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Fyra gåtor om svensk sjukvård

1. Sverige har flest läkare som träffar få patienter. Varför?

2. Ovanligt många svenska läkare anställda på sjukhus, 

men har få arbetstimmar, och ännu mindre patienttid. 

Varför?

3. Feldiagnoser är ett av de stora problemen, men 

utbildning, ansvar och patientinformation har 

försämrats. Hur kunde det bli så?

4. Patientrevolutionen kan vålla kostnadsexplosion. Hur 

förbereder sig sjukvården?



Flippad primärvård



Ett exempel: MEDCHEN

• Multisjuka äldre låginkomsttagare i Miami.

• Hämtar patienter med egen bil.

• Automatisk inregistrering.

• Specialister och lab på plats.

• Eget apotek.

• Lämnar patienter med egen bil.

• 40% mindre sjukhustid.







Small Data är det riktigt stora!



Ytterligare ”small data” fynd:

• Våren 2015 i Hudiksvall: 6 av 17 läkare på 
kvinnokliniken ur tjänst. Resultat: Bättre 
tillgänglighet. 

• Sommaren 2013 Akademiska i Uppsala : 1/3 
av barnmorskorna sa upp sig. Resultat: ”Den 
lugnaste sommaren någonsin”.



Några små landsting klarar sig bra – kanske tack vare small data?

Vägt totalindex av öppna jämförelser



Small data hos Kaiser Permanente

• ”My health manager” – e-maila läkaren, boka tid, 
se lab resultat och journalen. 

• Avancerad bokningsfunktion.

• Solution shop. Bra IT-stöd för personalen.

• Mycket resurser på screening och förebyggande.



• …bör ha snabb (digital) tillgång till lab och 

vissa specialister.

• …veta vad som händer med patienter i 

realtid.

• Framöver: Integrera patienters egna 

diagnosstöd – när patienten önskar.

Primärvård i större kostym…







Flippad primärvård för 90-åriga Birgit

• Anhöriga, hemtjänst, distriktssköterska 
beskriver hennes tillstånd och mätvärden 
löpande i hennes eget diagnosstöd.

• Vid behov, och med hennes godkännande, 
skickas information från hennes diagnosstöd 
till Vårdcentral.

• Därefter som MEDCHEN.



Den digitala genvägen till en 
primärvård som klarar mer

• DARPA världsledande på innovationssprång.

• Utlys innovationstävlingar för framtidens 
primärvård.

• Betala stor, men tillfällig, ersättning för 
uppnådda innovationsmål.



Definiera innovationssprånget

• Digital eller riktig access till lab.

• Digital access till specialister.

• Realtidskoll på patienter.

• Flippad vård.

• Värdeskapande ersättning



Sammanfattning – flippad primärvård

• Kan avlasta sjukhusen rejält – men livsfarligt att 
bara öka anslagen till dagens primärvård.

• Framtidens primärvård: Digital (eller verklig) 
access till labb och specialister, realtidskoll på 
patienter, värdeskapande ersättning, flippad vård.

• Betala kraftigt förhöjd ersättning för primärvård 
som uppnår detta (under en tidsbegränsad 
period).

• Finansiera med krav på produktivitetsförbättring i 
sjukhusen med 4% per insats varje år med 
hänvisning till framtidens primärvård och andra 
digitaliseringsvinster. 



Flippad sjukhusvård
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Bara ett sjukhus har mätt tidsåtgång sedan 2005
Sahlgrenska universitetssjukhuset, 2013



Santa Clara, Kaiser Permanente



100 läkares åsikter om vårdsstyrning 
(Läkartidningen, Björk & Petersson):

• Resultat: Läkare har sämre inflytande, 
administratörer mer. Felprioriteringar, 
ekonomin styr, administrationen tar för 
mycket tid.

• Ungefär samma åsikt finns bland anställda i 
nästan alla yrkeskårer.

• Ungefär samma åsikt fanns även på 70- och 
80-talet. 



Tillgängligheten har förbättrats tack 
vare New Public Management

• Vad är NPM?

– sätta mål 

– mäta resultat och kvalitet

– ge ekonomiska incitament.

• Stor empirisk forskningslitteratur, mest positiv.

– T.ex Bloom et al. (2010) NBER.



Värdebaserad ersättning ökar läkares 

makt över vården

• Processmått är byråkraternas språk. 
Kvalitetsmått kräver ämneskompetens.

• Kvitto på kvalitet ger inflytande.

• Men det räcker inte…



Från värdebaserat till värdeskapande 

• Exempel: Quest collaborative, 330 sjukhus i 
Mountain states health alliance:
– gemensam värdebaserad ersättning som enligt en 

intern utvärdering resulterade i 111 000 färre 
sjukhusdödsfall, med avdrag för vårdskador enligt 
HARM.

• Exempel ”Alternative Quality Contract”, vid Blue
Cross Schield i Boston. Ersättning ökar om…

• …hälsostatus förbättras mer än väntat.
• …patienters systemkostnader är lägre än väntat.
• Evidens: bättre resultat enligt en rad 

kvalitetsmått. 



Antal patientbesök per läkare och dag

• Källa: Fölster m.fl. (2014) Den Sjuka Vården 2.0 och egna beräkningar avseende Watson.





Smarta digitala assistenter som Amelia, Isabel 

eller Watson hanterar komplexitet



Stor potential för automatisering av 
administrativa processer

• Overheadkostnad 10-20 procent av omsättningen.

• Av övriga anställdas tid: 5-50% går till ”administration”.

• Stort lyft i kundtjänst och anställdas arbetssituation möjlig.



Organisationens “kontrolltorn”

• Alla administrativa processer automatiseras.

• Protokoll för lagar, regleringar och företagspolicy.

• Processer följer företagspolicyn, och kan ändras från 

”kontrolltornet”.



Johns Hopkins kontrolltorn:

• Visualisera flöden i realtid.

• Prognos och framåtblickande planering.

• AI som analyserar mönster och larmar om 
kommande flaskhalsar.

• 30 % färre akut-patienter som behöver vänta 

på sängplats.

• 70% färre patienter som behöver vänta i OP 

pga sängbrist. 



Intermountain tele-ICU



Intermountain tele-ICU

• Övervakar IV i 17 sjukhus med IV, samt några 
utan.

• Kopplar in specialister från hela Intermountain.

• Intensivvård episod minskade i snitt från 6,9 till 
4,2 dagar.

• Kortare total sjukhusbesök.

• Minskad  dödlighet.

• Stor kostnadsminskning.



Banner-Philips telehealth



• Patienter med fem kroniska åkommor, och höga 
vårdkostnader.

• Läsplatta och mätning av allmäntillstånd, vikt, 
blodtryck, glykos.

• Enkel kontakt med pharmaceut – alla patienter tog 
felaktiga mediciner  vid när  de först  kontaktades.

• Av 128  patients med ett år före och ett år efter 
Telehealth:

– Totala vårdkostnader minskade med 35%.

– Sjukhusdagar minskade med 50%.

– Minskade 30-dagars återbesök från 20% till 5%.

Banner-Philips telehealth



AI guidar sjukhuschefen:

• Steg för steg vägledning genom processer.

• Auktorisering och notifiering.

• Analys och varningar.
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