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Bakgrund till Patientkunskap Best Practice   
Patientkunskap är ett VINNOVA-projekt inom utmaningsdriven innovation. Projektet syftar till att 
möta vårdens behov genom ökad kunskap till patienten genom att ta in patientens egna data direkt 
från forskningen, för personifierad prevention och behandling. 
Vi utvecklar och implementerar tjänster som möjliggör att patienten själv mäter sin individuella 
hälsa och bedömer hur den skulle kunna förbättras genom egna insatser och i nära samverkan med 
vården och forskningen. 
Konkret får patienten överblick över sin sjukdom via nya möjligheter att ta del av sin egen 
sjukvårdsinformation, från kvalitetsregister och journaler samt från relevant vetenskap, exempelvis 
gener och biomarkörer från diagnostiska tester i vår biobank. Patienten kan även skapa sin egen 
information och därmed få ett bättre beslutsunderlag och mera inflytande över sin behandling. 
Innovationen är att patienten får en personligt anpassad förståelse för sin sjukdom och kan se hur 
olika faktorer kan påverka sjukdomen, baserat på de senaste forskningsrönen. Patienten ges då 
möjlighet att som individ ta en aktiv roll, inte minst med förändringar i sina levnadsvanor som ger 
positiva hälsoeffekter. 

    
 Film 1: Om Patientkunskap projektet               Film 2: Med användarna i fokus                         Film 3: Om resultaten 

Läs mer på projekten hemsida: http://patientkunskap.se/ 

Reumatologi+som+pilotområde++

Det pågår en hälsorevolution inom reumatologi där kvalitetsregistret visar att patienternas 
sjukdomsbörda vid reumatoid artrit (RA) har halverats den senaste 10 åren och att denna förbättring 
fortgår. Det som har möjliggjort denna kraftiga hälsoförbättring är nya biologiska läkemedel med 
bättre effekt, samt ett datorbaserat beslutsstöd där varje patient kan registrera sin hälsostatus och 
följa sin behandling. Det visar sig att de nya läkemedlen inte hjälper alla patienter och forskningen 
påvisar att både gener och livsstilsfaktorer (exempelvis rökvanor) inverkar på detta. Risken för 
insjuknande styrs också av gener och biomarkörer, samt av olika livsstilsfaktorer som patienterna 
kan påverka själv.  
All denna kunskap som forskningen har om samverkan mellan gener och livsstilsfaktorer har hittills 
inte kommit patienten helt tillgodo. Informationen ligger fragmenterad inom olika system och är inte 
lättillgänglig varken för läkaren eller också patienten när viktiga vårdbeslut tas. Dessutom är inte 
dessa system (exempelvis patienten egen registrering PER, beslutsstödssystem, nationella 
kvalitetsregister, biobanker) optimalt uppkopplade för ett smidigt och säkert informationsutbyte.  
Med anledning av detta försökte vi inom projektet Patientkunskap att genomföra en pilotlösning 
inom reumatologi som möjliggör ökat informationsflöde och kunskap mellan patient, vård och 
forskning. Detta ska ske på patientens villkor med syfte att förbättra den individuella patientens hälsa. 
Utmaningarna är dock ofta generella för kroniska sjukdomar, så vi tror att metodiken inom vårt 
pilotsystem för reumatoid artrit med fördel kan appliceras inom många andra diagnosområden. 
En steg i denna inriktning är delad kunskap och vi tar det genom denna best practice.  
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Varför+skriver+vi+Best+Practice?+

Det övergripande syftet bakom denna rapport är att belysa förutsättningarna för en lyckad 
utformning av innovativa e-hälsotjänster för både patienter och vårdgivare. En utformning som ger 
bättre stöd för personligt anpassad sjukdomsprevention, behandling och uppföljning. Inom projektet 
Patientkunskap genomförde vi en omfattande analys, utveckling och förbättring av reumatologiska e-
hälsotjänster som möjliggjorde en snabbare access till relevanta forskningsresultat (gener och 
biomarkörer) för både patienter och vårdpersonal. Syftet med denna informationsöverföring är att 
skapa förutsättningar för kunskapsbyggande och bättre hälsa genom personifierad behandling.  

Lärdomarna som vi kommit fram till inom detta pilotfall inom reumatologi är sammanställda i form 
av rekommendationer som bidrar till att skapa: 

! Ökad nytta och värde för de olika intressenterna, genom förankring av tjänsterna baserat på 
intressenternas behov, samskapande och medverkan tidigt i tjänsteutvecklings-processen 
(Rekommendation 1), 

! Färre problem och oförutsedda komplikationer, med hjälp av genomtänkt planering och 
integration av e-hälsotjänster na inom existerande IT-infrastruktur. Detta tillstyrks med 
juridisk analys som säkrar att man uppfyller gällande krav (Rekommendation 1, 2 och 3), 

! Genomtänkt framtidsfinansiering för ekonomisk hållbarhet, genom strategisk och praktisk 
affärsutveckling tidigt i utvecklingsprocessen. Detta består av kundbehovsanalys, generisk 
paketering av tjänster och produkter för olika målgrupper och framtagning av affärsmodeller 
som ger riktning för framtidsfinansiering (Rekommendationer 4 och 5). 

Målgrupper++

Dessa rekommendationer är avsedda för alla som är inblandade i utveckling och implementering av 
e-hälsotjänster avsedda för både patienter och vårdgivare. 
Inom projektet Patientkunskap har vi haft särskilt fokus på e-hälsotjänster som möjliggör att kliniskt 
betydelsefulla forskningsdata snabbt når ut till både patienter och vårdgivare för att stödja 
personifierad prevention och behandling.  
Målgrupper som kan dra nytta av rapportens innehåll: 

• Kvalitetsregister-ansvariga  
• Beslutsfattare och förvaltnings-ansvariga inom e-hälsotjänster  
• Utvecklare av e-hälsotjänster (projektledare, utvecklare och interaktionsdesigners), 
• Patienter, patientföreningar, forskare och vårdgivare med intresse för utveckling 

av e-hälsotjänster   
Dessa rekommendationer är baserade på förhållanden i Sverige, men kan ge god vägledning även 
internationellt eftersom de flesta utmaningar och behov liknar varandra i många länder. 

Hur+använder+man+denna+Best+Practice?+

Rekommendationerna som presenteras i denna rapport är tänkt att inspirera, vägleda och stödja vid 
utveckling av e-hälsotjänster. 
Rubrikerna på de fem rekommendationerna ger en överskådlig inblick i åtgärderna som 
rekommenderas, samt en kort beskrivning av hur de används i projektet Patientkunskap.  
Bilagorna erbjuder en mer fördjupande beskrivning av hur dessa rekommendationer tillämpas inom 
vårt pilotfall inom reumatologi och vilka resultat som vi har uppnått. 
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Rekommendation 1: Använd Service design metodik 

1.1 Vad är Service design? 
 
Huvudsyftet med Service design är att skapa en förståelse för användarnas beteenden, behov, motiv 
och drivkrafter samt säkra att tjänsten stöder dessa. Rätt genomfört gör Service design-processen att 
tjänsten blir användarvänlig, nyttig, önskvärd och effektiv samt upplevs som relevant av användarna. 
 
Service design bygger på en iterativ process med kontinuerlig återkoppling från både användare och 
experter under utvecklingen. Detta ger mindre risk för felsatsningar som visar sig först när systemet 
tas i drift, vilket även kan spara mycket pengar. 
 
Grunden för Service design är ofta traditionella verktyg för att definiera behov. Man börjar alltid 
med att studera målgrupperna i deras egna miljöer (exempelvis patienter och vårdpersonal) och 
arbetar sedan vidare med semi-strukturerade djupintervjuer, enkäter och workshops där 
representanter från målgruppen också är med och arbetar fram behovsbeskrivningar och 
lösningsförslag.  
 
Inom Service design arbetar man också med att definiera touch points, det vill säga 
interaktionspunkter i form av beskrivande etiketter för tankar/idéer + interaktioner + platser som kan 
visas i olika nivåer. Man skapar även ofta personas, detaljerade beskrivningar av typiska 
representanter ur målgruppen.  
 
Oftast tar man sedan fram olika typer av visualiseringar, exempelvis genom att rita storyboards eller 
bygga klickbara prototyper där man kan känna på hur tjänsten kan komma att se ut och fungera. 

1.2 Hur vi använt Service Design metodik 
 
Vi började med att kartlägga grundbehoven genom att göra semi-strukturerade djupintervjuer med 
personalen på SRQ kansli, de som arbetar dagligen med driften av beslutsstödet och PER-systemet 
samt sköter support och utbildning av vårdpersonal ute på landets reumatologiska kliniker.  
 
Efter analys av deras ackumulerade insikter om vad som fungerar bra och vilka förbättringsbehov 
som de ser, så genomfördes ytterligare intervjuer med utvalda patienter, sjuksköterskor och läkare 
runtom i landet. Vi observerade även patienters användning av PER-systemet på några kliniker. 
Vidare har vi samlat grupper av specialistläkare som använder beslutsstödet idag till 
utvecklingsworkshops där de gått igenom beslutsstödet tillsammans, utväxlat tips och erfarenheter 
samt diskuterat fram förbättringsbehov. 
 
Detta samlade material har sedan analyserats och specifikationer för nya och förbättrade funktioner 
har tagits fram. I flera fall har sedan skisser på tänkt formgivning testats på användare innan de 
slutliga funktionerna har utvecklats. 
 
Se exempel på hur resultatet som vi har uppnått med hjälp av Service design ser ut i några av våra 
tjänster i bilaga 1: resultatet av Service design  
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1.3 Service Design verktyg 

1.3.1 Stakeholder map   
Förstå vilka intressenterna är och deras relationer 

Vad är en Stakeholder map? 
En stakeholder map är ett strategiskt Service design-verktyg som visar relationen mellan olika typer 
av berörda intressenter. Den används för att visualisera kommunikationsvägar mellan aktörer, 
exempelvis vilka som patienten har kontakt med på olika sätt. 
 
Stakeholder map är ett verktyg för att identifiera vilka som är direkt påverkade eller beroende av 
varandra, samt för att påvisa olika typer av tänkbara konflikter eller inkompatibiliteter mellan 
intressenterna, så att man kan planera för att minimera dessa.  

Hur har vi använt Stakeholder map? 
Vi har diskuterat fram och ritat denna stakeholder map för att förstå relationerna mellan olika 
intressenter utifrån vilka nivåer som intressenterna befinner sig på. 
● Micro: Stakeholders/Intressenter som är direkt inblandade i individens vård. 
● Meso: Stakeholders/Intressenter som utgör vårdens och forskningens infrastruktur  
● Macro Stakeholders/Intressenter inom samhällsinstitutionerna och näringslivet  
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1.3.2 Service Blueprint 
Skapa en tydlig översikt över tjänstesystemet 

Vad är Service Blueprint? 
En Service Blueprint är en karta som visualiserar ett tjänstesystem så att man får en översikt av vilka 
steg som de olika systemdelarna stöder. I detta fall vad patienten respektive vården ser, var möten 
sker, samt vilka system och stödprocesser som ligger bakom. 
 
Service Blueprint kan också beskrivas som en multifunktionell karta som ständigt uppdateras under 
projektets utveckling. Exempelvis i början av ett utvecklingsprojekt så är det ett bra verktyg för att 
kartlägga de tjänster och processer som redan finns, så att man kan utvärdera, uppdatera och förbättra 
dem. Man kan identifiera problemområden och fördröjningar i flödena där processförändringar och 
nya verktyg/tjänster behövs för att öka tjänsternas effektivitet och nytta. 

Hur har vi använt Service Blueprint? 
För att få en visuell överblick över alla steg i processerna, de ingående tjänsterna och hur patienten 
och vårdgivarna stöter på dem under vårdprocessen. 
 

 
 
För att se en större bild med förklaringar av de olika stegen se bilaga 2: Service Blueprint med 
förklaringar. 
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1.3.3 Patientens storyboard 
Bygg empati och förståelse för patientens upplevelser 

Vad är Patientens storyboard? 
Storyboard är ett service design-verktyg som består av en serie teckningar eller foton som 
visualiserar en sekvens av händelser som visar hur tjänsten används idag, eller där en tänkt framtida 
tjänst används. Storyboards ser oftast ut som tecknade serier, med illustrationer och figurer med 
dialog som visas i pratbubblor. 
 
På så sätt blir storyboards ett lättsmält sätt att presentera tjänstekoncept för slutanvändare. 
Storyboards berättar en historia och utlöser diskussioner som ger värdefulla insikter om hur 
användarna upplever nytta och värde, samt de utmaningar och möjligheter som tjänsten kommer att 
ge till slutanvändarna. 
 
Själva processen att skapa storyboards tvingar service designers att verkligen sätta sig in i 
användarnas situation och på så sätt få in deras perspektiv i designprocessens början. 

Hur har vi använt Patientens storyboard? 
Vi har använt storyboards inom intervjustudier, för att framkalla en diskussion om vad som kommer 
att fungera eller inte, samt hur vi kan göra tjänsterna optimalt värdefulla för slutanvändarna.  
Se bilaga 3: Patientresan för mer information. 
 
