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Digitalisering möjliggör nödvändig effektivisering 

Inledande sammanfattning 

Den demografiska utvecklingen, att Sveriges befolkning växer rekordsnabbt och 

åldras, innebär ett starkt ökat tryck på kommuner och landsting. Eftersom 

skattekraften inte utvecklas i motsvarande takt behöver kommuner och landsting 

effektivisera sina verksamheter.  

För hälso- och sjukvårdens del betyder det att själva utgångspunkten behöver 

förändras. Till det hör att skapa en övergripande vision om ett samhälle där alla vill 

bevara sin hälsa. Då behöver landstingen agera på ett nytt sätt och även tänka utanför 

det egna ansvarsområdet. 

Om landstingen fortsätter som hittills kommer vare sig pengarna eller personalen att 

räcka till. Det kommer att göra mer ont att stanna kvar än att förflytta sig.  

Ledningens uppgift är att förmedla en bild av ett framtida tillstånd där landstingen är 

och ses som en organisation som hjälper människor att bevara sin hälsa, utifrån 

individuella förutsättningar. Det kräver ett helt annat stöd än dagens. De tekniska 

förutsättningarna finns. 

Rätt hanterat kan digitaliseringen ge närmast ofattbara förbättringar inom hälso- och 

sjukvården. Och ytterst ge oss bättre hälsa än vad vi tidigare trott vara möjligt.  

Ett stort antal människor drar på sig kroniska sjukdomar genom rökning, fysisk 

inaktivitet, dålig kost, droger, stress och för lite sömn (de sex levnadsvanorna). En 

mycket stor del av de kroniska sjukdomarna kan undvikas genom ändrade 

levnadsvanor. Och ett stort antal människor skadas eller dör i onödan genom sena och 

felaktiga diagnoser och felaktiga behandlingar.  

På båda dessa områden – det förebyggande samt diagnos och behandling – kan 

digitalisering drastiskt förbättra situationen. Med digital monitorering kan vi få hjälp 

att bryta levnadsvanor som skapar ohälsa och med digitala doktorer och digitala 

säkerhets- och informationssystem kan diagnosställandet bli snabbare och mer 

träffsäkert, liksom val av behandling. 



Det är därför av sällsynt strategisk vikt att landstingen tar tag i de digitala 

möjligheterna. 

Nu utvecklas sensorer som gör det möjligt at ta fram monitoreringssystem som ger 

larmsignaler om avvikelser i värden av betydelse för risk att utveckla kroniska 

sjukdomar och andra sjukdomstillstånd. Detta kommer att vara tillgängligt i mobilen 

och på nätet. I praktiken skapas en journal för varje person, med historiska värden. 

Utifrån det finns möjligheten att ge varje person återföring om hur förändrade 

levnadsvanor påverkar risken för sjukdom, men också träffsäker diagnos vid sjukdom. 

Detta kommer i snabbhet och precision att vida överträffa vårt idag vanligaste 

vårdkonsumtionsmönster, enstaka besök i vården   

Dessutom utvecklas digitala doktorer som tar upp anamnes, kombinerar det med 

tidigare sjukdomshistorik och aktuella mätvärden, ställer diagnos och föreslår 

behandling. Detta kommer att leda till snabbare och träffsäkrare diagnoser. Ett stort 

steg mot en mer kunskapsbaserad hälso- och sjukvård. 

Digitaliseringen kommer att skapa motsvarande utvecklingsmöjligheter i många av 

kommunernas verksamheter. Främst gäller det de kostnadsmässigt dominerande 

verksamheterna, skola och äldreomsorg. Digitaliseringen kan göra undervisningen 

mer anpassad till varje persons behov och inom äldreomsorgen kan brukarnas 

självständighet stödjas. 

 

Snabbt växande befolkning 

De närmaste åren förväntas folkmängden i Sverige öka med omkring 1,5 procent per 

år. År 2020 kommer befolkningen att vara drygt 700 000 större än idag. Det är en 

historiskt extremt hög ökningstakt som tidigare bara förekommit några enstaka år på 

1800-talet. Sverige passerade 10 miljoner invånare i januari 2017, och redan 2024 

passeras 11 miljoner. Och i dessa siffror ingår endast folkbokförda personer. 

Det är utrikes födda som står för merparten av ökningen, och inom tio år förväntas 2,5 

miljoner av svenskarna vara födda utomlands. Bortåt 80 procent av 

befolkningsökningen förklaras av invandring, medan höga födelsetal bidrar med cirka 

20 procent. Samtidigt blir fler äldre, till år 2035 kommer antalet personer äldre än 85 

år att ha fördubblats jämfört med idag.  

 

Den del av befolkningen som är i arbetsför ålder utvecklas inte i samma snabba takt. I 

de åldrar då flest förvärvsarbetar, 20–64 år, ökar befolkningen till 2025 med knappt 

400 000 samtidigt som övriga åldrar ökar med drygt 600 000.   

 

Starkt tryck på kommuner och landsting 



 

Var och en av de 11 miljoner människor som finns i Sverige 2024 kommer att erhålla 

olika slags insatser från kommuner och landsting. När en person fyller sex år är det 

obligatoriskt för kommunen att ordna en plats i skolan. Eftersom många i 

befolkningen kommer att vara i sådana åldrar då man vanligen skaffar barn, kommer 

födelsetalen att fortsätta vara höga. Då behövs mödravård, barnavård och 

förlossningsplatser. Något senare, när ökningen av de riktigt gamla tar fart kommer 

också behoven av äldreomsorg och sjukvård att öka ännu mer.   

