
Den digitala vägen till en 
smartare välfärd

Patrik Sundström, programansvarig för eHälsa

Center för eSamhället, Avdelningen för digitalisering



Budskap och agenda

§ Digitalisering – det handlar inte om ”om”, utan om hur och hur bra vi gör det

§ Utmaningar/drivkrafter för ökad digitalisering

§ Kort om SKL:s arbete och trendspaning på några olika välfärdsområden

§ Fördjupning: eHälsa och välfärdsteknologi- verktyg för bättre hälsa, vård och 
omsorg
- Ökad trygghet, självständighet och delaktighet för individen
- Bättre arbetsförhållanden för vård- och omsorgspersonal

§ Digitalisering är en strategisk ledningsfråga om verksamhetsutveckling

§ Aktuellt & på gång 



UTMANINGAR OCH DRIVKRAFTER



Digitaliseringen anses vara 
den enskilt starkaste 
förändringsfaktorn i 

samhället fram till år 2025
UD:s kansli för strategisk analys



Välfärdssektorn behöver anställa 
420 000 medarbetare under 

perioden 2010 till 2020. 
225 000 nya medarbetare behövs i 

vården och omsorgen fram till 2023 
om inga förändringar görs i 
arbetssätt och bemanning. 



Att finansiera välfärden år 2035 
motsvarar 13 kronor mer i skatt



Kvinnor svår ohälsa 
Kvinnor måttlig ohälsa 
Kvinnor lätt ohälsa 
Kvinnor full hälsa 

Komprimerad sjuklighet Lancet

Män svår ohälsa 
Män måttlig ohälsa 

Män lätt ohälsa 
Män full hälsa 

Befolkningsmuffins

Källa: Institutet för framtidsstudier



Vård och omsorg: några ytterligare 
drivkrafter för ökad digitalisering

§ 44% har kroniska sjukdomar och står för 80-85% av kostnaderna
- Vi behöver designa vårt system inkl. digitala lösningar efter de som har 

störst behov

§ Ca 100 000 patienter drabbas av undvikbar vårdskada – beräknas leda 
till 630 000 extra vårddygn (motsvarar ca 5,7 miljarder kronor)
- Orsaken är ofta bristande rutiner i hygien, läkemedelshantering m.m. –

men många fel beror på bristande eller otydlig information

§ Jämlik hälsa, jämlik vård och omsorg
- Fortfarande stora skillnader, förklaringsfaktorerna är många, men en 

handlar om de kunskapsstöd medarbetare har tillgång till
- Varierande innehåll, svåranvända format, inte anpassade efter en digital 

kontext





Globalt uppkopplade människor och 
verksamheter förväntar sig tillgång till 
information och digitala tjänster 



…och Sverige har de bästa av 
förutsättningar…



…men tappar när det gäller 
offentliga tjänster på nätet



Sveriges historiska utveckling för e-förvaltning enligt 
EU, FN och World Economic Forum

En tydligt vikande trend sedan toppnoteringarna i mitten på 00-talet 

…en fallande trend senaste 
tioårsperioden…



Människors förväntningar – ”digitalt 
när det är möjligt, fysiskt när det 
behövs”

§ Tillgänglighet (fortfarande främst fysiskt eller analogt)
§ Självständighet (fortfarande små möjligheter till eget ansvar)
§ Trygghet (fortfarande i stor utsträckning genom gamla sätt)
§ Personcentrering – att utgå ifrån individens behov och 

förutsättningar (”alla” arbetar med det, men sällan hela vägen)
§ Vara en aktiv medskapare (fortfarande små möjligheter)

Inte rimligt 2016 att en person med t.ex. en kronisk sjukdom måste gå 
till vårdcentralen för att få ett kvitto på sitt hälsotillstånd



Analogstress



Kort om SKL:s arbete med 
digitalisering



Utgångspunkter för SKL:s arbete med 
digitalisering
§ Digitalisering är en strategisk ledningsfråga om 

verksamhetsutveckling och en central nyckel bl.a. för att 
- Effektivisera resursutnyttjandet

- Möta människors förväntningar på tillgänglighet och delaktighet

- Förbättra arbetsförhållanden för medarbetare

- Öka kvaliteten

- Nå en mer jämlik vård och omsorg, skola osv.

- Överbrygga de organisatoriska gränserna



SKL 2015
Beredningen för digitalisering

Beredningar
Demokratifrågor
Digitalisering
Internationella frågor
Kultur och fritid
Primärvård och äldreomsorg
Samhällsbyggnad
Socialpolitik och individomsorg
Tillväxt och regional utveckling
Utbildningsfrågor

Kongress

Styrelse
Arbetsutskott

Delegationer
Förhandlingsdelegation
Revisionsdelegation
Sjukvårdsdelegation

Revisorer Valnämnd

Programberedningar
Hur olika får det bli
Ökat bostadsbyggande
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TRENDSPANING PÅ NÅGRA 
VÄLFÄRDSOMRÅDEN



Trendspaning
Skola

▪ 21st	Century	Skills

▪ Öppna	lärresurser

▪ Blended	learning

▪ Makerkultur

▪ Virtuella	lärmiljöer

▪ Learning	analytics

▪ Massive	open	online	
courses	(MOOC:s)

Framtiden	kommer	innebära	nya	sätt	att	
skapa	och	sprida	kunskap,	nya	
kompetenser	och	nya	metoder	för	
inlärande.