 

  

 
 
1.3.4 Workshopserie 
Samskapande med patienter, vårdgivare, forskare och designers 

Hur genomförs en Service design workshop? 
Exempel: För att samla relevant information och skapa idéer kring ett visualiserat kunskaps- och 
beslutsstöd för specialistbesök höll vi fyra workshops med patienter, läkare, forskare och 
sjuksköterskor. Dessa representerade tre olika kroniska diagnoser: vuxen-reumatism, barn-reumatism 
samt MS. 
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Workshoparna hade som syfte att samla information samt få nya idéer kring hur ett digitalt 
beslutsstöd skulle kunna se ut och fungera för att på bästa sätt stötta såväl patienter/anhöriga som 
vårdpersonal, samtidigt som dataunderlaget i kvalitetsregist-ren skulle kunna öka och därmed stödja 
forskning. 
Deltagarna delades in i blandade grupper med patienter och vårdgivare i varje grupp. Varje grupp 
hade även med en handplockad ideation-expert eller visualiserare, vars uppgift var att driva 
diskussionen framåt och göra snabba skisser.  
Så här löd uppgiften som workshopdeltagarna fick vid starten av första workshopen: 

 
“Tan̈k er in i situationen; En patient och en lak̈are traf̈fas, de ska prata om 
patientens hal̈sa och till hjal̈p har de en läsplatta. Vad finns pa ̊skar̈men? 
Hur skulle skar̈men bas̈t anvan̈das under moẗet? Utga ̊ifran̊ att allt ar̈ 
tekniskt moj̈ligt, strunta i hur det har sett ut for̈r, idag har ni moj̈ligheten att 
tan̈ka nytt!” 

 
Baserat på resultaten från workshopen togs iPad-anpassade klickbara prototyper fram som var 
anpassade för de tre diagnoserna.  
 
Anna Thies, doktorand i Service Design från Stockholms Universitet, har medverkat och beforskat 
arbetssättet under projektets gång som en del i sitt avhandlingsarbete. Denna nyvunna kunskap kan 
fortsättningsvis användas för framtida projekt med Service design av användbara hälsotjänster. 

Hur har vi använt resultatet från dessa workshops? 
Prototyperna används för att illustrera de framtagna förslagen och tjänar tillsammans med den stora 
mängden idéer och förslag som togs fram som ett värdefullt underlag för fortsatta diskussioner och 
utveckling av ett skarpt system för visualiserat beslutsstöd.  
Läs mer i Bilaga 1: Resultatet av Service design 
 
 +
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1.4+Uppföljning+av+den+driftsatta+tjänsten+

Löpande insamling av återkoppling och underlag för vidareutveckling 

Alla typer av tjänster bör följas upp löpande under hela sin livscykel, vilket är enklare att göra med 
alla typer av digitala tjänster. 
Det ger värdefulla underlag för vidareutveckling av tjänsten och säkrar dess värde hos användarna. 
Man bör redan under projekteringen planera vem som ska ansvara för att följa återkoppling och 
statistik och hur dessa data ska analyseras och omsättas till utvecklingsplaner. Det finns två 
grundtyper av uppföljningar som bör köras parallellt: passiv och aktiv. 
  

Passiv uppföljning Aktiv uppföljning 
Exempel på mätdata som är värdefulla att följa 
löpande: 

! Hur många använder tjänsten? 
! Hur är fördelningen och trenden för nya 

användare och återkommande användare? 
! Var befinner sig användarna? Sorterat per 

landsting/region, klinik osv. 
! Hur många kör tjänsten på mobila enheter 

som smartphones eller läsplattor? 
! Hur lång tid befinner sig användarna i 

tjänsten per gång? 
! Hur många dropouts sker? (användare 

avbryter inmatningen i tjänsten) 
! I vilka avsnitt sker dropouts? 
! Hur många rekommenderar tjänsten i 

sociala medier? 
! Vilka typer av datorer, smartphones och 

webbläsarversioner används? 
 

! Utskick av enkäter till användarna, det 
kan antingen göras som separata 
mailutskick eller så kan man visa 
enkäterna inom tjänsten, t ex en enkät 
första gången man kör tjänsten och sedan 
uppföljningsenkäter var 6:e månad. Ha 
alltid med slutanvändare i arbetet med att 
ta fram dessa enkäter så att deras behov 
tillgodoses. 

! Djupintervjuer med användare. Använd 
en professionell intervjuare som kan sitta 
med användarna, observera deras 
användning och ställa både strukturerade 
och öppna frågor om deras upplevelser 
med tjänsten. 

! Fokusgrupper med användare. Kan 
exempelvis användas för att verifiera 
olika funktioner eller testa nya versioner 
av tjänsten. 
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Rekommendation 2: Säkra juridiken 

2.1+Juridisk+beskrivning++

Under utvecklingen av arbetsprocesser och IT-stöd i form av e-hälsotjänster  är det sällan uppenbart 
hur man bör koppla alla tekniskt drivna hypoteser med juridiska hypoteser och ta hänsyn till saker 
som sekretess, behörigheter, personlig integritet, spårbarhet med mera. Den tekniska utvecklingen 
går ofta fortare än lagstiftningen. 
Vi rekommenderar att en juridisk utredning görs tidigt i utvecklingsprocessen för att säkra att 
användningen av tjänstens alla delar ligger inom gällande rätt när tjänsten tas i drift. 
Alla juridiska och tekniska hypoteser bör noggrant utredas inom gällande lagstiftning, såsom 
Tryckfrihetsförordningen, Patientdatalagen, Personuppgiftslagen samt Offentlighets- och 
sekretesslagen. Vid behov bör man säkra sina hypoteser med relevanta myndigheter och 
organisationer som Datainspektionen, Socialstyrelsen med flera.  

2.2+Hur+har+vi+använt+juridisk+analys?+

I början av projektet genomförde vi en juridisk förstudie för att utreda juridiska hypoteser och krav 
för vårt pilotsystem. Pilotsystemet innehåller e-hälsotjänster  och integrationslösningar som 
möjliggör att patienten och vårdgivaren tar del av personligt sammanställd forskningsdata om 
patienten, exempelvis gener och biomarkörer som påvisats vid forskning och diagnostiska tester på 
patientens prover i en biobank.  
Dessa forskningsdata är tillgängliga för patienten genom patientens egen registrering (PER-modulen) 
och för vårdgivaren i SRQs beslutsstöd.  
Analysen gav en kort redovisning av hur tillgång till vissa forskningsdata förhåller sig till 
Tryckfrihetsförordningen, Patientdatalagen, Personuppgiftslagen samt Offentlighets- och 
sekretesslagen, uppdelat i två olika scenarios:  
● Retrospektiv - hur man under projektet kan lämna ut befintliga data (gener och biomarkörer) 

från en forskningsdatabas hos Karolinska Institutet och använda dessa data för vård och 
behandling inom Karolinska Universitetssjukhuset 

● Prospektiv - hur pilotsystemet efter projektets avslut kan möjliggöra tillgång till vård och 
behandling som bygger på analysdata från forskningsdatabaser kopplade till biobanker 
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Analysen är avsedd som underlag för diskussion med relevant juridisk expertis inför en generell 
tillämpning av modellen och kommersialisering av våra tjänster.  
 
Hela rapporten, med en utförlig rättslig analys, finns som bilaga 4: Rättslig analys Patientkunskap 
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Rekommendation 3: Kartlägg IT-infrastruktur 

3.1+IT+beskrivning+

Den moderna hälso- och sjukvård kräver en effektiv hantering av både information och kunskap för 
att uppnå bästa möjliga resultat. Införandet av informationsteknik (IT) i vården i form av olika e-
hälsotjänster  erbjuder många möjligheter såsom informationsförsörjning, effektivisering och 
beslutsstöd, samtidigt som det skapar stora integrationsutmaningar och ofta leder till fragmentering 
av information i enskilda silor. 
 
Det är därför av största betydelse att man tidigt i processen börjar analysera informationsflödet 
genom kärnprocessen och kartlägger alla e-hälsotjänster  (befintliga eller planerade) som stödjer det.  
Service Blueprint är ett effektivt verktyg för detta som ger bra underlag för kartläggningen inom 
projektets förstudie. Inom förstudiearbetet är det viktigt att komma överens om styrande principer för 
kravställning, exempelvis att ansluta sig till det nationella integrationsarbetet eller att använda öppen 
källkod. Man bör även föra en diskussion med plattformsleverantörer för att aktivt driva 
utvecklingen i önskad riktning. 
 
Som nästa steg bör integrationsbehovet mellan dessa e-hälsotjänster  analyseras med hänsyn till  det 
nuvarande och framtida nationella och regionala integrationsarbetet (till exempel Tjänsteplattformen) 
för att undvika onödigt merarbete och säkra en kompatibel och skalbar lösning.  
 

3.2+Hur+har+vi+kartlagt+ITKinfrastrukturen+inom+projektet+Patientkunskap?++

3.2.1 IT-Service Blueprint 
 
IT-Service Blueprinten ger en översikt över både  process-stegen och informationsflödet igenom 
olika e-hälsotjänster  och IT system. Den ger en överskådlig bild av:  
 
● Patientaktiviteter – vilka steg går patienten igenom i aktivitetsflödet? 
● Vårdaktiviteter – vilka åtgärder vidtar vården för att möjliggöra dessa steg? 
● Information till/från patient – vilka informationsflöden initieras på grund av dessa steg? 
● Bakom kulissen (patient/vård) – vilka system och aktiviteter involveras som bara patienten 

respektive vården ser/har tillgång till? 
● E-hälsotjänster/ IT system som är avgörande för kärnprocessen 
● Tjänstekontrakt – hur integreras de olika systemen med hjälp av tjänstekontrakt? 
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En mer detaljerad IT beskrivning som visar hur integrationen inom Patientkunskap byggts upp med 
hjälp av tjänstekontrakt och API:er finns som bilaga 5: beskrivning tjänstekontrakt Patientkunskap. 
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Rekommendation 4: Paketera tjänster och produkter utifrån behoven 
 
Under utvecklingen av olika e-hälsotjänster  och integrationslösningar är det viktigt att identifiera 
vilka tjänster och produkter som är intressanta för olika målgrupper och vem som är kunden som kan 
betala för dem. Inom vården är relationen mellan målgruppen-kunden-betalaren mer komplex än 
inom näringslivet. 
Den första rekommendation är att göra tjänsterna och produkterna, i vårt fall e-hälsotjänsterna, så 
generiska (diagnosoberoende) och återanvändbara som möjlig. Alla dessa tjänster och produkter 
inklusive kunskapsförmedling bildar ett utbud.  
Utifrån målgruppens behov görs en paketering med en specifik kombination av relevanta produkter 
och tjänster. 
Nästa steg är att fundera över distributionskanaler, det vill säga hur dessa paketerade tjänster ska nå 
ut till alla potentiella kunder och användare.   
 
Ett exempel från vårt projekt Patientkunskap ges i tabellen nedan: 
 

Kund Sortiment/Utbud Distributionskanal 
! Registerhållare, 
! Kvalitetsregister- 

ansvarig 

! Patient-centrerade e-hälsotjänster:  
PER, PEP 

! Beslutsstöd, system för kvalitetsregister 
! Integrationslösningar mellan biobanker 

och kvalitetsregistret  
! Kunskap och stöd att genomföra en 

behovsanalys och genomgång av 
befintliga IT-system 

! Kunskap och stöd att genomföra en 
juridisk analys 

! Via nationella och regionala 
kvalitetsregistercenter 
! Via personlig kontakt med 
andra registerhållare 
! Via presentation på 
Kvalitetsregisterdagarna  

 

 
En väl genomtänkt paketering av tjänster och produkter utifrån målgruppens behov är en 
förutsättning för affärsutvecklingen.  
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Rekommendation 5: Utveckla affärsmodeller tidigt i processen 

5.1+Affärsmodeller++

Affärsmodellen (business model) ger en teoretisk beskrivning av hur affärsverksamheten är tänkt att 
fungera. Det finns olika teoretiska ramverk hur affärsmodellen beskrivs med alla innehåller delar 
såsom: kundsegment-redogörelse, produkt/service-erbjudande, intäktsmodell samt leveransmodell 
som beskriver hur varor eller tjänster kommer kunden tillgodo. 
Inom vårt projekt har vi använt ett affärsmodellramverk från Boston Consulting Group som består av 
två huvudkategorier: ett kunderbjudande och en verksamhetsmodell. 

 

Kunderbjudandet / kundlöfte  Verksamhetsmodellen  

! Kundsegment – Målgrupp, vilka kunder 
ska vi vända oss till?  

! Produkt- och/eller serviceerbjudande – 
Vad ska vi erbjuda kunderna och hur ska 
vi paketera det?  

! Intäktsmodell – Hur ska vi ta betalt för 
det vi erbjuder?  

! Värdekedja – Hur ska vi leverera för att 
möta efterfrågan, vad gör vi själva och vad 
låter vi andra göra?  

! Kostnadsmodell – Hur använder vi våra 
tillgångar och kostnader så att vi kan 
leverera värdeerbjudandet med lönsamhet?  

! Organisation – Hur ska vi använda och 
utveckla våra resurser för att behålla och 
stärka vår konkurrensmässiga fördel?  

 
 
Källa: Lindgardt Z., Reeves M., Stalk G.,Deimler M. Business Model Innovation: When the Game Gets Tough, Change 
the Game. Boston Consulting Group. 2009 
 
Vårt rekommendation är att börja utveckla affärsmodellen redan i början av utvecklingsprocessen, 
eftersom man då tvingas ta ställning till grundfrågor som kommer att vara avgörande för om tjänsten 
får stor spridning eller inte, exempelvis: 

1. Vilka är målgrupperna?  
2. Vem ska betala för tjänsten? Vården, patienten själv eller någon annan aktör? 
3. Hur mycket kommer tjänsten att vara värd för slutanvändarna? 
4. Hur mycket kommer tjänsten att vara värd för den som ska finansiera den? 
5. Hur ska tjänsten marknadsföras? 
6. Hur ska tjänsten distribueras? 
7. Vem ska driva och förvalta tjänsten? 
8. Hur ska support och uppdateringar av tjänsten finansieras?    

5.2+Vad+är+resultatet+av+vår+affärsmodellanalys?+

Patientkunskaps affärsmodellanalys resulterade i en rapport som belyser några olika tänkbara 
affärsmodeller för hur produkterna och tjänsterna skulle kunna kommersialiseras till nytta för både 
patienter och samhället. Det finns flera tänkbara produkter och tjänster som skulle kunna säljas och 
deras affärsmodeller skiljer sig från varandra. 
 
