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Personcentrerad

Trygg

Hur VET vi att vi som sammantaget vårdsystem går åt rätt håll?!



Sammanhållen information 

är viktig för sammanhållen vård

Informationlagring = data



Integrated management of atrial fibrillation in 
primary care

Van den Ries et al. 
European Heart Journal (2020) 0, 1–9



Nationella kunskapsstyrningen syftar till 
sammanhållen och jämlik vård



Informationsdriven Vård

Data Information Insikter
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Vi kämpar lite i uppförsbacke



Markus Lingman

Vårdens ekosystem -
ett informationsproblem!
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Vardagen blir en del av “vården”

Eur Heart J Digit Health, Volume 2, Issue 1, March 2021, Pages 7–48, https://doi.org/10.1093/ehjdh/ztab001

The content of this slide may be subject to copyright: please see the slide notes for details.

https://doi.org/10.1093/ehjdh/ztab001


Mängden värdefull hälsoinformation ”explderar”

● Whole-genome and exome sequencing

● Single-cell sequencing

● Transcriptomics

● Proteomics

● Metabolomics

● Microbiome

● Epigenome

● Physiome

● Exposome

● Bioinformatics

Topol E. Cell 157 mars 2014



Patienten är utgångspunkten. Fakta är drivkraften. Vårdgivaren är gränsen.

Produktion Klinisk information Patienter Vårdgivarna Resurser Kostnader

Datalager

Identifiering av möjligheter

• Variabilitetsanalys, intern 
benchmarking

• Systematisk vs problemorienterad

Prioritering av insatser

• ROI Analys

• Value Matrices

Evidence Based Guidelines

• Monitor implementation at the 
whole population level 

• Optimize patient level 
compliance

Machine Learning-based AI 
Predictive Modeling

• Predict healthcare events of 
interest

• Prevention, care optimization

“Personalized Precision Medicine” för patienternaDatadriven (faktadriven) utveckling av vården



The Judy Reitz Capacity Command Center, 
Johns Hopkins



Risk/nytta-balansen ändras med utvecklingen.
Kan man bli anklagad för undlåtenhet?

Det är själva livet som vi pratar om!



Olika typer av ”inlåsning” av information(data)

● Tekniskt – dataformat mm som gör att system inte kan prata med varandra

● Lagar och regler – vårdverksamheter får inte dela information

● Kultur – vården är inte van att dela information

● Incitament – tillräckligt goda anledningar saknas ibland för att förmedla information
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Förutsägande, förebyggande, faktabaserad, forskande och 

individualiserad precisionsvård