Skolans digitalisering 

▪ Bra tillgång till datorer, medelmåttig 
användning. 

▪ Drygt 250 kommuner har gjort 
satsningar på 1 dator per elev.

▪ 4 % av läromedelsinköpen är digitala. 
▪ Ca 50 % av lärarna anser sig behöva 

ytterligare kompetensutveckling.
▪ It-pedagogikens fördelar för lärande 

bekräftas. 



83 
anställda
100+ Mkr 
5 milj 
invånare
(2014)



Trendspaning 
Samhällsbyggnad

▪ Öppen	data	i	infrastrukturen

▪ Smart-cities

▪ Internet-of-things

▪ 3D	skrivare	och	nya	material

▪ Kroppen	urbaniserad	- Livet	
globaliserad

▪ Billiga	energilager

▪ Ökad	mobilitet

I	framtiden	kommer	information	bli	
en	grundläggande	samhällsfunktion	
och	teknologi	förändra	behovet	kring	
infrastruktur	och	samhällsbyggnad.	





Trendspaning 
Näringsliv och arbete

▪ Automatisering	 av	arbeten,	50%	om	20	
år?

▪ Dematerialisering	
▪ Ökad	omsättning	 av	och	minskad	 livstid	

för	företag	– innovation	 drivande	
▪ Större	skillnader	 mellan	 fast	arbete	

gentemot	 visstidsanställda,	 låg- och	
högutbildade	

▪ Företag	globaliserade	 från	starten	med	
låga	 inträdeskostnader

▪ Nya	yrkeskategorier	

Framtiden	innebär	en	
automatisering	av	arbeten,	nya	
yrkeskategorier	och	en	ökad	
efterfrågan	av	högkvalificerade	
arbeten	och	specialisering	





2013-03-14

Admin gränssnitt



Nationell tjänst för 
ekonomiskt bistånd

1. Handläggare vid socialnämnd 
ställer fråga via sitt 
verksamhetssystem. 

2. SSBTEK är en så kallad 
sammansatt bastjänst, tar emot 
anropet och vidareförmedlar till 
respektive ansluten bastjänst 
genom teknisk bearbetning. 

3. Respektive uppgiftslämnares 
bastjänst svarar på ställd fråga 
och skickar sitt svar till SSBTEK 
som sammanställer inkomna 
svar i ett samlat svar som 
vidareförmedlas till anropande 
part. Även denna hantering sker 
genom teknisk bearbetning.



Trendspaning 
Demokrati och delaktighet

• Urbanisering

• Nätbaserade	communities	vill	ha	ökat	

inflytande

• "Head	of	social	media	i	kommunen"

• Öppenhet	är	det	nya	normala

• Nya	former	för	dialog	med	

medborgare	och	i	tjänsteutförandet

• Öppna	data,	Big	data

Framtiden	kommer	innebära	
nya	krav	på	öppenhet	och	nya	
former	av	kommunikation	
med	medborgare.	



Mina meddelanden i Sverige
▪ Mina meddelanden startade 2011
▪ Fram till Kivras anslutning i mars 2015 fanns 

115 000 anslutna användare
▪ Efter fyra år finns idag ca 200 000 anslutna (2%)
▪ Vanligaste försändelsetypen RUT- och ROT-avdrag 

samt viss information från Transportstyrelsen
▪ Brevlådeoperatörer får inte betalt



”Mina meddelanden” i Danmark
▪ Danmark har offentlig digital post som en del

av borger.dk
▪ Bredare funktionalitet: tvåvägskommunikation, filer
▪ Anslutningsgraden omkring 90% av invånarna 
▪ Lag om obligatorium för företag nov 2013, invånare 

nov 2014
▪ Stor omställning för enskild kommun och 

myndighet)
▪ Färsk invånarundersökning: 76% tycker det är 

positivt, 15% neutrala, 9% negativa
▪ Lanserar nästa år ”2.0” med stora förbättringar



FÖRDJUPNING: EHÄLSA OCH 
VÄLFÄRDSTEKNIK



Trendspaning 
Vård och omsorg

▪ Ökade	krav	och	förväntningar	 från	invånare

▪ Globaliseringen	 (cross-border	care)

▪ Specialiseringen	 av	hälso- och	sjukvården

▪ Robotar	och	välfärdsteknologi

▪ Förskjutningen	 från	hälso- och	sjukvård	mot	
hälsofrämjande	 insatser	 och	friskvård

▪ Biodata	 och	personligt	 generad	data

▪ Automatiserade	 bedömningar	 och	bättre	
beslutsstöd

Framtiden	 innebär	en	förskjutning	
inom	vård	och	omsorg	mot	
specialisering,	 individualisering	 och	
hälsofrämjande	 med	utökade	
informationskällor.



