
Hälso- och sjukvården, i går, i dag och i morgon 
Vad har vi att förhålla oss till? 

 1930-2030 – Från teknik enbart för institutionen till teknik även för 
medborgare och patient 
 Den digitala hälsorevolutionen och dess huvudkomponenter 
 Nätverkssjukvården. Nya kompetenser, tjänster och 
samverkansprinciper för vård och rehab där patienten befinner sig 
 Egenmonitorering och nya stödstrukturer. Hur påverkas roller, 
kompetenser och ansvar? 
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Några av uppdragen vid sidan av jobbet: 
-  Styrelseledamot i SFAIM (SIMF) 
-  Ledamot Akademirådet Högskolan i Borås 
-  Mentor i StartUp-nätverk för digital hälsa 
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Discokulan 

Magsårsmediciner 
Första persondatorn: Altair 8800 
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Biologiska läkemedel 

Global uppvärmning 

11 sept-attackerna, 2001 
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Personalized medicine/ 
individualiserad behandling 

Genotyping 
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Datalagring 

2010-talet 

Digitala assistenter 

Singularity Nanomedicin 

1930 2030 

1 nm = 0,000 000 001 m, 
(en miljarddels meter) 

2020-talet 



3D-printade läkemedel 

1930 

2020/2030-talet 

Integrerade Tech/Pharma-lösningar vid kronisk sjukdom 

1930 

2020/2030-talet 

Källa: ”Senseonics, TypeZero partner on artificial pancreas research” 



Sensordriven innovation 
Drick ett glas vatten med hjälp av en fotrörelse  

1930 

2020/2030-talet 

Med exoskelett och exodress”: Stå upp - ta din säng och gå” 

1930 

2020/2030-talet 



  Nya principer för analys av god läkningsprocess 

1930 

2020/2030-talet 

http://mobile.philly.com/health/?wss=/philly/health&id=340306461#dg4uRY65GPkG80uR.99 

100 AI-specialister hos Babylon Health 
skapar avancerad kunskapskälla 



Telemedicine Clinic 
– Europe´s leading radiology centre 

Barcelona 

Sydney 

Hawaii 
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Huvudspåren i den digitala 
hälsorevolutionen 

Allt mer gör-det-själv-hälsa 
 Från paternalism till partnerskap och mer av medskapande 
(nätverkssamhälle och digitala plattformar) 
 Från teknik enbart för institutionen till teknik även för medborgare 
och patient 
 Roll- och kompetensförskjutning 
 Datadriven analysinnovation 
 ”Crowd Sourcing/Creation” 
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Crowd Sourcing: 
New Principles for Clinical Research 

Within just four days of its release, 
MyHeart Counts, a cardiovascular-
focused ResearchKit app designed 
by the Stanford University School of 
Medicine, was downloaded 52,900 
times in the U.S. and Canada, with 
an unprecedented 22,000 people 
also consenting to participate in the 
study. Typically, that kind of 
participation might require a year's 
work and dozens of medical centers. 
 
 

Crowd Sourcing: Emma Lundberg, docent, 
kartlägger proteiner i The Human Protein Atlas 



Emma har initierat ”Project Discovery” 
som är ett spel inuti Eve Online (500 000 spelare) 
Hittills har spelare världen över klassificerat 13 miljoner bilder och 
bidragit med runt 50 år av arbetstid till The Human Protein Atlas 

Crowd Creation: 2006 startade PatientsLikeMe, det 
mest kända patientnätverket, och som 2016 hade mer 
än 400 000 medlemmar New York Times, mars 2008: 

”What happens if the real-world information at PatientsLikeMe 
contradicts the clinically proved protocols of medical science?” 
 



Infographic © Kairos Future 

Nätverkssamhället och 
den framtida nätverkssjukvården 

Infographic © Kairos Future 

Nätverkssamhället 2030 
 
 



”Flygledning” från en medicinsk enhet 

Huvudspåren i den digitala 
hälsorevolutionen 

Allt mer gör-det-själv-hälsa 
 Från paternalism till partnerskap och mer av medskapande 
(nätverkssamhälle och digitala plattformar) 
 Från teknik enbart för institutionen till teknik även för 
medborgare och patient 
 Roll- och kompetensförskjutning 
 Datadriven analysinnovation 
 ”Crowd Sourcing/Creation” 



Virtuell verklighet 
(Virtual reality, VR) 

MindMotion, FDA-godkänd, maj 2017 

3D-skrivarna 
– den tredje industriella revolutionen 



2018: Adidas 3D-printar mer än 100 000 
par skor per år  

Revolutionerande utveckling för design 
och produktion 



Revolutionerande utveckling för design 
och produktion 

Tidigare: 18 månader 

Nu: 4 månader 

Gör-det-själv-hälsa IBD 
Kalprotektin-test 



REDOGÖRELSE FÖR ENKÄT BLAND LÄRARE OCH STUDENTER GENOMFÖRD I MAJ-JUNI 2011 

Framtidsanpassad utbildning vid 
Karolinska Institutet 

753 lärare, 1001 studenter (38 procent från läkarprogrammet) 
 
Bland slutsatserna: 
-  IT-användningen formulerades som det största förbättringsområdet 
-  Skapa större möjligheter att träna sig i sin framtida roll som ledare och pedagog 
-  Utbildningen måste ge mer kunskap om landstingsorganisationen 
-  Utökad samverkan (intern och extern) ett stort behov 
     men brist på tid, incitament och erfarenhet utgjorde hinder 



Hälso- och sjukvården i morgon. Vad har vi att förhålla oss till? 
 
Exempel på sådant som påverkas och kräver nya grepp och 
kompetenser: 

Etik, roller, ansvar, förändringsledning, dataanalys, datalagring, 
samordning, ”flygledning”, logistik, support egenmonitorering, 
medskapande, SAMVERKAN, ………………  

Nya jobb på G (med koppling till hälsoområdet) 

 Vårdoperatör – Kompletterar och avlastar vården. Vårdar, hjälper och 
vägleder patienten vid egenmonitorering (KOL-projektet) 
 Robotfamiljeterapeut – Reder ut kraschade människo-robot-förhållanden 
 Privat assistent – Hanterar vardagsadministration åt privatpersoner 
 Livsförlängarcoach – Ombesörjer träning, kost och medicinering för att 
maximera livsresan 
 Reservdelstillverkare – Skapar mänskliga reservdelar och ansvarar 
exempelvis för neurokognitiv uppgradering 
 Distanskirurg – Utför kirurgi på distans med operationsrobotar 
 Hemvårdscoach – Utför support och andra insatser för att få den 
hembaserade digitala vården och rehab att fungera 
 Hälsofrämjandekonsulent – Assisterar kommuner och landsting i 
uppläggning och genomförande av hälsofrämjandeprogram 
 Seniorträningsspecialist – Personliga tränare med specialkunskap kring 
åldrande och lämpliga hälsoprogram 


