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Mindre krångel 
i vården med 
smart IT
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Många utmaningar i 
sjukvården
Enligt ett beslut från regeringen och Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) ska Sverige år 2025 vara bäst i världen på 
digitalisering av sjukvården.

Sverige har redan kommit långt i digitaliseringen av sjukvården, men 
mycket återstår och utmaningarna är många. Sveriges befolkning blir 
allt äldre och kostnaderna för vård och omsorg ökar. Vården brottas 
också med stora arbetsmiljöproblem som stress, underbemanning 
och svårighet att behålla personal. Samtidigt leder individens ökade 
engagemang för den egna hälsan till större krav på tillgänglighet och 
kvalitet inom vården. 

Hälso- och sjukvården står inför 
många utmaningar. Dessa blir ännu 
tydligare i tider av kris. Fler digitala, 
smarta och säkra verktyg samt 
en ökad innovationstakt kan vara 
lösningen på framtidens hälsovård. 
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Stabila, säkra, flexibla och framtidsinriktade digitala lösningar och 
teknik är inte lösningen på vårdens alla problem, men kan användas 
för att hålla en hög kvalité inom vården samtidigt som det är en 
investering för att spara pengar på sikt. 

Digitala lösningar ska inte ersätta mänsklig kontakt inom vården, 
men de kan hjälpa till att underlätta, förbättra och frigöra tid för 
personalen som slipper krånglig administration och kommunikation
 – tid som istället kan användas till personliga möten. 
Digitala lösningar ökar också patientsäkerheten och gör äldrevården 
tryggare och effektivare. De ger också den enskilda individen 
möjlighet att vara mer delaktig i sin egen vård.

En god digital hälsa ger patienten ett löfte om tillgänglighet och 
trygghet – två grundläggande faktorer för en konkurrenskraftig vård.

Många initiativ pågår

Idag pågår en mängd digitala initiativ i hälso- och sjukvården. 
Dessa ger stora möjligheter att införa nya arbetssätt, ge 
medarbetare en bättre arbetsmiljö och skapa en effektivare 
informationshantering. 

Elektroniska integrerade journaler, tidig sjukdomsdetektering 
och diagnos, distansövervakning med hjälp av sensorteknik och 
vårdkonsultationer på distans samt självhantering av kroniska 
tillstånd och psykologiskt stöd är några områden som kan ge 
betydande effektiveringsmöjligheter och besparingar.

Digitala lösningar frigör 
tid och ökar säkerheten
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Trender och tekniker som  
påverkar utvecklingen

Avancerad dataanalys
Avancerad dataanalys med hjälp av superdatorer innefattar områden 
som artificiell intelligens (AI), maskinlärning och analys av mycket 
stora och ostrukturerade datamängder.

Det pågår flera forskningsprojekt om AI i svensk sjukvård, men den 
praktiska tillämpningen är än så länge begränsad. Enligt en kartlägg-
ning som Socialstyrelsen gjorde 2019 använde 59 regioner i landet 
AI. De närmsta åren planeras ytterligare drygt 100 tillämpningar. 
Idag används tekniken främst för att dokumentera uppgifter om varje 
enskild vårdkontakt, utförare och utfall för patienten. 

Uppkoppling, automatisering och avancerad dataanalys med 
hjälp av AI är några av de tekniker som används för att hitta 
digitala lösningar inom vården.

Uppkoppling
Internet of Things (IoT) bygger på att koppla upp vilken enhet som helst 
på Internet i relationen människa till människa, människa till teknik eller 
teknik till teknik. Radar räknar med att vi 2025 kommer att ha biljontals 
aktiva IoT-sensorer i olika branscher.

Automatisering

Tekniker för uppkoppling i vården ger 
möjlighet att:  

Övervaka och analysera hälsovärden för att kunna upptäcka 
sjukdomar innan de inträffar.
Fjärrövervakning av patienter. 
Stötta mobilt utan fysisk närvaro.
Analysera data som bidrar till snabbare diagnoser.
Ge personifierad vård och skräddarsydda mediciner som zoomar in 
på individen snarare än på grupp och grov sjukdomsbild.
Sätta in smarta inplantat som ersätter anatomiska element i kroppen.
Underhålla utrustning innan den går sönder. 
Följa var utrustning befinner sig på ett sjukhus för att kunna 
optimera resurserna.
Sätta in sensorer i tabletter för att se dess påverkan i kroppen. 

Tekniker för automatisering, som integrerade journalsystem 
mellan olika vårdgivare kan:   
Säkerställa att rätt information är tillgänglig för rätt vårdgivare 
vid rätt tidpunkt. Detta kan bidra till att minska risken för 
felbehandling och till att vårdprocesser kan optimeras så att 
vårdtider kortas. 
Bidra till att utmana och förenkla existerande vårdprocesser 
och förbättra arbetsmiljön för vårdpersonalen så att fokus kan 
läggas på patienter snarare än på administration.
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De digitala lösningarna inom hälso- och sjukvården blir allt fler och 
det ställer krav på varje beslutsfattare i branschen att skaffa sig en 
förståelse och ett perspektiv på vad den nya tekniken kan få för 
betydelse för den enskilda verksamheten.  