Vård, trygghet och service i hemmet 
– som stöds av digitala tjänster

Mobilitet och tillgänglighet



Välfärdsteknik och (e)-hemtjänst

Exempel
Exempel



Beräkningar vid införandet av e-hemtjänst
Funktion – Effekt Årlig kostnadsminskning vid 

300 användare (tkr)
Meddelandehantering – minskad transport 821

Meddelandehantering – kortare insatstider 348

Meddelandehantering – minskade behov 1565

Bildtelefoni – minskad transport 6981

Bildtelefoni – kortare insatstider 309

Bildtelefoni – minskade behov 1623

Rörlig bildtelefoni – minskad transport 1745

Rörlig bildtelefoni – kortare insatstider 39

Rörlig bildtelefoni – minskade behov 203

Kameratillsyn nattetid – minskad transport 10403       (minskade Co2 utsläpp 16 ton/år)

Kameratillsyn nattetid – kortare insatstider 1869

Kameratillsyn nattetid – minskade behov 0

SUMMA 25906 (- kostnad för e-hemtjänst 5,3 Mkr)



Bara drygt var tionde kommun har räknat på kostnaderna för att 
bo kvar hemma med teknikstöd i förhållande till kostnaderna 
för att bo i äldreboende eller särskilt boende
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Ej svar

F8) Har ni inom kommunen räknat på kostnaderna för att äldre ska kunna bo kvar hemma med 
teknikstöd i förhållande till vad det kostar att samma personer bor i ett äldreboende/särskilt boende?
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Vård på distans med hjälp av 
digitala lösningar



Beräkningar från Norra regionen

Införandet av olika lösningar för vård på distans indikerar stora vinster för 
ekonomi, miljö och resultat/upplevelse för patienten, exempelvis:

§ Hudkonsultationer på distans
- 88 % undvek resa till sjukhus

§ Logopedi på distans 
- 15 484 sparade resmil för patienter (1.3 mkr), personal minskade sin 

restid med 1-3 dagar/månad

§ Handrehabilitering på distans 
- 238 tillfällen på distans sparade 8231 resmil



Ökad	tillgänglighet,	hälsofrämjande,	personcentrerad	vård	
med	hjälp	av	digitala	lösningar



Aktiva besluts- och bedömningsstöd

§ Besluts- och bedömningsstöd 
består av: 

Kunskapskällor 
+ Individspecifik information
+ Algoritmer

= Rekommendationer



Exempel: Kliniskt beslutsstöd för 
strokeprevention (Östergötland)

§ Stroke
- 25 000 vårdtillfällen för akut stroke under 2013
- Tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige
- Hälften dör eller får svåra funktionsnedsättningar med omfattande 

vårdbehov som följd
- Personer med förmaksflimmer har en förhöjd risk att drabbas och bör 

behandlas med blodförtunnande
- Idag råder underdiagnostisering och underbehandling

§ Det kliniska beslutsstödet beräknar hur stor risk en patient med 
förmaksflimmer har att drabbas av stroke, samt ger 
behandlingsrekommendationer



Beräkningar från Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket (TLV)
§ Det räcker om ca 40 patienter med förmaksflimmer (i ett 

landsting av Östergötlands storlek), som annars inte skulle ha 
fått blodförtunnande, hittas och sätts på behandling under det 
första året för att beslutsstödet ska vara kostnadseffektivt. 

§ Om fler än 40 patienter får behandling, bedöms det leda till 
besparingar för samhället.



Landstings och regioners ingång för information 
och tjänster för invånare

• 2700 artiklar
• Nyhetsbrev
• Frågefunktion
• Hitta och 

jämför vård
• E-tjänster
• Filmer
• M.m.

Hur ska vi tänka för kommunernas socialtjänst? 
En gemensam ingång för all vård- och 

omsorgsrelaterad information?





Aktuellt & på gång, bl.a.
§ Digital förnyelse av det offentliga Sverige: avsiktsförklaring 

mellan SKL och regeringen, hösten 2015

§ Omtag på ehälsoområdet: överenskommelse mellan SKL och 
regeringen om vision ehälsa 2025, våren 2016

§ Förvärv av Inera AB: på väg mot kommun- och 
landstingsgemensamt bolag för gemensamma digitala lösningar

§ Förändringledningsprogram för kommuner (välfärdsteknik)

§ Beställargrupper för kommuner (välfärdsteknik)



Tack!

Hör gärna av er med frågor och inspel

Patrik Sundström
patrik.sundström@skl.se

08 – 452 70 00


