gäller den kunskap vi individer besitter. Den 
behöver också förnyas i samma hastighet. 

   en smart välfärd

Ska vi någonsin 
få tillbaka alla de 

investeringar vi gör i bio-
banker, kvalitetsregister 
och personal måste vi 
också investera i att 
skapa och ta till oss 
ny kunskap.
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IT-företaget IBM visade för ett antal 
år sedan att en specialistläkare skulle 
behöva spendera 160 timmar i veckan 
för att hålla sig uppdaterad inom sitt 
område. Då återstår 8 timmar i veckan 
till att sova, äta och ta hand om patien-
ter, med mera. Och eftersom det har 
gått några år sedan dess har denna siff-
ra hunnit fördubblas ett antal gånger, 
vilket omöjliggör läkarens strävan att 
hålla sig uppdaterad.

Sverige tillhör de bästa länderna i 
världen på att skapa biobanker och ny-
ligen har vi infört en nationell standard 
inom cancerområdet. Potentialen av 
den information som detta material 
innehåller är enorm och bör ses som en 
skatt. Men bara om vi extraherar infor-
mationen och gör den till kunskap och 
säkerställer att kunskapen kommer 
våra patienter till godo. Vi är inte där i 
dag. Att analysera materialet är tids-
krävande och att omvandla resultatet 

till kunskap har vi inte kapacitet för – i 
dagens infrastruktur. 

Regeringen har under fem år investe-
rat stora summor pengar på nationella 
kvalitetsregister och Socialstyrelsen pu-
blicerar sina Öppna jämförelser som ett 
sätt att skapa lärande system. Allt fler 
diskussioner och investeringar syftar till 
att införa automatiserad insamling av 
information i hälso- och sjukvården. Pa-
rallellt samlar patienter och blivande pa-
tienter mängder med information i da-
tabaser bortom sjukvårdens vetskap.

Exponentiell utveckling
Vi bygger databerg. Och vi samlar på 
oss information i en högre takt än vad 
vi mäktar med att omsätta till värde. 
Ska vi någonsin få tillbaka alla de 
investeringar vi gör i biobanker, kva-
litetsregister och personal måste vi 
också investera i att skapa och ta till 
oss ny kunskap.

Samtidigt vittnar många om att sjuk-
vården går på knäna. Viktiga resurser 
som specialistsjuksköterskor, specia-
listläkare och laboratoriepersonal har 
inte tid att ta till sig kunskap inom nya 
områden och hinner därför inte med att 
utföra sina arbetsuppgifter på ett till-
fredsställande sätt. Kompetensförsörj-
ning, fortbildning och omallokeringar 
för sjukvårdens nya prioriteringar ex-
isterar knappt, vilket är en bidragande 
orsak till att vi har Europas största per-
sonalkår, men lägsta produktivitet, sett 
till antal patientmöten per kapita. 

Mer pengar är inte lösningen även 
om behoven av vård ökar snabbare än 
vi tillskjuter nya medel. Lösningen 
finns snarare i att ta till sig innovatio-
ner i form av teknologiska eller organi-
satoriska förändringar som gör att vi 
kan komma ikapp. Mer pengar eller re-
surser till ett system som inte fungerar 
förstärker bara de negativa tendenser-
na. Då får vi en kontraproduktiv effekt 
i stället för önskat positivt resultat.

Det finns exempel på att man kan ta 
till sig, och få ut viktig klinisk informa-
tion genom att stå i frontlinjen av ut-
vecklingen inom medicin och bioinfor-
matik. HUGO-projektet (Human Ge-
nome Project) pågick i 14 år och syssel-
satte hela världens samlade kompeten-
ser av genetiker. Syftet var att kartläg-
ga den mänskliga arvsmassan för en 
nätt summa av 3 miljarder dollar. Halv-
vägs in i projektet visade det sig att 
projektet enbart mäktat med att kart-
lägga en procent av arvsmassan. Sam-
tidigt blev man färdig i förtid, vilket 
bara förstärker faktumet om en expo-
nentiell utveckling till följd av nya 
kunskaper.

Nu, ungefär 15 år senare kan vi ut-
föra samma analys på ett dygn för 1.000 
dollar. 

I takt med att denna teknik används 
mer får vi ökad kunskap om relationen 
mellan olika genvariationer och de mu-
tationer som kan uppstå när arvsmas-
san kopieras för att skapa nya celler, 
något som i sin tur kan generera svåra 
sjukdomar hos individen.

