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Summering: Workshop eHealth@LU 11/10-18

Syftet med denna workshop var att vi skulle hinna fördjupa 

diskussioner inom en del intresseområden. Vi utgick ifrån de 

intresseområden som formulerats på workshoppen innan och 

från de områden som formulerades tidigare samt förslag som 

kommit in efter den senaste workshoppen från partners som 

inte kunde vara med då. Dessa intresseområden är inte på 

något sätt huggna i sten utan vi arbetar kontinuerligt för att 

formulera och omformulera olika intresseområden.

• Arbeta för att det sätts upp en bra testmiljö (bla Sen-

sative)

• Ta fram idéer/förslag på forskning om hur olika e-häl-

solösningar påverkar respektektive kan stödja arbetsmil-

jön (bla Vårdförbundet och Doctrin)

• AI (Bla Sony, RS) 

• Skalbarhet av olika digitala system och vad den kräver/

vilka effekter den får i olika dimensioner som exempelvis 

autentisering, ekonomiska utfall, hantering av rådata, 

lagstiftning om hantering av data, IT säkerhet, patient-

säkerhet, integritet osv. (bla Cross Technology Solutons). 

• Digital kommunikation med patienter i primärvården (bla 

Susanna Kalling) och i slutenvården (Medinapp).

• Elektronik för medicinska sensorer (bla Ali Zaher/LTH).

• Simulering för att optimera flöden och organisering (bla 

Boris Magnusson/LTH).

• E-hälsa som en del av ”Smarta hus” (bla Sensative).

Utifrån dessa förslag bildades det framför allt två diskussions-

grupper – deras diskussioner är någorlunda sammanfattade i 

nedanstående anteckningar:

Anteckningar från Gruppdiskussion 2018-10-11

Ämne: Använda simulering för kapacitetsanalys i vården

Boris Magnusson

Bakgrund
Vårdapparaten är ansträngd vilket medför en stressig och 

mindre attraktiv arbetsmiljö för personalen och alltför ofta 

långa väntetider för patienter både på kort sikt (t ex på vård-

centraler och akutmottagningar) och på låg sikt (planerade 

operationer eller andra behandlingar).

Med en demografiska situationen där den stora kullen 40-ta-

lister om ett år börjar bli ”80-plussare”, dvs en åldersgrupp 

med stort vårdbehov, kan man förutse att det totala vårdbe-

hovet kommer att öka ännu mer. En utredning från SKL visar 

att under den kommande 10-års perioden kommer behovet 

av personal i välfärdssektorn vara c:a 500.000, inkluderade 

både pensionsavgångar och nyrekryteringar. Med en total 

årskull i Sverige om 100.000 motsvarar detta alltså hälften av 

alla som lämnar gymnasiet de närmaste 10 åren. SKL befarar 

att detta inte kommer att gå att genomföra, även om man tar 

till alla de otraditionella metoder en arbetsgivarorganisation 

kunnat komma på.

Med denna bakgrund kan man förvänta sig att det kommer 

att behövas mycket stora förändringar i vårdens upplägg och 

organisation där t ex vård i hemmet kommer att vara ett 

ökande inslag.

Samtidigt ser vi att det saknas metoder och verktyg för att 

analysera kapaciteten i en sjukvårdsorganisation. En sådan 

metod är simulering, dvs datormodeller som efterliknar verk-

liga skeenden, men går enklare att modifiera, samt snabbare 

och enklare att utvärdera. Sådana modeller används regel-

mässigt i industriella sammanhang, som t ex inför planering 

av nya fabriker, förändrade trafiksituationer etc. Inom vården 

har denna teknik använts i enstaka fall för analys av mindre 

enheter, ofta med stora patientflöden, t ex en akutmottag-

ning eller röntgenavdelning, men inte hela sjukhus och inte 

som ett verktyg i rutinmässig användning.

Konsekvenser av att sådana analyser inte görs ser vi både 

vid storskaliga förändringar, som nybyggda sjukhus som inte 

är ändamålsenliga och med stora logistiska brister, och vid 

mindre modifieringar som när sjukhusavdelningar stängs, 

med överbelastning av närliggande avdelningar som följd. 

Samtidigt införs, eller föreslås, förändringar som är tänkta 

att öka effektiviteten på olika sätt, men vars konsekvenser 

är okända.

