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Agenda

• Hälso- och sjukvården 2030

• Digitalisering inom Region Västerbotten
• det här är vi

• så här långt har vi kommit

• vad kommer imorgon

• Vad ställer framtidens digitaliserade hälso- och sjukvård för krav
• utifrån ett invånar- och patientperspektiv

• utifrån ett ledarskapsperspektiv

• Utmaningar och möjligheter





MÅLBILDEN INNEBÄR PERSPEKTIVSKIFTEN

Patienten i centrum Fokus på Invånarnas behov

Patienten som mottagare av vård, hälso- och sjukvården ”ger 

vård”

Invånaren som ansvarstagande och aktiv partner, hälso- och 

sjukvården stödjer

Fokus på vård utifrån uppdraget för hälso- och sjukvården
Fokus på hälsa, vård och omsorg utifrån invånarens behov, 

oavsett huvudman

Fokus på delarna

Suboptimering i delarna

Fokus på helheten

”Helheten trumfar delarna”

Kortsiktiga lösningar

Reaktiv organisation 

Långsiktig hållbarhet

Proaktiv organisation



Digitalisering och medicinsk teknik

E-hälsa
IT
CMTS
Medicinsk teknik, FoU, Strålningsfysik

Vårt uppdrag inom Region Västerbotten



Digitalisering & 
God och nära vård i 
Region Västerbotten



Till
Relation
Proaktiv och förebyggande
Sammanhängande
Aktiv medskapare



• Webbtidbok

• Digitala 
vårdmöten

• Digital ingång
(Plattform24)

• Digifysiska
vårdkontakter/
Västerbotten utan 
gränser

• Distans-monitorering

• Digital ingång
(Plattform24)

• Samhällsrum

• Provtagningsbuss

• Mobila Team



Sara Winqvist (2019) 

Målbild Första linjens digitala vård

”Digitalt när det går, fysiskt 
när det behövs”



Så här långt har vi kommit



Digitalisering och medicinsk teknik
Omställning till en hållbar ekonomi – effekt annan verksamhet (mkr) – september 2020



Mobil självincheckning

Inloggning görs med mobilt 
bank-id

• Patient får i SMS-påminnelse länk till mobil 
incheckning

• Incheckning kan göras 30 minuter före 
bokad tid

• Minskad trängsel i receptioner och 
centralkassor



3. Letar utrustning1. Svårt att hitta 2. Påverkar överlevnad vid 
hjärtstopp

Utmaningar



3. WiFi taggar på utrustning

2. Surfplatta på 
hjärtstoppscykel

1. Enklare att hitta

Nytt läge
5. Kartlänk i mötesbokningar

4. QR kod i papperskallelser och 
kartlänk i SMS påminnelser







Resultat - en simulering
AI-modellen ska testas i verksamheten som en 
webb-tjänst hösten 2020

Info om vårdlängdsmodellen:

▪ Algoritm: Random forest survival analyses

▪ Hit rate testset (546 patienter): 72% 

▪ Viktiga variabler:

• Antal tidal volym perioder (senaste mätning)

• Syrgas_o2 (senaste mätning)

• Vts indikator 3 (senaste mätning)    

• Sederingmål invasiv vent (senaste mätning)

• Cirkulationsstatus (baseline)

Prediktion av tid till utskrivning och vårdtyngd 
NUS IVA 

- med hjälp av maskininlärning och journaldata



Produktions- och kapacitetsplanering



Datadriven organisation



Nivå 1 Oorganiserat

Nivå 2 Operationella rapporter

Nivå 3 Ledningsrapporter

Nivå 4 Självbetjäningsrapporter

Nivå 5 Datadriven prediktion

Nivå 6 Datadriven organisation

Vad hände?

Varför hände 
det?

Vad kommer att 
hända?

Hur kan vi få det 
att hända?