 



 
Patientkunskap Best Practice                                                                                                                                                 17                                                                                                                                                                     

 

Sammanfattningsvis föreslår vi följande möjliga affärsmodeller:    

1) IT-systemen som processverktyg 
De ingående IT-systemen kan säljas och användas för att många kroniska sjukdomar kan behandlas 
mera individuellt för bättre resultat. 
En utmaning är att paketera denna produkt så att den blir skalbar och även anpassa system och 
säljprocess till olika länders hälso-och sjukvårdssystem. 
 
Tänkbara intäktsmodeller är: 
● Licensavgifter, en årsavgift per system/användare, eller per transaktion i systemet. 
● Kartläggning och implementering i kundens system, konsultarvoden. 
● Finansiering från intressenter, exempelvis läkemedelsföretag och organisationer som vill se 

en utvecklad sjukvård.      

2) Driva ett Center of Excellence 
Skapa ett kunskapscentrum som säljer information och konsulttjänster för att möjliggöra 
individualiserad behandling av patienter globalt. Här kan kunder vara exempelvis 
sjukvårdsorganisationer runt om i världen, läkemedelsföretag och diagnostikföretag.  

3) Prenumeration på kunskap 
För att skapa och upprätthålla en position som Center of Excellence behövs ständigt uppdaterad 
information kring vad som sker globalt inom respektive område. Detta kan man också göra en affär 
av och sälja prenumerationer på kunskap. Här kan man använda sig av etablerade processer för 
omvärldsanalys och skapa en tjänst som skulle kunna få global spridning och påverka hälso- och 
sjukvården mot en individualiserad vård.  
 
Hela rapporten finns i bilaga 6: affärsmodeller Patientkunskap 
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Bilaga 1: Resultatet av Service design 

1.+Insamlade+förbättringsbehov+

Här är ett axplock av förbättringsbehov som har identifierats under Service design-processen: 
 
Patienter vill: 
● Lära sig att själva förebygga/lindra sina skov.   
● Ha visualiserade översikter där de själva kan följa sin hälsostatus och utvecklingen över tiden. 

Översikterna ska vara tillgängliga via internet, på både datorer och mobiler. 
● Få hjälp med att sätta upp egna personliga hälsomål som kopplas till mätbara värden och följs 

upp tillsammans med sin läkare. 
● Kunna skicka meddelanden och frågor till vården via sina mobiler och få notifieringar när det 

kommer svar. 
● Kunna jämföra med andra patienter som har liknande förutsättningar och behandling. 

 
Läkare vill se lättolkade översikter över sina patienter och deras hälsostatus, dessa kan vara 
processmått som exempelvis: 
● Hur många patienter har jag träffat senaste månaden? 
● Hur många besök har utförts på kliniken senaste månaden? 
● Mina patienters genomsnittliga tid sedan senaste besök hos mig 
● Klinikens samtliga patienters genomsnittliga tid sedan senaste besök 

eller utfallsmått som exempelvis: 
● Hur stor andel av mina patienter är i remission eller har hög sjukdomsaktivitet enligt DAS28? 
● Hur stor andel av klinikens samtliga patienter är i remission eller har hög sjukdomsaktivitet 

enligt DAS28? 
● Vad är snittvärdet för DAS28 för mina patienter? 
● Vad är snitt-värdet för DAS28 för kliniken totalt? 
● Hur stor andel av mina patienter står på en viss behandling? Jämfört med kliniken? 
● Hur har min patientgrupp lyckats jämfört med klinikens?  

 
Allmänt: 
Att blanda diagnosspecialiteter och användare med olika yrken och bakgrund i workshops har gett 
såväl utvecklingsprojekten som dess deltagare ett ökat värde i form av erfarenhetsutbyte och 
inspiration under arbetets gång. Mångfalden i grupperna har lett till att helt nya idéer och möjligheter 
framkommit och kunnat realiseras, inte minst från patienternas sida. 
 
Tid är en ständig bristvara inom vården. En övergripande målsättning bör vara att alla system ska 
spara tid för vårdpersonalen. 
Det innebär bland annat att informationsflödet bör minimeras överallt. Man kan till exempel filtrera 
bort så mycket som möjligt från alla skärmvyer på ett dynamiskt och situationsbaserat sätt och 
därmed visa bara det som behövs för tillfället och lyfta fram det som är viktigast.  
 
Uppföljning 
Här är det naturligtvis viktigt att löpande mäta användningen av ovanstående översikter och statistik, 
så att man ser vad som används mest och kan utvärdera hur lätta de är att förstå för målgruppen. 
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2.+Patientens+Egen+Registrering+K+PER+

Vad är PER? 
Patientmodulen PER (Patientens Egen Registrering) är en internetbaserad ehälsotjänst där patienten 
själv registrerar uppgifter om sin hälsa inför besök hos specialistvården. Genom att använda PER får 
patienten fördjupade kunskaper om sin diagnos samt bättre insikt om sin egen hälsa och hur den kan 
påverkas i positiv riktning. Därmed bidrar PER till att patienten blir en aktiv medskapare av sin egen 
vård. När rutinfrågorna har besvarats i PER blir det mer tid för övriga frågor och samtal vid 
läkarbesöket. “Mötet börjar innan besöket” genom att patienten får ett eget internetbaserat 
beslutsstöd där patienten inför besöket registrerar sin hälsostatus och får stöd att i förväg tänka 
igenom i lugn och ro vad som bör tas upp under läkarbesöket. 
Patienten kan använda PER på två sätt: 

1. I samband med besök hos sin specialistklinik, på en dator med pekskärm eller en läsplatta 
som finns i väntrummet. 

2. Hemifrån, på sin egen dator eller läsplatta, genom att logga in på Mina Vårdkontakter. 
 
Patienten kan använda PER hur ofta som helst mellan klinikbesöken för att följa upp sin 
sjukdomsutveckling.  
Med PER kan patienten själv: 

1. Rapportera hälsostatus som är relevant för sin sjukdom genom internationellt validerade 
PROMs (Patient Reported Outcome Measures) som exempelvis HAQ, EQ-5D,  
självskattning av svullna och ömma leder samt arbetsförmåga och rökvanor. 

2. Följa upp sin sjukdomsaktivitet över tiden med en grafisk översikt samt specifika utfallsmått 
som skapas under varje klinikbesök. 

3. Använda PER som ett “feed forward-system” inför varje specialistbesök, det vill säga i 
förväg skriva in saker som underlättar besöket. 

Hur har vi vidareutvecklat PER? 
Under 2013 har PER fått en helt ny service design med följande syften: 

1. Göra PER enklare och säkrare att använda, förhindra felinmatningar och minimera behovet 
av instruktioner till patienterna. 

2. Förbättra gränssnittet, det vill säga sättet man använder tjänsten på och hur användarens data 
visas.  

3. Anpassa gränssnittet för PER ska kunna köras på alla vanliga typer av datorer och även på 
läsplattor som iPad, på klinikerna och hemma hos patienten. 

4. Skapa en modern design som gör systemet mera attraktivt och därmed underlätta spridningen 
av tjänsten. 

5. Göra textformuleringarna mer pedagogiska och systemet mera kontextuellt. Minimera 
informationsmängden i varje skärm: visa där så är möjligt bara det som behövs vid varje 
tillfälle. 

6. Säkra att alla väsentliga uppgifter matas in av läkarna och patienterna, med pedagogiskt 
utformade påminnelser och intelligent filtrering av felaktiga inmatningar. 

7. Skapa en plattform som går att bygga ut och återanvända för andra diagnoser 
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Exempel på gränssnitten i PER före och efter re-design: 

Före 
 

Efter 
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Under 2014 har vi testat och formativt utvärderat en ny PER-prototyp med fokus på en mer 
sammanfattande översikt och tillgång till forskningsdata. Den nya prototypen gav patienten 
möjlighet att följa sin sjukdomsaktivitet och behandling samt ha tillgång till sina grunduppgifter 
såsom diagnos, levnadsvanor, gener och biomarkörer (ACPA och RF i testpiloten).  

 
 
Inom den formativa utvärderingen gjorde vi en intervjustudie med patienter som gav värdefulla 
inblickar i patienternas funderingar kring gener, biomarkörer och tillgången till forskningsdata i 
allmänt. 
Resultaten visar att:  

! Patienterna har hittills fått ingen eller minimal information från sina reumatologer om sina 
biomarkörer och gener. 

! Patienterna föredrar att de får den informationen under sina första reumatologbesök och de 
vill ha informationen lätt tillgänglig i sina PER-moduler. 

! Informationen bör presenteras på ett lättbegripligt sätt. Alla termer (exempelvis ACPA, RF, 
gener, auto-antikroppar) bör förklaras och resultatens betydelse diskuteras. Vad betyder 
ACPA-positiv? Hur påverkar detta min behandling? Finns det någonting jag bör göra för att 
minska risken? Var kan jag få hjälp för att genomföra en livsstilsförändring? 

 
Allt insamlad information kommer att användas i förberedelserna för nästa steg i designutvecklingen 
av PER och i framtida beslut kring hur PER kan bli en ännu mera värdefull kunskapskälla för 
patienten. 
 +
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3.+Beslutsstöd+med+patientöversikt+

Vad är SRQ beslutsstöd? 
Tjänsten beslutsstöd för SRQ består av en lokal vårddokumentation med ett kliniskt 
beslutsstödssystem som används av vårdgivarna inom reumatologi. Beslutsstödet erbjuder en 
organiserad insamling, lagring och analys av standardiserade hälsodata. Syftet är att visa och lagra 
relevant patientinformation och underlätta förbättringar av reumatikervården och utfallen för både 
individuella patienter och kliniska patientgrupper. 
Beslutsstödet är utformat för att användas av vårdgivare (specialistläkare och sköterskor) i samband 
med patientbesök för att stödja utvärderingen av patientens utfall och ta beslut om vårdinsatser.  
Utöver detta så ger beslutsstödet en möjlighet för kliniken att få en översikt över sina 
behandlingsresultat på gruppnivå och kontinuerligt arbeta med lokala kvalitetsförbättringar.  

Funktioner i beslutsstödet för SRQ 
1. En grafisk, longitudinell graf över kliniska och patient-rapporterade utfallsmått, labbvärden, samt 

farmakologisk och icke-farmakologisk behandling (bilden nedan visar gränssnittet) . 

 
2. Behandlingskriterier och guidelines som hålls uppdaterade. 
3. Import av data från patientrapporteringssystemet PER (bilden nedan visar gränssnittet). 
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4. Integration med journalsystemet Take Care, vilket eliminerar behovet av dubbelinmatningar. 
5. Integration med olika forskningsdatabaser. 
6. Funktioner för att jämföra utfallet av den lokala vårdkvalitén mot regionala och nationella 

nivåer. 

Funktioner som utvecklats i beslutsstödet 

Biobanken och ACPA/RF mer synlig  
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Erbjud patienten att bidra till biobank samt deltaga i studier 
I beslutsstödet har vi lagt in intelligenta filter som automatiskt meddelar läkaren om att denna patient 
är lämpligt för att lämna biobanksprov och/eller delta i en specifik forskningsstudie. 
 

 
 
Meddelandet för att lämna biobanksprov innehåller både ett samtyckes-formulär och en remiss för 
blodprovstagning.  
 

4.+Mobilt+kunskapsstödK+”demonstrator”+

 
Syfte 
Ta fram en körbar “demonstrator” för ett gemensamt, visualiserat kunskaps- och beslutsstöd som 
körs på en iPad under specialistbesöket. Grundidén är att iPaden ska kännas som en “tredje person” i 
rummet och ge stöd för både patienten och läkaren under besöket. 
 
Mål 
Tanken med demonstratorn är att den ska visa inspirerande exempel på vad ett gemensamt kunskaps- 
och beslutsstöd för patienter och läkare kan innehålla och hur olika typer av innehåll kan visualiseras. 
 
Demonstratorn ska skapa en konstruktiv debatt kring hur ett beslutsstöd för specialistbesök ska 
fungera och hur det ska användas. Den ska bidra till att få fram bra underlag för att kunna bygga en 
skarp tjänst som kan spridas nationellt och upplevas som värdefull av både läkare och patienter. 
 
Målgrupper 

! Vårdgivare: seminarier, föreläsningar etc. 
! Beslutsfattare inom vården: Almedalen, konferenser etc. 
! Patienter, genom patientföreningar etc. 

 
Exempel på skärmbilder ur demonstratorn: 
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+

Bilaga 2: Service Blueprint med förklaringar 
 

+

 +
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Beskrivning 
 
Bakom kulissen, endast för patienten: sådant som händer patienten när hen inte interagerar 
med vården. Vad patienten gör i hemmet, på arbetsplatsen, med anhöriga och vänner. 
Funderar på hur livet ska bli med sjukdomen och anpassar sitt liv. 
 
Synlighetslinje för vården: gränsen för när vården har insyn i patientens aktiviteter 
Information till/från patient: information som patienten får eller rapporterar: Får kallelse till 
specialist, får diagnos, lämnar samtycke, får remiss till lab, PER-registrering, patient-
översikter över sin hälsostatus, PEP provsvar etc. 
 
Patientaktiviteter: vad patienten gör: åker till kliniken, lämnar prover, tar mediciner, 
rehabträning etc 
 
Vårdinteraktionslinje: gränsen för aktiviteter som sker hos vårdgivaren. 
 
Vårdgivare aktiviteter: vårdpersonal som patienten möter och vad de gör med patienten. 
Sköterska bokar besök - Specialistbesök - Erbjuder patienten att delta i studier och biobanker, 
Receptförskrivning - Labpersonal tar blodprov - Sjukgymnast & arbetsterapeut coachar 
 
Synlighetslinje för patienten: gränsen för det som patienter är delaktig eller informerad om. 
 