För att förstå hur nya tekniker kan förändra verksamheten krävs 
en nyfikenhet för ny innovation och nya verktyg. Genom att göra 
en omvärldsanalys och identifiera vilka tekniker som direkt eller 
indirekt kommer påverka verksamheten ökar chanserna för att driva 
organisationen i rätt riktning. 

Digitalisera sjukvården - med Orange 
Business Services vid din sida

När det handlar om digitalisering inom hälso- och sjukvården är 
bra inte tillräckligt bra. Systemen får helt enkelt inte fallera. Det 
kan vara svårt att ensam förstå hur nya tekniker kan påverka 
verksamheten och vad du kan göra för att framtidssäkra denna. 

Orange Business Services har lång erfarenhet av hälso- och 
sjukvårdsbranschen och vi är vana att hjälpa beslutsfattare med 
uppbyggnad och design av system som kan hantera de höga 
kraven inom hälso- och sjukvården.  

Vi säkerställer därmed att verksamheten och personalen inom 
sjukvården kan fokusera på att ge vård istället för att oroa sig för. 

Vi erbjuder helhetslösningar inom hälso- och sjukvårdssektorn 
som ger ökad kostnadseffektivitet. Du betalar efter nyttjande 
vilket är vad denna sektor har behov av. 

För att erbjuda 24/7 tjänster till dem som behöver det allra mest, 
ställs höga krav på säkerhet och stabilitet på driftsmiljön. Det är 
vad Orange Business Services levererar. Vi är som bäst när bra 
inte är tillräckligt bra nog.

Hör av dig till oss så kan vi tillsammans påbörja din resa mot en 
effektiv, hållbar och säker digitalisering av verksamheten. 

Hur kommer dessa 
tekniker påverka din 
verksamhet?



6

Inera, som utvecklar e-hälsotjänster på uppdrag av samtliga 
landsting och kommuner i Sverige, har ett avtal med Orange 
Business Services. Orange Business Services ansvarar för Ineras 
samhällskritiska tjänster och  kan därmed ge Inera förbättrade 
förutsättningar att fokusera på innovation och utveckling av smarta 
digitala tjänster åt medborgarna.

Orange Business 
Services har erfarenhet 
av branschen

- Digitaliseringen går extremt snabbt, 
och på Inera jobbar vi aktivt med 
att utveckla smarta tjänster inom 
eHälsa, säger Petter Könberg, IT-
avdelningschef på Inera. Tack vare 
samarbetet med Orange Business 
Services skapar vi förutsättningar 
för att fortsätta ligga i framkant 
inom detta område, medan Orange 
Business Services hjälper oss 
med det de är bäst på – att vara 
en proaktiv driftleverantör som 
säkerställer en stabil och säker IT-
miljö där vi kan se till att utnyttja 
tekniken på smartaste möjliga sätt 
både kort- och långsiktigt.
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Orange Business Services är experter på IT-infrastruktur. Vi jobbar 
nära våra kunder och levererar fullt managerade lösningar 24/7 som 
skapar affärsvärde och tillgodoser kundernas högt ställda krav.
Vår verksamhet opererar dygnet runt och säkerställer leverans till 
svensk infrastruktur och näringsliv, något som idag är viktigare 
än någonsin. Om ditt företag, eller organisation står inför digitala 
utmaningar är vi redo att hjälpa dig oavsett om du driver en privat 
eller en offentlig verksamhet.

MolntjänsterHar du också ett behov av 
en säker lösning för dina 
tjänster?

Oavsett om molnet är nytt för dig eller om du redan har påbörjat 
din flytt till molnet har vi en modell som kan hjälpa dig. Vi finns där 
under hela din molnresa; från analys, till infrastruktur och slutligen 
drift och support. Allt för att du på ett säkert och kostnadseffektivt 
sätt ska få ut det bästa av molnet och kunna fokusera på din 
verksamhet och nå dina affärsmål.

Big data
Vi vet också att det finns ett stort behov bland finansiella företag 
att nyttja sin data och omvandla den till intelligent och värdefull 
information. Våra experter samlar in din data, samt lagrar och 
analyserar den så att du kan ta fram nya innovativa digitala tjänster 
och fortsätta vara relevant på marknaden även i framtiden.

IT-säkerhet
Extern och intern skadlig aktivitet samt oavsiktliga åtgärder utgör 
allvarlig affärsrisk när företag är beroende av sin data. Vi ser till att 
säkerheten är på plats under hela dataresan. 