Slutsatser
Gruppdiskussionen landade i ett intresse att penetrera denna 

idé närmare, att se hur simulering som teknik skulle kunna 

användas för kapacitetsanalys inom vården, på flera olika 

nivåer, från daglig planering utifrån t ex personaltillgång och 

patienttillströmning, via analys av förändrade arbetssätt eller 

förutsättningar som ombyggnader eller flytt till nya lokaler, 

till kapacitetsanalys av hela sjukhus både existerande och 

planerade.

Ett sjukhus är en enormt komplex organisation med beroende 

av resurser (personal, lokaler, apparater etc) som gör alla delar 

i princip beroende av att alla andra delar har den kapacitet 

och tillgänglighet som behövs.

Att planera en sådan verksamhet kapacitetsmässigt utan 

hjälpmedel, som det görs nu, är naturligtvis svårt, för att inte 

säga hopplöst.

Inom vår gruppering ser vi att många av våra kompetenser 

skulle kunna komma till nytta i ett försök att ta fram metod 

ock teknik för detta problem:
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LTH, Datavetenskap - har kompetens generellt för storskalig 

utveckling av programvara och också erfarenhet av att ut-

veckla verktyg för simulering. Har tidigare fokuserat på främst 

industriella system.

LTH, Designvetenskap/Logistik - har erfarenhet från att an-

vända simulering på främst logistik-situationer

LTH, Designvetenskap/Organisationsutveckling - Vårdens 

utmaningar kommer att innebära behov av organisations-

förändringar - vars konsekvenser kanske kan förutses genom 

simulering - men de behöver också genomföras.

RS, finns ett intresse och behov inte minst i samband med 

stora planerade och påbörjade sjukhusbyggen (Malmö, Hel-

singborg, Lund).

Vårdförbundet - ett av de stora problemen i vården idag är 

tillgången på personal. För att både behålla och rekrytera 

personal behövs en god arbetsmiljö där bättre planering kan 

spela en roll för att förutse och förhindra stressiga miljöer.

(Vi har kvar att hitta ny tid för fortsatt diskussion om detta)

I diskussionen deltog bl a:

Boris Magnusson, Datavetenskap, LTH

Susanne Alm, Pernilla Knutsson, Vårdförbundet

Jonas Borell, Institutionen för designvetenskaper (EAT)

Sigrid Stjernswärd, Institutionen för vårdvetenskaper

Sven T, Region Skåne

och ett antal personer som kom o gick.

Anteckningar från gruppdiskussion 2018-10-11

Ämne: Sensorer och testbäddar

Måns och Guggý

Bakgrund
Det finns många möjligheter vad gäller sensorer i vården 

för att samla in och förmedla olika hälsodata. Däremot är 

regelverken runt vem som får ha tillgång till sådan data och 

vad den kan användas till otydlig. Borde data tex kunna vara 

åtkomlig för forskare som kan använda data för olika forsk-

ningsändamål? Hur kan de skyddas mot dem som inte bör 

komma åt dem och samtidigt göras tillgängliga för dem som 

kan använda dem vid forskning och utveckling? Ytterligare 

en fråga är var ”mini” sensorer (sådana som Ali) arbetar med 

skulle behövas. De kan ta fram ”vitalparametrar” på exem-

pelvis multisjuka patienter, patienter med specifika kroniska 

sjukdomar och/eller för eftervård vid tex olika operationer.

Vi hade behövt veta mer om hur denna typ av sensorer kan 

användas på de sjukdomar som belastar vården som mest 

samt vilka vitalparametrar som är mest intressanta att mäta 

för att tex förhindra återinläggning för en specifik sjukdom. 

Vilka data behöver läkare och/eller sjuksköterskor och vad 

ska den användas till?

Det hade också varit intressant att göra hälsoekonomiska be-

räkningar av om sensorer av detta slag kan dra ner kostnaden 

av behandling.

Ytterligare en fråga är hur patientdata måste behandlas för 

att ha complience med tex Region Skånes regelverk.

(Nytt möte i frågan planeras till 10 december 9-10.30 

IKDC:502)

I diskussionen deltog bl a:

Ali Zaher, Integrerade elktroniksystem LTH

Måns Thisted, Cross Technology Solutions AB

Kalle Pettersson, Helsingborgs kommun

Preben Larssen, Sensative

Vilhelm Persson, Juridiska institutionen

Sven Ternov, Region Skåne (senare delen)

Jonas Enebrand, eFrid

Guggý, Institutionen för designvetenskaper, LTH (senare 

delen)