Bakom kulissen, inom vården: patientspecifikt, men ej patientinteraktivt. Det som patienten 
inte har insyn i, som t ex journalföring, remisshantering, hantering av biobanksprover, 
registrering i biobanker, forskningsdatabaser och kvalitetsregister, uppdatering av kriterier. 
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Bilaga 3: Patient storyboard – Patientresan 
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Bilaga 4: Rättslig analys Patientkunskap 
 

Rättslig analys utifrån Pilotsystemets access till forskningsdata. 
Utarbetad inom ramen för Vinnovaprojektet ”Öka patientens kunskap och makt 

för förbättrad hälsa och för kostnadseffektiv vård”. 
 

ACCESS TILL PROSPEKTIVT PATIENTDATA  
I PILOTSYSTEMET 

 
- Ver 1.1 Hypoteser vid Projektstart - 

  
Andreas Hager, Chimes AB 

Bakgrund+

Patienten inom svensk reumatologi får en bättre överblick över sin egen sjukdom och 
behandling genom patientinteraktiva tjänster, t ex PER, läs mer om PER på http://srq.nu/per/  
 
PER är kopplat till ett beslutsstöd för gemensamt beslutsfattande i vården (”Beslutsstödet”). 
Beslutsstödet finns hos reumatologen (se hur systemet med PER och Beslutsstödet fungerar 
på http://youtu.be/kTp6Hm8fm1E ). 
 
Inom ramen för Vinnovaprojektet ”Öka patientens kunskap och makt för förbättrad hälsa och 
för kostnadseffektiv vård” skall ett pilotsystem implementeras i SLL (”Pilotsystemet”) som bl 
a utvecklar Beslutsstödet så att patient och reumatolog kan ta del av personligt sammanställd 
forskningsdata om patienten (t ex gener och biomarkörer som lokaliserats via diagnostiska 
tester i biobank). Tillsammans kan reumatolog och patient överväga långsiktiga frågor som t 
ex risker för sekundära komplikationer och möjliga livsstilsförändringar. 

Syfte+

Denna rapport (Ver 1.0 Hypoteser vid Projektstart) skall användas under utvecklingen av 
arbetsprocesser och IT-stöd för Pilotsystemet och beskriver några juridiskt/tekniskt drivna 
hypoteser vid projektstart om: 

• Hur Pilotsystemet efter projektets avslut kan möjliggöra access i vård och 
behandling till analysdata från forskningsdatabaser kopplade till biobanker 
(prospektivt). 

Nya versioner av denna rapport kommer att tas fram under projektets gång och slutversionen 
skall beskriva de i Pilotsystemet implementerade arbetsprocesserna tillsammans med en kort 
redovisning av hur personligt sammanställd forskningsdata om patienten kan användas i 
Beslutsstödet. Slutversionen är tänkt att fungera som underlag för diskussion med bl a 
Socialstyrelsen, Datainspektionen och Socialdepartementet om generell tillämpning av 
modellen.  
Rapportens rättsliga analys ger med utgångspunkt i arbetsprocesserna en kort redovisning av 
hur tillgång till viss forskningsdata i Beslutsstödet förhåller sig till tryckfrihetsförordningen, 
patientdatalagen, personuppgiftslagen samt offentlighets- och sekretesslagen (nedan 
förkortade TF, PdL, PuL och OSL).   
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Pilot++

Hur Pilotsystemet efter projektets avslut kan möjliggöra access i vård och behandling till 
analysdata från forskningsdatabaser kopplade till biobanker (prospektivt) 

Processbeskrivning 
Reumatologin (här sammanhållet av Svensk Reumatologisk Förening) utvecklar för 
närvarande en nationell forskningsinfrastruktur för biobanking (”Biobanksprojektet”) som 
också bygger på den inom reumatologin väl etablerade principen om varje enskild 
vårdgivares access till ny kunskap och förfoganderätt till data/information avseende de egna 
patienterna.  
 
Bakgrunden till Biobanksprojektet är uppfattningen att utvecklingen av kliniska 
behandlingsriktlinjer och förståelse för sjukdomsprogress och förlopp vid reumatoid artrit 
(RA), kan avsevärt förbättras genom att systematiskt samla in inte bara kliniska data utan 
även data som möjliggör analys av genetik och serologi på patienter.  
 
Ett naturligt led i denna utveckling är dels att säkerställa logistik för provtagning till 
biobank/forskning på klinik, dels infrastruktur och processer för att återkoppla ny kunskap 
och information om enskilda patienters genetik och serologi.  
 
Pilotsystemet kan implementera processer för access i vård och behandling till analysdata 
från forskningsdatabaser kopplade till biobanker i reumatologins infrastruktur. Detta kan på 
regional nivå ske självständigt och utan hinder av timing och resurser från Biobanksprojektet.  
 
En nödvändig förutsättning är dock att man har etablerat en avtalsstruktur för deltagande 
vårdgivare/vårdenheter, och forskningsanstalter tillsammans med Regionalt Biobanks 
Centrum (RBC). 
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Bild 1 

 
Process enligt Bild 1: 
• 1. Informations- och samtyckesansvarig vid privat eller offentlig vårdenhet utför 

normal process vid inklusion av patienter i biobanksstudier [Diskutera: ev. inkluderar 
uppföljning av syften och aktiviteter i samband med årskontroller]. Patientens 
samtycke omfattar även en rätt för inblandade aktörer att återföra analysresultat som 
kan ha betydelse för vård och behandling av enskilda patienter till den provtagande 
vårdgivaren för journalföring.  

 
• 2. Provtagning sker och prover hanteras enligt process i multicenteravtal med 

Regionalt Biobanks Centrum (RBC).  
 

• 3. Analys av prover sker inom den myndighet som förvarar SRQ Biobank.  
 

• 4 => 5. Dataflöden är kopplade till regionala tjänsteplattformen och möjliggör att 
biobanken fungerar som input i data warehouse, först och främst för (7.) journalföring 
och därefter i enlighet med de lagar och regler som gäller för hantering av 
journaluppgift, t ex för (6.) registrering i kvalitetsregister, (8.) användande i vård och 
behandling, vid (7.) sammanhållen journalföring eller i (9.) patientinteraktiva tjänster.  
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Rättslig analys  
 
Lagstöd finns för processen i punkt 3.1 (aktuell lag först i varje punkt nedan). Utveckling av 
rättlig analys bör ske i takt med att Biobanksprojektet fortskrider.  
 

• TF och OSL. Vårdgivare kan vara privat eller offentlig d.v.s. myndighet eller ej. Det 
får ingen inverkan på möjligheter att biobanka material och återföra data från 
labbresultat. Olika regler för offentlighet och sekretess kan vara tillämpliga, t ex 
beroende på om det är privat eller offentlig aktör och om det är inom hälso- och 
sjukvården eller ej. Forskningsinstitutionen är primärt myndigheten Karolinska 
Institutet (KI) och tillämpliga regler kring offentlighet, sekretess och utlämnande skall 
följas. För all forskning som etikpro ̈vats gäller sekretess för forskare enligt OSL 24 
kap 3 §. KI utför också personuppgiftshantering såsom ombud i enlighet med 
multicenteravtal som administreras av RBC.  
  

• OSL. Det finns inget som hindrar att man kommer överens om att provresultat vid 
forskningsinstitution skall komma vårdgivaren och även patienten till del. Av OSL 12 
kap 1 och 2 §§ följer att sekretess dels inte gäller mot den patienten själv, dels att 
patienten kan häva sekretessen gentemot andra (t ex mellan KI och vårdgivare).  Det 
avtalsliknande förhållandet som uppstår behöver tydliggöras i informations- och 
samtyckesinformationen och skriftligt samtyckte till deltagande. Det torde vara rimlig 
princip att en ”återföring” av data förutsätter att det fortfarande finns en pågående 
patientrelation mellan vårdgivaren ifråga och patienten i fråga, samt att vårdgivaren 
gjort en bedömning att patienten inte kan lida men av informationsutbytet mellan 
myndigheterna och patienten (jfr OSL 25 kap 1§ och 25 kap 6§).  
 

• SOSFS 2008:14. Överföring av data kan inte ske över öppet nät utan stark 
autentisering och kryptering (jfr Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:14). Det är 
viktigt att den regionala tjänsteplattformen utformas enligt principer om integrity-by-
design och i enlighet med gällande rätt på området. 

 
• PDL och SOSFS 2008:14. Journaldata kan överföras mellan vårdgivare som ett led i 

sammanhållen journalföring.  
 

• PUL. PER är inget Hälsokonto idag. Men när Hälsokonto-möjligheter skapas kan 
även den privata sfären kopplas på. 
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Diskussionsförslag+till+hur+processer+och+ITKstöd+kan+utvecklas+för+
Pilotsystemet+
 
Pilotsystemet kan bygga på grundläggande överenskommelser med patienter redan vid 
provtagningstillfället om att vården skall få tillgång till analysresultat från biobanksmaterial i 
forskningsdatabaser. Modellen kan bygga på principen att patienten kontrollerar spridning 
och access till sina personuppgifter. Storskalighet och effektivitet kan uppnås genom att 
strukturen är en del i reumatologins väl inarbetade organisation och arbetssätt kring register, 
den regionala IT-tjänsteplattformen och multicenteravtal som administreras av RBC.  

Anknytning till reumatologins väl inarbetade organisation och arbetssätt kring 
register 
 
Patienten inom svensk reumatologi får idag en bättre överblick över sin egen sjukdom och 
behandling genom patientinteraktiva tjänster, t ex PER, läs mer om PER på http://srq.nu/per/. 
 
PER är kopplat till ett beslutsstöd för gemensamt beslutsfattande i vården (”Beslutsstödet”). 
Beslutsstödet finns hos reumatologen (se hur systemet med PER och Beslutsstödet fungerar 
på http://youtu.be/kTp6Hm8fm1E ). 
 
Såväl patientinteraktiva tjänster som beslutsstöd är väl inarbetade i vården (jfr 
processbeskrivningar och rättsutredning från QRC i Bilaga). Vidare har reumatologin med 
Svensk Reumatologisk Förening (SRF) som samordnare utvecklat samarbetsformer kring 
forskningsnätverk, registerforskning, spridande av ny kunskap, industriella samarbeten m.m.  
 
Pilotsystemet som koncept kommer att antas inom SRF efter samma konsensusarbete som 
tidigare tillämpats i utvecklingen av PER och beslutsstöd. Som ett led i detta arbete kommer 
man att ta fram kommunikationsmaterial, policies och modellavtal för vårdgivare och 
forskare samt informationsmaterial för patienter och övriga allmänheten. 

Anknytning till Regionalt Biobanks Centrum 
 
Kan utvecklas i samarbete med projektledaren Thomas Bergman. Samarbete är etablerat.  

Koppling till ny IT-infrastruktur med stödjande processer – Regional 
tjänsteplattform 
Kan utvecklas i takt med att ny IT-infrastruktur med stödjande processer utvecklas inom 
Regional tjänsteplattform. 

Särskilt+vad+gäller+etik+
 
Vi har lokaliserat en etisk frågeställning för KI huruvida man kan lämna ut genetiska 
uppgifter. Tillsammans med Johan Askling har vi etablerat hypotesen att detta med klinisk 
användning av ACPA och vilka kliniska beslut det skall påverka bör kopplas till behörigen 
fastställda medicinska riktlinjer för vård och behandling. Detta enligt modellen för 
beslutsstöd som "observation" + regelverk => beslut om insats. SRF:s riktlinjegrupper tillhör 
de effektivaste i landet då deras riktlinjer uppdateras varje år, och Vinnovaprojektet kan 
knytas till detta arbete när piloten närmar sig färdigställande. 
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Bilaga 5: Beskrivning Tjänstekontrakt Patientkunskap 
 
 
 
 
 
 
 

Patientkunskap 
 

– Beskrivning Tjänstekontrakt och API:er – 
 

2014-06-25 
Version 1.0 

 
Anders Henriques 

Chorus AB 
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Inledning+

Syftet med denna beskrivning är att visa hur integrationen inom Patientkunskap byggts upp 
med hjälp av tjänstekontrakt och API:er. Men syftet är inte enbart att beskriva innehållet i 
dessa, utan även visa hur integrationen knyter ihop olika delar av patient- och 
vårdgivarprocesserna. 
Målgruppen är främst personer med intresse och behov av att utveckla integrationslösningar 
mellan forsknings- och kvalitetsregister samt besluts- och verksamhetssystem. Därför har 
beskrivningarna lagts på en nivå som inte kräver djupa IT- och integrationskunskaper, utan vi 
har valt att hänvisa vidare till andra dokument och lösningar där utvecklare och arkitekter kan 
fördjupa sig för att exakt kunna avgöra om befintliga lösningar fyller de egna behoven eller 
om ytterligare utveckling krävs. 
Som bilaga till denna beskrivning har vi valt att lägga in den förstudie som föregick själva 
utvecklingsarbetet, eftersom den beskriver de alternativ och frågeställningar som föregick 
själva integrationsutvecklingen. 

Tjänster+grunden+för+systemintegrationen+

För att komma ifrån en situation där allt större andel av budget och IT-resurser satsas på att 
utveckla nya integrationer mellan system, har man från Ineras sida arbetat med att bygga upp 
en arkitektur som syftar till att skapa en flexibel och skalbar arkitektur där all data enbart 
matas in en gång. Arkitekturen bygger på tre grundstenar: 

1. Tjänsteplattform 
2. Tjänstekontrakt 
3. Tjänster/API:er 

Rekommendationen i förstudien var att bygga på denna arkitektur, något som man tagit fasta 
på i projektet och haft som grund för sitt utvecklingsarbete. 
Hur dessa tre komponenter används vid uppbyggnaden av datautbytet inom ramen för 
Patientkunskap beskrivs närmare nedan, men beskrivningen inleds med att presentera dessa 
tre begrepp lite närmare. 