Det här är en kunskap som i dag kan 
användas i rutincancervård för att med 
fantastisk precision bedöma vad som 
är rätt behandling till rätt patient – i 
rätt tid. Där vi tidigare funnit ett fåtal 
mutationer som vägledde behandlings-

Mer pengar är inte lösningen även 
om behoven av vård ökar snabbare 

än vi tillskjuter nya medel.

Björn Arvidsson, policychef, Roche.
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beslut söker den nya tekniken efter fler 
än 300 mutationer och förändringar i 
tumören för att ge läkare en god grund 
för att ta bästa beslut. 

Upplösningen på informationen är 
så pass hög att den potentiella behand-
lingen blir unik för den specifika pa-
tienten, vilket också kan medföra att 
många tidiga standardbehandlingar 
utesluts där vi tidigare hade valt dem. 
Samtidigt skapas ny kunskap om rela-
tionen mellan tillgängliga läkemedels-
behandlingar och de förändringar som 
gett upphov till tumörtillväxt. Eller 
möjligheten att hitta lämpliga patienter 
till kliniska prövningar för framtida 
behandlingar.

Denna teknik är kommersiellt till-
gänglig och kan förbättra möjligheter-
na för svenska patienter med cancer-
diagnos redan i dag. Ingen läkare i 
världen kan tolka sambanden mellan 
flera hundra olika variationer eller för-
ändringar i vårt DNA, dessa besluts-
stöd behövs för att vägleda och hjälpa 
våra läkare att kunna utföra sitt livs-

viktiga arbete. Däremot har alldeles för 
få läkare och kliniker i Sverige ännu 
utnyttjat denna möjlighet. 

Kompetens har ett bäst-
före-datum
65 procent av de barn som nu börjar 
grundskolan kommer att arbeta i yr-
ken som i dag inte existerar. Skälet är 
att vi i takt med ökad information och 
teknologisk utveckling ser nya behov 
som samhället behöver. Och om vi nu 
tar oss modet att erkänna att morgon-
dagens utmaningar inte kan lösas med 
gårdagens kompetenser, så förstår vi 
också att nya utbildningsplatser på 
våra högskolor och universitet är en 
långsam och riskfylld investering, med 
tanke på hur svårt vi har att förutsäga 
vilka behov vi har om några år.

Vi måste delegera uppgifter till di-
gitala assistenter. Där den industriella 
revolutionen ersatte sysslor med ma-
skiner skapades förvånande nog fler 
arbetstillfällen. På samma sätt kommer 
den digitala revolutionen att ersätta 

mankraft med artificiella intelligenser 
och beslutsstöd. Och gissningsvis ska-
pa nya jobb som är mer i linje med dem 
som våra 6-åringar kommer att utföra.

När vi förstår att kompetens har ett 
bäst-före-datum, så förstår vi också att 
inte uppfinna hjulet på nytt, utan i stäl-
let investera i, och ta tillvara på de in-
novationer som gör skillnad. Digitali-
sering, artificiell intelligens och de be-
slutsstöd som i dag finns tillgängliga 
är en avlastning när hälso- och sjuk-
vården behöver ställa om för att arbeta 
smartare. När färre ska göra mer.

Då kan vi påbörja den resa som ska 
göra Sverige konkurrenskraftigt, ge 
näring åt en inhemsk life science-
bransch och ge förutsättningar för att 
vårt solidariskt skattefinansierade sys-
tem ska kunna upprätthålla samhälls-
kontraktet med våra patienter – och 
möjligtvis hålla oss i god hälsa under 
vår snabbt ökande levnadstid.

BJÖRN ARVIDSSON
Policychef, Roche

Söker du ny kompetens 

till företaget eller nya 

utmaningar i din karriär? 

H&P Search & Interim är 

specialister på fasta tjänster 

och tidsbegränsade uppdrag 

inom Life Science-sektorn 

(MedTech, Läkemedel och 

BioTech). Från chefer på alla 

nivåer till högspecialiserade 

befattningar.

Kontakta oss idag.

WWW.HPSEARCH.SE

INFO@HPSEARCH.SE // 08–67810 80

Specialister på
rekrytering och
bemanning inom Life
Science i Norden
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