• Individdrivet
• Excelblad
• Skapar svaga länkar i kedjan

• Operationell data
• Främst från transaktionella system
• Rapporter som visar vad som händer

• Rapporter utifrån ledningens behov
• Översiktspaneler som utgångspunkt
• Dykbara rapporter
• Trender för vad som händer

• Användardrivna rapporter/kuber
• Djupa analyser av datasamband
• Dataanalys ur alla dimensioner 

• Avancerad prediktiv analys
• Stöd för AI och Maskininlärning 
• Hitta mönster och variabler för att prediktera framtid

• Många flöden av prediktiva analyser
• Kombinationer av prediktiva analyser
• Ledningen fattar faktabaserade beslut utifrån prediktion

Vad krävs för att nå Nivå 6?

Vägen till en Datadriven organisation



Vad kommer
imorgon?



Appar för provtagning, 
diagnostik, IOT, 
Fjärrkonsultationer 

God och nära vård – exempel

Rehabilitering i hemmet 
typ Rehabkompassen

Hjärt- och lungauskultation 
på distans.

Strukturerad uppföljning av stroke- och TIA-patienters 
rehabiliteringsbehov.



Datadriven organisation



Nivå 1 Oorganiserat

Nivå 2 Operationella rapporter

Nivå 3 Ledningsrapporter

Nivå 4 Självbetjäningsrapporter

Nivå 5 Datadriven prediktion

Nivå 6 Datadriven organisation

Vad hände?

Varför hände 
det?

Vad kommer att 
hända?

Hur kan vi få det 
att hända?

• Individdrivet
• Excelblad
• Skapar svaga länkar i kedjan

• Operationell data
• Främst från transaktionella system
• Rapporter som visar vad som händer

• Rapporter utifrån ledningens behov
• Översiktspaneler som utgångspunkt
• Dykbara rapporter
• Trender för vad som händer

• Användardrivna rapporter/kuber
• Djupa analyser av datasamband
• Dataanalys ur alla dimensioner 

• Avancerad prediktiv analys
• Stöd för AI och Maskininlärning 
• Hitta mönster och variabler för att prediktera framtid

• Många flöden av prediktiva analyser
• Kombinationer av prediktiva analyser
• Ledningen fattar faktabaserade beslut utifrån prediktion

Vad krävs för att nå Nivå 6?

Vägen till en Datadriven organisation



Blodtryck och pulsoximetri

UV-robot för desinfektionDrönare för olika medicinska transporter



Om total frihet finns vårdval kommer invånaren vilja byta ofta

”Omsorg och stöd till den som behöver” kommer utmanas

Invånaren har ett ökat behov att få hjälp med sin kroniska sjukdomar
(Andel personer 85 år eller äldre ökar)

Invånaren eskalerar till flera aktörer samtidigt 

Invånaren överkonsumerar vård och hälsodata

Invånaren förväntar sig ett stort utbud – men får svårt att söka rätt vårdnivå

Invånarna utför allt fler självtester

Invånaren tar del av ett vårdutbud som till delar är ”gratis”, 
finansieras av reklam eller att data säljs vidare

Vad innebär detta för patient/invånare



Invånaren/patienten är kompetent och har kapacitet

Fler kommer kräva en andra åsikt gällande diagnostisering

Invånaren har läst på och ställer högre krav på sin vårdgivare

Kompetens



Vad innebär detta för medarbetarskap/ledarskap?

• Att leda operativa team på distans

• Digitalt ledarskap

• Digital kompetens
• Ständig fortbildning – system

• Kontinuerlig utveckling – organisation och medarbetare

• Nästa generation på arbetsmarknaden
• Vana teknikanvändare

• Utmaning – ta vara på äldres erfarenhet och kombinera med yngres kompetens



Överinformation

EnsamhetKompetensförsörjning

Utmaningar och möjligheter

Förändringsförmåga Ekonomi

Samhällsutvecklingen



Var är framtidens arbetsplats och var 
möter vi patienten?



TACK!