Tjänsteplattform 
Tjänsteplattformen är den tekniska infrastruktur som tar hand om integrationen mellan fler 
och fler av sjukvårdens system. Tjänsteplattformen kan liknas vid en ”korridor”, där 
varje ”dörr” i korridoren representerar ett system som är kopplat till  själva plattformen. 
Dörrarna leder till bakomliggande verksamhetssystem och de har fördelen av att vara 
standardiserade med en tydlig beskrivning av vart de leder och hur de öppnas/stängs. 
Tjänsteplattformen finns dels på nationell nivå för de kopplingar som är gemensamma för 
hela landet, men plattformen finns även på regional nivå (i stort som kopior av den 
nationella), främst för att förbättra prestanda samt för att hantera de integrationer som är 
utvecklade för att fungera i enskilda landsting. 
Tjänsteplattformen fungerar så att olika tjänster publicerar/prenumererar på information, 
vilket gör att man inte behöver utveckla skräddarsydda funktioner för att skicka data mellan 
olika system eller för att publicera dessa direkt för användare. 
För mer information om tjänsteplattformen – läs vidare på Ineras hemsida här:  
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http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/Arkitektur-och-regelverk/ 
och på Health Innovation Platform (HIP). 
http://healthinnovationplatform.se/dokumentation/teknisk-overblick/ 

Tjänstekontrakt 
Om tjänsteplattformen är korridoren utgör tjänstekontrakten de olika dörrarna i denna 
korridor. Tjänstekontrakten består av dokument som beskriver hur olika tjänster är 
uppbyggda och vilken data som utbyts med hjälp av olika tjänster. Eftersom tjänstekontrakten 
har en standardiserad uppbyggnad, är det relativt enkelt att förstå hur datautbytet går till och 
vilka data som är tillgängliga via de olika tjänster som bygger på dessa kontrakt.  
Ett tjänstekontrakt kan omfatta en eller flera tjänster. För Patientkunskap har totalt sex 
stycken tjänstekontrakt definierats och varje tjänstekontrakt har  
Tjänstekontrakten inom vården kallas för RIV-kontrakt och deras uppbyggnad presenteras 
närmare på Google Code i så kallade RIV Tekniska anvisningar. Dessa återfinns på 
webbplatsen:  https://code.google.com/p/rivta/. 

Tjänster/API:er 
Tjänster är den strukturerade och återanvändbara kod som utför det som finns i specificerat i 
respektive tjänstekontrakt. Dessa finns inkluderade som kodexempel via de länkar som 
angivits för respektive tjänstekontrakt. 
För dessa koncept (och för flera andra delar av den tekniska plattformen), finns ett antal 
produktblad framtagna som på ett enkelt och övergripande sätt visar hur dessa delar 
samverkar. Dessa produktblad återfinns på webbplatsen: 
http://www.minavardfloden.se/Information%20leaflets%20in%20Swedish 

Koppling+tjänstekontrakt+och+verksamhet+

Hela patientflödet inom ramen för Patientkunskap har utvecklats med hjälp av metodiken 
Service Innovation. Resultatet har beskrivits och dokumenterats med hjälp av en så kallad 
Service Blueprint. För att inte skapa ytterligare beskrivningsmodeller, har vi valt att lägga in 
en referens till tjänstekontrakten i denna Service Blueprint nedan.  
 
En Service Blueprint visar: 
 

Patientaktiviteter – vilka steg går patienten igenom i aktivitetsflödet? 

Vårdaktiviteter – vilka åtgärder vidtar vården för att möjliggöra detta? 

Information till/från patient – vilka informationsflöden initieras p.g.a. detta? 

Bakom kulissen (patient/vård) – vilka system och aktiviteter involveras som bara 

patienten respektive vården ser/har tillgång till? 

Tjänstekontrakt – hur integreras de olika systemen med hjälp av tjänstekontrakt? 
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Beskrivning+av+tjänstekontrakt+

Nedan beskrivs de sex tjänstekontrakt som utvecklats i syfte att stödja den process som 
beskrivits ovan. För en djupare teknisk beskrivning av samtliga tjänstekontrakt hänvisas till 
Google Code. Mer information återfinns här: 
https://code.google.com/p/sll-rtjp-4d/ 
De tjänstekontrakt som tagits fram i projektet Patientkunskap har följande syften: 
 
 

Kommunikation*mellan*Journal*och*Beslutsstöd*RA* Tjänstekontrakt*1*&*2*
Kommunikation*mellan*PER/Beslutstöd*och*det*
framtida*personligt*hälsokonto*

Tjänstekontrakt*3*&*4*

Kommunikation*av*biomarkörer*mellan*
forskningsdatabas*och*Beslutsstöd*

Tjänstekontrakt*5*

Kommunikation*av*kemlabbdata*mellan*Journal*
och*Beslutsstöd*RA*

Tjänstekontrakt*6*
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Tjänstekontrakt 1 

Syfte!
Vården sänder strukturerad data från beslutsstödsystem RA till journalsystemet (TakeCare). 
 

 

Information!
Från RA beslutsstöd sänds information till 
journalsystemet TakeCare. Informationen omfattar upp 
till ett drygt 30-tal informationsvärden om patienten, 
inklusionskriterier för att ytterligare specificera hur RA 
yttrar sig hos patienten, information om vårdpersonal 
och vårdenhet, diagnostyp samt läkemedelsinformation 
(se specifikation via länk nedan). 

Länkar!till!teknisk!information!
https://code.google.com/p/sll-rtjp-
4d/wiki/RaDSDataInteractions 
 

Tjänstekontrakt 2 

Syfte!
Vården registrerar beslutsstödsdata via journalsystemsmallar (TakeCare). 

 

Information!
Via journalsystemets mallar ges möjlighet att registrera 
patientdata i beslutssystem RA. Informationen omfattar 
samma information som ovan – skillnaden är att man här 
hämtar data till beslutsstödet från journalsystemet istället 
för tvärt om. 

Länkar!till!teknisk!information!
https://code.google.com/p/sll-rtjp-
4d/wiki/RaDSDataInteractions 
 

Tjänstekontrakt 3 

Syfte!
Utlämning av patientdata från Patientens Egen Registrering (PER) till externa tjänster, typ 
nationellt Hälsokonto, via API Gateway. Tjänsten ska också kunna användas för att kunna 
lämna ut data via andra tjänster än PER. 
 

Beslutstöd 
system RA 

Journal-system 
TakeCare 

 

Beslutstöd 
system RA 

Journal-system 
TakeCare 
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Observera att implementeringen av det 
nationella Hälsokontot har försenats på 
grund av överklaganden och krav på att 
upphandlingen ska göras om. Därför 
har hela kedjan från PER till 
Hälsokontot inte  kunnat testas! 

 

Information!
Information från patienten om upplevd 
smärta och svullnad i totalt 28 leder 

Länkar!till!teknisk!information!
https://code.google.com/p/sll-rtjp-
4d/wiki/RaPatientDataInteractions 
 

Tjänstekontrakt 4 

Syfte!
Information från patienten respektive läkaren om upplevd smärta och svullnad i totalt 28 
leder, information om labbvärden samt information om läkemedel. 
För tjänstekontrakt 4 kommer troligen hanteringen att ändras jämfört med ursprunglig plan. 
När tjänsten planerades, fanns det ingen Formulärtjänst tillgänglig,men i och med att denna 
utvecklats parallellt  inom ramen för projektet Mina Vårdflöden, kan en effektivare hantering 
genomföras. 
Istället för att patientappen direkt uppdaterar beslutsstödet som planerats, hämtas istället det 
formulär som ska användas. När formuläret är uppdaterat, registreras detta i Formulärtjänsten. 
Beslutsstödet för efter detta en notifiering från Formulärtjänsten och kan då hämta det ifyllda 
formuläret. 
Fördelarna med detta blir en mer flexibel hantering  som bygger på de tjänster som redan 
tagits fram. 
Observera att implementeringen av det nationella Hälsokontot har försenats på grund 
av överklaganden och krav på att upphandlingen ska göras om. Därför har hela kedjan 
från PER till Hälsokontot inte  kunnat testas! 
 

 

Information!
Information från patienten respektive 
läkaren om upplevd smärta och svullnad i 
totalt 28 leder, information om labbvärden 
för sänka och CRP samt information om 
läkemedel (namn, dos, start/stopp, 
anledning till utsättning av läkemedel, typ, 
samt intervall för intag).  

Länkar!till!teknisk!information!
https://code.google.com/p/sll-rtjp-
4d/wiki/RaPatientDataInteractions 
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Tjänstekontrakt 5 
Syfte!
Tjänstekontraktet notifierar Beslutsstödet när ett positivt labbsvar inkommit i den federerade 
forskningsdatabasen T-MedFusion, som innehåller information från ett flertal olika 
forskningsdatabaser. 

 

Information!
Idag hanteras registrering av ACPA-prover, 
då förekomsten av denna biomarkör har visat 
sig ha en negativ inverkan på RA-patienters 
sjukdomsförlopp. I framtiden kommer även 
andra biomarkörer kunna följas via detta 
tjänstekontrakt. 

Länkar!till!teknisk!information!
https://code.google.com/p/sll-rtjp-4d/  
 

Tjänstekontrakt 6 

Syfte!
Överföring av kemlabbsvar från Journalsystem till Beslutsstödsystem RA. 
 

 

Information!
Innehåller information om typ och datum för 
prov, sammanfattning av resultatet, måttenhet, 
om det är ett patologiskt resultat eller inte samt 
eventuell annan referensinformation. 

Länkar!till!teknisk!information!
https://code.google.com/p/sll-rtjp-
4d/wiki/GetClinicalChemistryLabOrderOutcome 
 

Aktörsmatris+

Aktörsmatrisen nedan syftar till att ge en bild av vilka system som är inblandade i de 
integrationer som hanteras av de sex tjänstekontrakt som utvecklats inom ramen för 
patientkunskap. 

! Beslutssystem!

RA!

Jounalsystem!

TakeCare!

T4MedFusion! Patientens!

Egenregistrering!

PER!

Formulärtjänst! Personligt!

Hälsokonto!

TjK1! x! x! ! ! ! !
TjK2! x! x! ! ! ! !
TjK3! ! ! ! x! x! x!
TjK4! x! ! ! ! x! x!
TjK5! x! ! x! ! ! !
TjK6! x! x! ! ! ! !

Beslutstöd 
system RA 

Journal-system 
TakeCare 
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Bilaga 6: Affärsmodeller Patientkunskap  
Britta Dalunde, Chorus, AB 

Sammanfattning++

I detta White paper har några olika affärsmodeller lyfts fram för hur Patientkunskap skulle 
kunna fungera för att kunna kommersialiseras till nytta för både patienter och samhället. Som 
utgångspunkten har en affärsmodell från Boston Consulting använts och den består av ett 
Kunderbjudande och en Verksamhetsmodell. 
 Det finns i projektet Patientkunskap flera tänkbara produkter och tjänster som skulle kunna 
säljas och deras affärsmodeller skiljer sig från varandra.  
 
IT systemen skulle kunna säljas som en helhet inklusive processer alternativt som fristående 
system. Detta skulle kunna ha en affärsmodell som går ut på att intäkter kan komma från flera 
håll. Dels från betalande kunder, dels från intressenter som har nytta av att vården 
individualiseras och att patienter får större inflytande över sin behandling.  
En utmaning är att paketera denna produkt så att den blir skalbar och även anpassa system 
och säljprocess till olika länders hälso-och sjukvårdssystem. Troligtvis behövs här en eller 
flera samarbetspartners som redan är globala vilket kortar startsträckan och underlättar en 
snabb spridning.  
 
Det finns i Patientkunskap en stor möjlighet att kunna bli ett Center of Excellence, både 
inom reumatologi och andra områden, och därigenom gynna Sverige och industrin kring 
hälso- och sjukvård. Ett sådant kunskapscentrum skulle kunna sälja ad hoc information och 
konsulttjänster för att möjliggöra individualiserad behandling av patienter globalt. Här kan 
kunder vara både läkare runt om i världen, läkemedelsföretag och diagnostikföretag.  
För att skapa och upprätthålla en position som Center of Excellence behövs ständigt 
uppdaterad information kring vad som sker globalt inom respektive område. Detta kan man 
också göra en affär av och sälja Prenumeration på kunskap. Här kan man använda sig av 
etablerade processer för omvärldsanalys och skapa en effektiv tjänst som skulle kunna få stor 
global spridning och vara till samhällets nytta genom att påverka hälso- och sjukvården 
internationellt mot en individualiserad vård.  
Om projektet Patientkunskap lyckas uppnå den position som finns möjlighet för, skulle det 
kunna gynna många parter; patienter, forskningen, hälso- och sjukvården och industrin kring 
den. Det skulle även gynna Sverige och Karolinska Institutet som center för framtida 
forskning, vilket skulle vara en viktig insats för Sveriges framtida utveckling. En 
välutvecklad plattform låter också patienternas information ta Patientkunskap långt framåt, 
längre än vad som projektets parter kan göra tillsammans idag.  

Introduktion++

Patientkunskap är ett projekt som drivs av MMC; idén bygger på att öka patientens 
personliga kunskap och därmed skapa bättre hälsa till lägre kostnader.  
SJUKVÅRDENS UTMANINGAR omfattar ökande behov i befolkningen via 
livsstilssjukdomar och ökad livslängd, besparingskrav som hämmar vårdens tillväxt samt 
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långsamt införande av evidensbaserad kunskap kan mötas med en ny vårdprocess utifrån 
patientens behov av kunskap för en bättre hälsa. 
  
PROJEKTET SKA UTVECKLA och implementera tjänster där patienten mäter sin 
individuella hälsa och bedömer hur den skulle kunna förbättras genom egna insatser, i nära 
samverkan med vården och vetenskapen.  
 
KONKRET FÅR PATIENTEN överblick över sin sjukdom via nya möjligheter att ta del av 
sin egen sjukvårdsinformation (från kvalitetsregister och journaler), relevant vetenskap (gener 
och biomarkörer via diagnostiska tester i biobank), samt att skapa egen information och 
därmed få ett helt annat beslutsunderlag än idag för att få inflytande över sin behandling.  
INNOVATIONEN består i att patienten får en individanpassad förståelse för sin sjukdom och 
utifrån de senaste forskningsrönen ser hur olika faktorer kan påverka sjukdomen. Patienten 
ges genom detta möjlighet att som individ ta en aktiv roll, inte minst genom förändringar i det 
dagliga livet med positiva hälsoeffekter som följd.  
 
SAMHÄLLSNYTTAN är att patienten, vården och forskningen kan samverka, vilket leder 
till en hållbar tillväxt och nytta för många:  

1) Patienter och omsorgstagare får bättre hälsa och ökad livskvalitet.  
2) Vården får bättre förmåga att leverera goda resultat på ett kostnadseffektivt sätt.  
3) Forskningen får större effekt genom att bidra med individualiserad data direkt till 
patient och vårdgivare.  
4) Näringslivet får ökad tillväxt inom sektorerna: Vårdproducenter, Life Science och 
IT-företag.  

Detta White paper omfattar förslag på affärsmodeller för hur Patientkunskap kan fungera för 
att kunna kommersialiseras. Det baseras på intervjuer med 10 personer samt kompletterande 
frågor till 4 personer. Det baseras dessutom på inläsning av projektmaterial samt annat 
referensmaterial.  

Affärsmodell++

En affärsmodell är en beskrivning av hur ett företag eller en affärsverksamhet är tänkt att 
fungera. För att kunna kommersialisera Patientkunskap behövs en affärsplan tas fram där 
denna affärsmodell är en del av affärsplanen. I denna studie har en affärsmodell från Boston 
Consulting Group använts.  
Den består dels av ett Kunderbjudande, dels en Verksamhetsmodell.  
 
Kunderbjudandet består av tre komponenter:  

! Kundsegment – Vilka kunder ska vi vända oss till?  
! Produkt- och/eller Serviceerbjudande – Vad ska vi erbjuda kunderna och hur ska vi 

paketera det?  
! Intäktsmodell – Hur ska vi ta betalt för det vi erbjuder?  
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Verksamhetsmodellen består också av tre komponenter:  
! Värdekedja – Hur ska vi leverera för att möta efterfrågan, vad gör vi själva och vad 

låter vi andra göra?  
! Kostnadsmodell – Hur använder vi våra tillgångar och kostnader så vi kan leverera 

värdeerbjudandet med lönsamhet?  
! Organisation – Hur ska vi använda och utveckla våra resurser för att behålla och 

stärka vår konkurrensmässiga fördel? 

Produkter+och+tjänster++

Det finns i projektet Patientkunskap flera tänkbara produkter och tjänster som skulle kunna 
säljas och de har affärsmodeller som skiljer sig från varandra.  
 
1. Grundpaketet inkluderar alla IT-system inom Projektet Patientkunskap, det vill säga PER 
(Patientens Egen Registrering), PEP (Patientens Egen Provtagning), MFP (Mina 
Forskningsprover), T-MedFusion (biobanksprover) samt Beslutsstödssystemet. Dessutom 
ingår processerna kring hur man använder och kombinerar information från de olika 
systemen till att bli till kunskap om den enskilde patienten.  
 
2. Fristående IT system där en kund kan köpa ett eller flera av systemen inom 
Patientkunskap som sedan integreras med kundens befintliga IT-system eller används 
självständigt. Även här ingår processerna kring hur information från de olika systemen 
omvandlas till kunskap om den enskilde patienten.  
 
3. Center of Excellence, ett kunskapscenter som kan sälja ad hoc information och 
konsulttjänster utifrån databaser och unik kunskap för att möjliggöra individualiserad 
behandling.  
 
4. Prenumeration på kunskap. De senaste forskningsrönen och annan information behöver 
omvandlas till kunskap, vilken även skulle kunna göras till en prenumerationstjänst och 
spridas på ett effektivt sätt till både läkare runt om i världen och till journalsystems-
leverantörer som behöver uppdatera sina system.  
 
5. Övriga produkter och tjänster. Det finns mindre produkter och tjänster som kan 
utvecklas; såsom automatisering av informationsöverföring. Det är också tänkbart att 
utveckla andra produkter och tjänster i framtiden som skulle kunna utvecklas baserat på 
Patientkunskap, till exempel eHälsobesök där patienten monitorerar sin egen sjukdom på 
distans med video och appar som stöd.  
 
De två förstnämnda produkterna, ”Grundsystemet och Fristående IT system”, har till stora 
delar samma affärsmodell och de redovisas därför tillsammans nedan. Övriga redovisas med 
en affärsmodell per produkt.  
Eftersom alla dessa produkter och tjänster härstammar från projektet Patientkunskap bör de 
utvecklas tillsammans. Ett alternativ till en sådan gemensam utveckling skulle kunna vara att 
använda en agil utvecklingsmetod. Detta är en utvecklingsmetod som utvecklats inom 
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systemutveckling men som på senare år med framgång börjat användas även för 
produktutveckling.  

Patientkunskap+och+ITKsystem+(Tjänst+1+och+2)++

Affärsidé  
Vi skall ta fram en metod så att många kroniska sjukdomar kan behandlas individuellt för 
bättre resultat men även förebyggas så att patienter kan få en bättre livssituation, vården kan 
bli effektivare och sjukvårdskostnaderna kan hållas nere.  

Kunderbjudandet  

Kundsegment – Vilka kunder ska vi vända oss till?  
Potentiella slutkunder är patienter i Sverige och internationellt med kroniska sjukdomar. 
Beroende på vilken modell som respektive land använder för sin sjukvård blir kunderna olika.  
Sverige: Landstingen bekostar sjukvården och är potentiella kunder i Sverige. Offentliga och 
privata specialistkliniker för kroniska sjukdomar borde ha ett stort intresse för Patientkunskap 
för att kunna ge sina patienter en individualiserad vård.  
Internationellt: Beroende på sjukvårdssystem är potentiella kunder de som bekostar 
sjukvården. Detta kan vara den offentligt finansierade sjukvården, privatsjukhus, arbetsgivare 
och i vissa länder även patienterna själva. I vissa länder spelar försäkringsbolagen en viktig 
roll och de borde vara intresserade av att få ner sina kostnader genom en individualiserad 
vård. I Steg 3 i projektet behöver de olika systemen i respektive land kartläggas för att 
komma fram till vilka grupper som skulle kunna vara potentiella kunder till Patientkunskap, 
därefter behöver volymer uppskattas för att komma fram till vilka kunder som bör prioriteras 
i ett första läge.  

Produkt- och/ eller Serviceerbjudande – Vad ska vi erbjuda kunderna och hur ska vi 
paketera det?  
Den tänkta tjänsten innebär att sälja en process baserad på IT-system. Processen innebär att 
man knyter data från flera olika IT-system till patientens egna erfarenheter av sin sjukdom. 
Detta är unikt och verkar inte ha gjorts på detta systematiska sätt tidigare någon annanstans i 
världen. I det totala erbjudandet av IT-system säljs därför PER, PEP, MFP, T-MedFusion 
tillsammans med Beslutsstödet. För att bli säljbara, behöver systemen kompletteras med 
guider (gärna integrerade i systemen), filmer eller annan information som beskriver hur 
systemen och processerna fungerar. IT-systemen behöver vara utformade så att patienter 
intuitivt förstår de delar som skall användas och ge dem en sådan information att de som vill, 
kan vara delaktiga i sin behandling. IT-systemen skall också ge användarna inom vården ett 
bra stöd i deras arbete och möjliggöra en individbaserad behandling.  
I pilotprojektet har systemen anpassats till reumatoid artrit (RA), men i framtiden kan de 
anpassas även till andra sjukdomar. Detta ställer krav på att systemen är flexibla och att 
funktioner kan kopplas av och på utifrån respektive sjukdoms unika krav. Delar av det som 
satts upp för RA kan säkert återanvändas, till exempel information om levnadsvanor. Andra 
funktioner, exempelvis smärtregistrering, kan vara relevant för vissa andra sjukdomar men 
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helt irrelevant i andra fall som istället behöver registrera andra typer av symtom. Systemen 
behöver också vara flexibla för att kunna följa forskningsutvecklingen.  
Troligtvis är alla kunder inte är redo att implementera samtliga system och hela processen. 
De arbetar kanske redan utifrån egna processer och har vissa system utvecklade som stöd för 
sitt arbete. Det kan därför finnas en möjlighet att sälja respektive IT-system var för sig som 
fristående moduler, för att sedan kunna integreras med kundens egna system. Även här ingår 
processerna kring hur information från de olika systemen används och kombineras till 
kunskap om den enskilde patienten. Därför behövs såväl integrationsbeskrivningar i form av 
tjänstekontrakt eller liknande som material direkt riktat till slutanvändarna.  
En annan möjlighet är att sälja fristående enskilda system och utveckla detta till en egen affär 
kring individualiserad hälso- och sjukvård. Ett exempel på detta skulle kunna vara PEP, 
Patientens Egen Provtagning. Detta system skulle kunna säljas i länder där patienter själva 
betalar för sin provtagning. Provsvaret kan sedan återrapporteras direkt till patienten med en 
guidning huruvida värdena ligger inom normalgränserna eller om läkare behöver kontaktas. 
Detta system skulle också kunna säljas där sjukvården bekostas av annan part än patienten 
men där det finns en betalningsvilja hos patienter för att få en effektivare process.  
De IT-system som byggs bör ha den nationella arkitektur som baseras på de 
utvecklingsprinciper som med framgång använts i exempelvis 4D och Mina vårdflöden. På så 
vis säkerställer vi att nya lösningar blir kompatibla med den utveckling som sker i Sverige, 
men vi skapar också flexibilitet och underlättar om lösningen ska exporteras till andra länder.  
Genom att bygga upp standarder för datautbyte och integration via så kallade tjänstekontrakt 
och API:er, förenklar vi för alla utvecklare som vill sätta in våra lösningar i ett större 
sammanhang. Det gör också att vi kan hjälpa andra länder att bygga upp en modern 
integrationsmiljö utan att tvinga in dem i standarder de inte använder eller planerar att 
använda.  

Intäktsmodell – Hur ska vi ta betalt för det vi erbjuder?  
Det finns olika möjliga ersättningsmodeller och i fallet Patientkunskap är det dessutom 
tänkbart att få ersättning från flera håll.  
Projektet är inte färdigt ännu, vilket gör att den faktiska prissättningen bör tas fram när 
produkterna är säljbara så att prissättningen blir såväl aktuell som konkurrensmässig. Några 
tänkbara alternativa prismodeller är:  
Licensavgift – Kunden får tillgång till IT systemen och en licensavgift tas ut; den kan till 
exempel vara en årsavgift där storleken på avgiften kan variera med hur många system som 
köpts och hur många användare som skall ha åtkomst till systemet. Ett annat alternativ är att 
ta betalt för antalet samtidiga användare eller mängden data som lagras eller antal 
transaktioner. Det finns stor patientnytta i att patienten själv kan registrera i PER och därför 
bör avgiften för patienternas åtkomst till registrering och uppföljning sättas så att den är lägre 
än kostnaden för att vårdgivaren registrerar in patientens uppgifter. Detta för att säkerställa att 
inte patientåtkomsten prioriteras bort samt att den interna administrationen minimeras hos 
vårdgivarna.  
Kartläggning – IT-systemen inom Patientkunskap behöver integreras med kundens 
befintliga system såsom t ex journalsystem. För att kunna göra denna integration behöver 
man veta vilka system som finns och vilka av dem som behöver integreras. Det är inte alla 
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framtida kunder som kommer ha bra kontroll på sina IT-system och därför kan en tänkbar 
tjänst vara just en sådan kartläggning.  
Implementering – En engångsavgift kan tas ut för implementering i form av en fast eller 
rörlig avgift. I båda fallen inkluderar priset den tid det tar för de som hjälper till med 
implementeringen. Om kunden befinner sig på annan ort än de personer som skall hjälpa till 
så behöver även kostnadsersättning tas ut för resor och uppehälle under 
implementeringstiden. Denna kostnadsersättning kan vara enligt utlägg eller inkludera ett 
vinstpåslag. Kunskapsnivån och mognadsgraden att ta till sig nya IT system och processer 
kan se mycket olika ut i olika delar av världen och därigenom kommer implementeringen 
med stor sannolikhet ta mycket olika tid för olika kunder. En eventuell fast avgift för 
implementering kommer därför inte vara enhetlig utan behöver anpassas per kund eftersom 
fast pris innebär en större risk om det skulle visa sig att implementeringen tar längre tid än 
förväntat, men det kan också innebära en god vinst om implementeringen går snabbare än 
beräknat.  
Allt eftersom fler och fler börjar använda systemen, kommer databaserna att utökas med mer 
information vilket kommer resultera i fler forskningsresultat såsom biomarkörer. Detta skulle 
kunna innebära en högre prisnivå i framtiden, samtidigt kommer det finnas en prispress nedåt 
eftersom data tenderar att bli billigare med tiden. Framtida prisnivåerna kan därför röra sig 
både uppåt och nedåt.  
Finansiering från intressenter – Det finns flera parter som har intresse i att det sker en 
individualisering av vården. Läkemedelsföretagen är ett exempel, de har ett stort intresse av 
att kunna individualisera utskrivningen av mediciner. I de flesta länder finns någon form av 
”reimbursement agencies” som bestämmer vad som är kostnadseffektivt och vilka läkemedel 
som får säljas. Vissa läkemedel kan till exempel ge effekt endast på 30 % av patienterna, men 
har god effekt på dessa 30 %. Utan en individualiserad vård upplevs en sådan medicin som ej 
kostnadseffektiv och kommer därmed inte med på listan över ersättningsbara läkemedel. Med 
Patientkunskap kan vården individualiseras och läkemedlet skrivas ut till just de 30 % av 
patienterna det förväntas fungera på. Detta borde läkemedelsföretagen vara mycket 
intresserade av och de skulle antagligen vara beredda att finansiera Patientkunskap. Att inte 
skriva ut läkemedel i onödan är dessutom både kostnadseffektivt för landstingen och andra 
som finansierar vården ute i världen, dessutom har det en positiv miljöpåverkan. Andra parter 
som kan ha intresse i detta är organisationer och stiftelser som vill se en utvecklad hälso- och 
sjukvård.  

Verksamhetsmodellen  

Värdekedja – Hur ska vi leverera för att möta efterfrågan, vad gör vi själva och vad 
låter vi andra göra?  
Beträffande leveransmodell så behövs både hög kompetens kring just Patientkunskap och 
även IT-kompetens kring systemen för att kunna implementera Patientkunskap hos nya 
kunder. Hur mycket kompetens kring Patientkunskap som behövs, beror bland annat på hur 
mycket av processerna som kan dokumenteras i form av till exempel manualer, filmer, frågor 
och svar etc. Om detta inte lyckas så blir det en klar begränsning av hur mycket dessa IT-
system med tillhörande processer egentligen kan säljas.  
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Om processerna kan dokumenteras tydligt så kan IT-systemen säljas i större skala och till 
många länder, samtidigt som det blir enklare att hitta lämpliga samarbetspartners.  
Att sälja och implementera IT-system med patientdata utanför Sverige är mycket komplext. 
Anpassning behöver göras till olika länders lagar och regelverk samt hälso- och 
sjukvårdssystem. I vissa länder ställs krav på att patientdata måste finnas inom landets 
gränser, ibland måste man kunna peka exakt på vilken server som patientdata finns och 
ibland måste data finnas innanför ett sjukhus brandväggar. Juridiken är mycket komplex 
inom området och en tänkbar leveransmodell kan därför vara att hitta globala 
samarbetspartners som redan idag säljer till hälso- och sjukvården i många olika länder och 
till många olika kunder. Ett annat alternativ är att sätta upp en global leveransorganisation 
bestående av flera olika fristående experter som kan göra sin egen del inom exempelvis 
juridik, system- och hårdvaruimplementering. En fördel med en sådan modell är att det 
minskar beroendet av en stor internationell aktör utan gör det istället möjligt att finjustera sitt 
erbjudande genom arbete med olika specialister. Nackdelen är att det krävs resurser för att 
hålla ihop dessa specialister.  
De läkemedelsföretag som ingått i studien pekar på att de inte är en samarbetspartner för 
införsäljning och implementering eftersom det inte ligger i deras verksamhet att sälja IT-
system med patientdata. De kan dock hjälpa till med införsäljning genom att till exempel 
marknadsföra dessa processer på seminarier och konferenser. Däremot skulle det kunna ligga 
i globala diagnostikföretags intresse att vara en samarbetspartner i en leveransmodell 
eftersom de har ett stort kontaktnät och levererar redan idag IT-system. Samtidigt har de både 
IT och medicinsk kompetens och dessutom helpdesk-funktioner som hjälper kunderna vid 
problem.  
Även globala IT företag kan ha ett intresse av att sprida en individualiserad vård till sina 
kunder, vilket ökar deras möjlighet att ha ett bredare kunderbjudande. De saknar dock 
troligtvis den medicinska kunskapen som diagnostikföretgen har vilket behöver kompletteras 
med ytterligare partnerns om en sådan leveransmodell väljs.  
Om Patientkunskap inte är väl dokumenterat behöver personer med hög kompetens från 
projektet delta vid varje implementering vilket sätter en stor begränsning på 
leveransförmågan. En annan tänkbar lösning är att träna upp flera personer att vara 
behjälpliga med implementering, men även med en sådan modell skapar en begränsad 
leveransförmåga jämfört med en väl dokumenterad process som kan säljas via 
samarbetspartners.  
Vid försäljning av fristående system blir leveransmodellen något enklare. Under steg 3 i 
projektet bör utvärdering ske huruvida det går att dokumentera processer så att det finns en 
skalbarhet kring att sälja och implementera IT-systemen.  
För att kunna ge kunderna runt om i världen bra service och säkerställa att systemen används 
på rätt sätt, att processerna följs och utvecklas samt att lärandet sprids, behöver det i 
leveransmodellen finnas en supportorganisation. En funktion behöver sättas upp för att hjälpa 
kunder runt om i världen, dit kunder till exempel kan ringa, maila och/eller via webben ställa 
frågor. I vissa leveransmodeller har man på senare år satt upp dessa funktioner mycket 
strömlinjeformade och kunder har till exempel endast möjlighet att ställa frågor på webben. 
Det ger en mycket effektiv organisation och skapar ett lärande mellan kunderna när man kan 
se vilka frågor som andra har ställt.  
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Nackdelen är att kunder som inte är så IT-mogna kan behöva en person att ställa frågor till. 
Hur långt en sådan modell kan dras skulle kunna vara en lämplig del att titta vidare på.  
Vid utrullning av IT-systemet till kunder är det troligtvis bäst att starta med en pilot så att 
man både får en referenskund och lär sig hur en implementering ska ske på bästa sätt. Detta 
skulle kunna vara ett landsting utanför Stockholm och/eller en pilot utanför Sverige.  

Kostnadsmodell – Hur använder vi våra tillgångar och kostnader så vi kan leverera 
värdeerbjudandet med lönsamhet?  
Flera av de system och den infrastruktur som Patientkunskap bygger på har idag olika ägare. 
Kostnadsstrukturen kring dessa behöver kartläggas i kommande fas av projektet och detta 
gäller även den juridiska delen så att kostnaderna fördelas korrekt. Om till exempel ett 
landsting idag står för kostnaderna för en del av infrastrukturen behöver antingen ägandet ses 
över, alternativt kostnaderna separeras så att detta landsting endast betalar för den del de 
själva utnyttjar. Genom ett nära samarbete med projektet Mina vårdflöden bör man kunna 
bygga vidare på de modeller som här tagits fram för breddinförandet.  
Förutom systemen behövs resurser i form av införsäljning, implementering och helpdesk-
funktion. Kostnaderna för detta behöver genomgås i kommande fas av projektet.  

Organisation – Hur ska vi använda och utveckla våra resurser för att behålla och 
stärka vår konkurrensmässiga fördel?  
Allt eftersom forskningen går framåt kommer till exempel nya biomarkörer hittas, nya 
diagnosmöjligheter utvecklas samt nya läkemedel och nya metoder för behandling tas fram. 
Detta behöver ständigt bevakas och systemen behöver hela tiden vidareutvecklas för att 
patienterna ska kunna få en god individualiserad vård. En bevakningsfunktion behöver därför 
behöva sättas upp, (se vidare under Prenumeration på kunskap). Databaserna kommer växa 
med tiden vilket gör dem alltmer värdefulla. Det vore en fördel om de juridiska och 
språkmässiga utmaningarna löstes så att så mycket data som möjligt kan samlas i en 
gemensam databas. Genom att hela tiden se till att information omvandlas till kunskap så kan 
man fortsätta att ligga i framkant och vara starkare än de som endast samlar information i sina 
databaser.  
För att få ett spritt lärande och fortsatt användande av Patientkunskap runt om i världen så 
kan ett alternativ vara en årlig användarkonferens där olika kunder deltar och får del av nya 
forskningsrön och nyheter i systemen.  
Det blir också viktigt att sätta upp en effektiv förvaltningsorganisation för systemstödet som 
kan samla in önskemål och krav från användarna och arbeta in dessa i system. Kostnaden för 
att täcka dessa delar bör om möjligt bakas in i den årliga licenskostnaden för att skapa en så 
enkel prismodell som möjligt.  

Center+of+Excellence+(Tjänst+3)++

Affärsidé  
Vi skall omvandla information till kunskap till hälso- och sjukvården så att de kan ge 
patienter en individualiserad vård.  
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Kunderbjudandet  

Kundsegment – Vilka kunder ska vi vända oss till?  
Det finns stort behov av konsultinsatser utifrån den kunskap som byggs upp inom 
Patientkunskap. Läkare runt om i världen är en potentiell kundkategori, de kan ha behov av 
att få hjälp med frågor kring hur de ska tolka till exempel en konstaterad biomarkör hos en 
patient.  
Forskare är en annan kundkategori, de kan behöva datamängder att forska på utifrån vissa 
kriterier.  
Läkemedelsföretag har behov av analyser till exempel för att redovisa data från 1 000 
patienter efter ett läkemedelsgodkännande.  
Diagnostikföretag tar fram nya tester för till exempel biomarkörer och behöver patienter och 
data som underlag för detta.  

Produkt- och/ eller Serviceerbjudande – Vad ska vi erbjuda kunderna och hur ska vi 
paketera det?  
I Sverige har kvalitetsregister använts inom reumatologin sedan 1996 och var först i världen 
med detta. Detta, kombinerat med personnummer har skapat en unik databas i Sverige. 
Patientkunskap ger en unik överblick av helheten genom en kombination av patientens egen 
registrering, patientens egen provtagning, biobanksprover och forskningsdata för att kunna ge 
patienten en individualiserad vård. Detta sammantaget ger Sverige möjligheten att bli ett 
Center of Excellence inom reumatologi, motsvarande borde vara möjligt att bygga upp även 
inom andra medicinska specialiteter och vara till nytta för Sverige. Ett Center of Excellence 
kan locka till sig forskare från hela världen, vilket kan utgöra grunden till en 
konsultverksamhet i världsklass utifrån databaser och unik kunskap.  
Exempel på tjänster från denna konsultverksamhet är:  
1. Tillgång till databasen – Till exempel forskare kan själva få tillgång till databasen för att 
ställa standardiserade frågor.  
2. Specialuppdrag – information från databaserna kan tas fram utifrån behov och säljas till 
forskare, läkemedelsföretag och diagnostikföretag som också kan behöva hjälp att tolka data. 
I Sverige har vi en hög marknadspenetration vilket gör det ytterligare intressant för 
läkemedelsföretag som behöver ta fram data kring olika läkemedel.  
3. Frågeservice - hit kan läkare från hela världen ställa frågor och få hjälp att till exempel 
tolka vilken behandling som är bäst kopplat till en viss biomarkör.  

Intäktsmodell – Hur ska vi ta betalt för det vi erbjuder?  
Intäktsmodell för tjänsterna kan exempelvis vara:  
1. Licenskostnad för tillgång till databasen  
2. Timarvode för specialuppdragen. Här kan man också tänka sig någon form av avtal med 
fasta priser till exempelvis läkemedelsföretag för regelbundna analyser.  
3. Timarvode för frågeservicen.  
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Verksamhetsmodellen  

Värdekedja – Hur ska vi leverera för att möta efterfrågan, vad gör vi själva och vad 
låter vi andra göra?  
För denna tjänst behövs ett antal personer med hög kunskap kring Patientkunskap och det är 
deras kunskap som säljs. Dessa personer kan som huvudarbetsuppgift ingå i Patientkunskaps-
projektet eller vara andra personer knutna till exempelvis Karolinska Institutet. Om denna 
konsulttjänst blir framgångsrik kommer det behövas medarbetare med huvudsaklig 
arbetsuppgift att vara konsulter.  
Kunskapsnivån kring Patientkunskap behöver vara hög vilket gör att konsultverksamheten 
måste vara en del av Center of Excellence. Förutom den medicinska kompetensen behöver 
det även finnas t. ex. statistiker och data analytiker.  

Kostnadsmodell – Hur använder vi våra tillgångar och kostnader så vi kan leverera 
värdeerbjudandet med lönsamhet?  
De medarbetare som är konsulter i denna tjänst kommer behöva ständigt utvecklas så att de är 
uppdaterade på det senaste inom sin medicinska specialitet. Det gör att det kan vara idé att i 
stor utsträckning använda sig av personer som både arbetar med Patientkunskap och levererar 
konsulttjänster.  
En viss standardisering av processerna för framtagandet av tjänsterna kommer behövas så att 
de kan leverars effektivt.  

Organisation – Hur ska vi använda och utveckla våra resurser för att behålla och 
stärka vår konkurrensmässiga fördel?  
Om etableringen av ett eller flera Center of Excellence i Sverige lyckas, kan det locka till sig 
de bästa forskarna från andra länder. De personer som är involverade i Center of Excellence 
behöver en ständig utveckling för att kunna ligga i framkant.  

Prenumeration+på+kunskap+(Tjänst+4)++

Affärsidé  
Vi skall göra kunskap lättillgänglig så att läkare och IT företag snabbare har tillgång till den 
senaste kunskapen för möjliggöra att patienter får individualiserad vård.  

Kunderbjudandet  

Kundsegment – Vilka kunder ska vi vända oss till?  
Det publiceras ett mycket stort antal medicinska artiklar per år och till exempel läkare och IT-
företag inom vården har en stor utmaning i att hålla sig à jour med forskningsrön och annan 
information som skulle kunna vara till nytta för patienterna. Konsekvensen är att många 
patienter runt om i världen inte får vård enligt de senaste behandlingsmetoderna. Det borde 
därför finnas ett stort intresse för en lättillgänglig informationstjänst med kvalitetssäkrad 
information.  
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För denna tjänst är kundsegmentet bland annat läkare i hela världen. Läkaren kan vara en 
privatpraktiserande läkare och då också kund och den som betalar för tjänsten. Kunden kan 
även vara ett landsting eller motsvarande, en läkarmottagning eller ett sjukhus som betalar för 
sina läkare, som i detta fall är slutkunderna.  
Patienter som vill hålla sig informerade om det senaste kring sin egen sjukdom kan också 
vara tänkbara kunder. Välinformerade patienter har större möjlighet att påverka sin egen 
behandling och öka takten i att få en förändring i branschen till en mer individualiserad 
vårdprocess. Även forskare, läkemedelsföretag, diagnostikföretag, IT-företag, 
företagshälsovård, föreningar, myndigheter etcetera som arbetar inom hälso- och 
sjukvårdsindustrin är potentiella kunder.  
Ytterligare en kundkategori är journalsystemsleverantörerna. De har ett intresse av att ha 
korrekt och aktuell information i sina system. Huruvida en behandlingsmetod skall bytas ut 
mot en ny är ett beslut som tas av vårdgivaren, till exempel ett landsting i Sverige eller ett 
sjukhus i ett annat land. Om en journalsystemsleverantör kan hjälpa sina kunder att ha aktuell 
information och kan möjliggöra en individualiserad vård baserat på de senaste rönen så har de 
ett försprång gentemot sina konkurrenter.  

Produkt och/ eller Serviceerbjudande  
Vad ska vi erbjuda kunderna och hur ska vi paketera det?  
Ett Center of Excellence måste se till att hålla sig uppdaterad med de senaste rönen inom sitt 
område. Tjänsten Prenumerera på kunskap innebär att göra en affär av denna kunskap. 
Bevakningen kan innefatta ny information kring mediciner, biverkningar, forskningsrön, 
biomarkörer men även relevant information från de nya communities och hälsokonton som 
börjar växa fram på internet såsom PatientsLikeMe, Apples iHealth, Microsofts Healthvault. 
Fokus är att sprida information som möjliggör en individualisering av vården. Idag tar det i 
allmänhet cirka 15 år från det att patienter bidrar till forskningen tills dess att den kommer 
patienterna till del i vården i form av nya/förbättrade vårdprogram. Det finns många 
anledningar till detta, men med en lättillgänglig informationstjänst kan ny information nå ut 
till läkare betydligt snabbare och möjliggöra en effektivare kunskapsöverföring och därmed 
en snabbare utveckling av rutiner och vårdprogram.  
Tjänsten kan förslagsvis utformas både som ett nyhetsflöde och ett nyhetsbrev som läkare 
kan prenumerera på. Nyhetsflödet kan förslagsvis vara kortfattat och innehålla en länk som 
hänvisar till den ursprungliga källan för mer information. Ett nyhetsbrev kan sammanställas 
månadsvis eller kvartalsvis där information analyserats och omvandlats till kunskap. Om 
tjänsten utformas för flera medicinska specialiteter bör det gå att selektera önskade 
ämnesområden att prenumerera på, dessutom bör en söktjänst finnas. Till att börja med kan 
informationen skrivas på engelska men i förlängningen är även andra stora språk tänkbara för 
att få en större spridning.  
Till IT-företagen kan nyheterna paketeras så att IT-systemen lätt kan uppdateras med den 
senaste informationen och forskningsdata och man får tillgång till detta via en prenumeration. 
På så sätt skulle specifika kunskapsmoduler kunna komplettera journalsystemens 
fältkontroller och på så sätt avsevärt öka kunskapsinnehållet i de råd och varningar som 
systemen kan tillhandahålla. Genom att tillsammans med journalleverantörerna utforma nya 
stöd till vårdpersonalen som gör att de automatiskt kan ta till sig nya forskningsrön i sin 
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vardag gör att framsynta leverantörer kan skapa konkurrensfördelar jämfört med andra 
aktörer.  

Intäktsmodell – Hur ska vi ta betalt för det vi erbjuder?  
Det är generellt sett svårt att ta betalt för information som redan publicerats. Om det etableras 
en eller flera Center of Excellence i Sverige som hela tiden ligger i framkant och som lockar 
till sig de bästa forskarna från hela världen, finns det också en trovärdighet i att prenumerera 
på information från dem vilket gör att man kan ta betalt för prenumeration av nyhetsflöde.  
Denna tjänst kan få stor spridning till läkare över hela världen om den distribueras via App 
Store respektive Google Play (f.d. Android Market). Betalningsförmågan ser olika ut i olika 
delar av världen. För att få en stor spridning och många användare bör priset på en 
prenumeration hållas lågt hellre än att ta ut ett högt pris med färre användare som följd. Man 
kan tänka sig olika prismodeller, till exempel en engångskostnad vid nedladdning, 
månadsprenumeration för nyhetsflöde eller ett pris per period för nyhetsbrev. Man kan i vissa 
fall också sälja tilläggstjänster inne i själva appen som laddas ner. Om prismodellen är att ta 
betalt per period, så kan man underlätta spridningen till en större marknad genom att tillåta en 
gratis för att testperiod.  
Det finns stora fördelar med att kunna sprida information snabbare för att korta ner tiden från 
forskning till att det kommer patienten till nytta. Det skulle kunna finnas sponsorer som har 
intresse av att få fram denna tjänst och bekosta uppstartskostnader såsom internationella 
hälsoorganisationer eller välgörenhetsstiftelser. Kanske skulle de också kunna bekosta en 
framtida drift för att informationen skulle kunna vara gratis.  
Till IT företag kan prismodellen vara att man till exempel tar betalt årsvis för information.  
Om informationen endast finns koncentread i svenska Centers of Excellence så får den inte 
stor nytta för samhället. En stor spridning av informationen skulle däremot kunna vara till 
nytta för medborgare i hela världen. En sådan prenumerationstjänst skulle innebära många 
samhällsnyttor, både i Sverige och i andra länder. Tiden från forskning till dess att den blir till 
nytta för patienterna 13  
skulle kunna kortas ned och därigenom förbättra kvaliteten i vården. Det är också möjligt att 
upptäcka sjukdomar i ett tidigare skede vilket kan ge lindrigare sjukdomsförlopp eller sprida 
kunskap om biverkningar. Färre utskrivna mediciner innebär en positiv miljöpåverkan, sänkta 
vårdkostnader, färre sjukskrivningar samt förbättrad hälsa och livskvalitet för medborgarna.  

Verksamhetsmodellen  

Värdekedja – Hur ska vi leverera för att möta efterfrågan, vad gör vi själva och vad 
låter vi andra göra?  
Det finns många viktiga komponenter för att uppnå en individualiserad vård och 
Patientkunskap lägger grunden för detta arbete. Viktiga framgångsfaktorer är bland annat 
läkarens kompetens kring de senaste behandlingsmetoderna och att det finns bra IT-stöd. 
Prenumeration på kompetens kring patientkunskap riktar sig till att förbättra just dessa delar.  
För att vara ett Center of Excellence krävs ständigt tillgång till senaste forskningen och annat 
som händer runt om i världen inom den egna medicinska specialiteten, denna information kan 
man också göra en affär av. Tydlighet med vem som är avsändare av tjänsten Prenumeration 
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på kunskap innebär också marknadsföring av verksamheten samtidigt som det går att ta betalt 
för detta.  
För att kunna få en stor spridning av tjänsten är det möjligt att använda sig av App Store och 
Google Play som tagit fram effektiva leveransmodeller och även har mycket stor global 
spridning. Ett annat alternativ är att ha en webtjänst för att komma åt de läkare som inte har 
en smartphone eller läsplatta. Förslagsvis prioriteras distribution till smartphones och 
läsplattor för en snabbare spridning.  
Informationen till nyhetsflödet kan samlas in via något befintligt standardsystem för 
omvärldsanalys. Informationen genomgås av en grupp av så kallade bevakare som dagligen 
tittar igenom nyhetsflödet inom sitt område och beslutar vad som skall publiceras. 
Nyhetsbrevet tas fram av en mindre grupp som innefattar några bevakare och någon professor 
och/eller seniora forskare.  
Till journalsystemsleverantörerna behöver informationen anpassas till respektive leverantör.  

Kostnadsmodell – Hur använder vi våra tillgångar och kostnader så vi kan leverera 
värdeerbjudandet med lönsamhet?  
Informationen till denna tjänst behövs för att kunna leverera Patientkunskap så kostnaden för 
att ta fram informationen kommer finnas i övriga tjänster. Användning av standardsystem för 
omvärldsbevakning minskar behovet av investeringar i system för att hantera nyhetsflödet. 
Att involvera studenter och/eller ST-läkare som en del av deras utbildning skulle kunna vara 
effektivt utnyttjande av resurser samtidigt som det vore effektiv lärande.  
En nackdel med att använda App Store respektive Google Play i leveransen är att en stor del 
av intäkterna (i Apples fall 30 %) försvinner som ersättning för att de tillhandahåller 
infrastrukturen för distributionen av appar samt hantering av intäktsflödet. Om man sköter 
prenumerationstjänsten själv i en weblösning behåller man hela intäkten men får istället en 
egen kostnad för att hantera både intäktsflödet och infrastrukturen. För att göra detta 
kostnadseffektivt behövs etablerade system och rutiner. Det kan därför vara idé att här 
överväga en eventuell outsourcing och köpa in detta externt. Den ökade intäkten måste också 
vägas mot hur synlighet och spridning av konceptet underlättas om man går via 
Apple/Google.  

Organisation – Hur ska vi använda och utveckla våra resurser för att behålla och 
stärka vår konkurrensmässiga fördel?  
De personer som är involverade i tjänsten Prenumeration av kunskap behöver ett ständigt 
informationsflöde för att hela tiden ligga i framkant i arbetet med kompetensutveckling, 
vilken till stor del uppstår i samband med produktionen av tjänsten, både i framtagandet av 
nyhetsflödet och av nyhetsbrev. Genom att utnyttja fördelarna med Patientkunskap kan man 
locka till sig de bästa forskarna inom respektive område så att man i Sverige bygger upp en 
plattform för framgångsrik forskning. Detta gör att dessa Center of Excellence kan stärka sin 
konkurrenskraft och fortsatt ligga i framkant även i framtiden. Detta är viktigt, för ett 
lyckosamt koncept kommer säkert locka 14  
konkurrenter som är bra på att samla in och sprida information. Men om man säkerställer att 
man alltid ligger i framkant i konceptutveckling och informationshantering så har man hela 
tiden ett försprång mot potentiella konkurrenter.  



 
Patientkunskap Best Practice                                                                                                                                                 57                                                                                                                                                                     

 

Övriga+produkter+och+tjänster+(Tjänst+5)++

Det finns även andra produkter och tjänster av mindre omfattning runtomkring 
Patientkunskap som skulle kunna utvecklas.  
Automatisering av överföring av data från lokala till nationella kvalitetsregister är ett 
exempel på en tjänst som kan utvecklas inom ramen för Patientkunskap. Denna 
automatisering kan leda till förbättringsarbete i vården och riktar sig främst till landstingen 
som kan vara villiga att betala för detta.  
Även nya produkter och tjänster skulle i framtiden kunna utvecklas baserat på 
Patientkunskap, exempelvis skulle Pateintens egen provtagning kunna utvecklas till 
eHälsobesök där patienten monitorerar sin egen sjukdom på distans med video och appar som 
stöd. Denna tjänst skulle rikta sig direkt till medborgarna som också skulle vara de som 
betalar för tjänsten. Här kan troligtvis landstingen vara intresserade av att bekosta 
uppbyggnaden av tjänsten eftersom den skulle kunna effektivisera vården i stort, samtidigt 
som det skulle göra det lättare för individen att följa sin egen hälsa utan att behöva lämna 
hemmet. 
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Rekommendation 1: 
Använd Service Design 
metodik 

Identifiera alla intressenter och skapa förståelse för deras 
behov, preferenser och beroendeförhållanden (stakeholder 
map). Involvera slutanvändare i utvecklingen av produkter och 
tjänster på ett tidigt stadium i processen genom att köra 
workshops och fokusgrupper. 
Kartlägg processer som behöver förbättras och där era tjänster 
och produkter kan användas med hjälp av en Service Blueprint. 
Skapa en visuell och detaljerad översikt över allt från 
kontaktpunkter till de processer som sker bakom kulisserna. 
Beskriv visuellt hur nya tjänsterna ska fungera genom att 
berätta historien med hjälp av en storyboard. Testa sedan 
med slutanvändare, lyssna och ta emot återkoppling. 
Slutligen följ löpande upp tjänsten genom att mäta 
användningen med serverstatistik, användarintervjuer, 
enkäter osv. Det ger ytterst värdefulla underlag för vidare 
utveckling av tjänstens värde för användarna. 

Rekommendation 2: 
Säkra juridiken 

Utred tidigt i utvecklingsprocessen de relevanta  juridiska 
regelverken. Skriv en juridisk beskrivning för tjänsten och 
säkra att den uppfyller gällande krav. 

Rekommendation 3: 
Kartlägg IT-
infrastrukturen 

Sätt er in i de lokala, regionala och nationella IT-
infrastrukturerna, de olika hälsoinformations-systemen som 
berörs och analysera sedan de integrationsutmaningar som 
detta skapar.  
Kartlägg i en IT-blueprint var era tjänster och produkter 
befinner sig i arbetsflödet, samt vilka data som hör hemma var 
och hur de transporteras genom flödet. 

Rekommendation 4: 
Paketera tjänsten 
utifrån behoven 

Paketera tjänsternas och produkternas olika delar utifrån 
identifierade behov hos intressenterna. 
Skapa generiska produkter som är paketerade för olika 
målgrupper. 

Rekommendation 5: 
Utveckla affärsmodeller 
tidigt i processen 

Kartlägg ekonomiska drivkrafter och utveckla olika 
affärsmodeller gentemot olika intressenter. Detta är ett viktigt 
steg i början av utvecklingsprocessen för att säkra bärkraften 
hos tjänsten, förbereda den för kommersialiseringsfasen samt 
hitta lämplig förvaltning av den skarpa tjänsten. 