 

Dessa behov av insatser från kommuner och landsting som beror på förändrad 

demografi – befolkningens storlek och ålderssammansättning – kan beräknas i form 

av demografiskt betingade behov. Beräkningarna utgår från att den framtida 

befolkningen, givet ålder, har samma behov av insatser som dagens och att det per 

person kostar lika mycket som idag att tillgodose dessa behov.  

 

Figuren nedan visar hur de demografiskt betingade behoven utvecklats historiskt och 

hur de förväntas förändras fram till år 2050.  

 

Årlig procentuell ökning av demografiskt betingade behov och av befolkningen i 

arbetsföra åldrar 20 – 64 år 

 

     

 

 

Som synes står vi nu i slutet av en tjugoårsperiod med måttliga behovsökningar, i 

genomsnitt 0,5 procent per år. Kännetecknande för denna period är också att den 



potentiella arbetskraftens storlek ökat i samma takt som behovsökningarna. Allt annat 

lika, har det därigenom varit en gynnsam period när det gäller möjligheten att med 

ökad skattekraft finansiera ökade demografiska behov.  

 

Framåt ser det helt annorlunda ut. De demografiskt betingade behoven ökar i en 

väsentligt snabbare takt än tidigare och i en långt snabbare takt än arbetskraften. Det 

resulterar i ett stort och växande gap mellan behovsökningarna och arbetskraftens 

ökning. Den ökning av arbetskraftens storlek som ändå sker gäller i stor utsträckning 

utrikes födda. Och det är en grupp i vilken sysselsättningsnivån är väsentligt lägre än i 

gruppen inrikes födda. Det innebär växande svårigheter att finansiera de insatser som 

krävs för att tillgodose de demografiskt betingade behoven på samma kostnadsnivå 

som dagens. För sluta gapet mellan behov och finansiering på nuvarande 

ambitionsnivå, krävs både att sysselsättningsnivån ökar för utrikes födda, en högre 

skattesats alternativt en bredare skattebas, men framför allt effektiviseringar i 

kommuner och landsting.  

 

Demografin förutsätter effektiviseringar 

 

Det kommer inte att finnas vare sig personella eller finansiella resurser att tillgodose 

behovsökningarna på samma sätt som idag. Därför krävs effektiviseringar, dvs 

behoven måste tillgodoses bättre och billigare. Med dagens sätt att arbeta kommer 

kommuner och landsting inte att klara av att tillhandahålla den välfärd som den nya 

demografin kräver.   

 

Det är stora effektiviseringar som krävs. Det kan vara vägledande att känna till att 

radikala språng när det gäller effektivisering har historiskt alltid tagits i samband med 

att ny teknik introducerats. Mekaniseringen av jord- och skogsbruk är typexempel på 

radikal effektivisering, där en enda person med en skogsmaskin numera gör mer på en 

vecka än vad ett huggarlag tidigare gjorde på en hel vinter. Så har också den andel av 

befolkningen som är sysselsatta i jord- och skogsbruk minskat från bortåt 90 procent 

till ca 2 procent. Den mekaniska vävstolen spelade samma roll i textilindustrin. 

Exemplen är många. 

 

Vår tids nya och effektiviserande teknik är digitaliseringen. Genom att ta till vara 

digitaliseringens fulla potential kommer kommuner och landsting att kunna tillgodose 

ökade behov av välfärd (läs sjukvård, äldreomsorg, skola, mm) med högre kvalitet och 

lägre resursåtgång. När nästa generation mobilnät, 5g, börjar tas i bruk om några år 

kommer potentialen för sensorer och andra hjälpmedel att öka ytterligare. 

 

Sjukvården får utgöra exempel. Enligt en rapport från Myndigheten för Vård- och 

omsorgsanalys är 80–85 procent av vårdens kostnader hänförliga till kroniska 

sjukdomar. En av de saker som är typiska för många kroniska sjukdomar är att de i 

hög grad är förebyggbara, de behöver inte uppstå. Sjukvården har alltså merparten av 

sina kostnader knutna till något som är förebyggbart. Det är en kunskap som behöver 

knytas ihop med digitaliseringen och användas praktiskt för att förebygga kroniska 

sjukdomar. Där finns ett stort utrymme för effektivisering. Så är 90 procent av 



diabetes 2 och 70–80 procent av hjärt- kärlsjuklighet förebyggbart med förändrade 

levnadsvanor. Även depression och långvarig smärta hör till kroniska tillstånd som är 

förebyggbara med förändrade levnadsvanor (rökning, kost, fysisk aktivitet, mm).  

 

Det betyder att digitaliseringen bör inriktas på att ge människor stöd att bryta 

levnadsvanor som leder till hög risk för kronisk sjukdom. Med hjälp av digitalisering 

kan människor på en display i realtid se hur ändrade levnadsvanor påverkar sådana 

värden som innebär hög risk för kronisk sjukdom. Därigenom kan fler människor få 

det stöd som krävs för att kunna bryta sjukdomsframkallande levnadsvanor.  

 

Och människor som har kroniska sjukdomar kan med digital monitorering och 

egenmätningar få stöd för att bromsa den kontinuerliga försämring som är typisk för 

många kroniska sjukdomar. På köpet blir patienterna mer delaktiga i sin vård vilket 

också betyder att patientens egna resurser används i större utsträckning. Dagens 

patient vill ha moderna verktyg för kontinuerlig hälsomonitorering med 

egenmätningar och på så sätt bli säkra på att de själva gör allt de kan för att lindra sin 

sjukdoms symtom och motverka försämring, i samråd med vården. 

Människor kommer alltså att ha tillgång till personliga digitala stöd för att behålla 

hälsa och minska risken för ohälsa. Både för att hantera sjukdomar och besvär, och för 

att kontinuerligt förebygga ohälsa genom att kunna visualisera effekten av olika 

levnadsvanor, utifrån individuella förutsättningar och preferenser. 

Rader av verktyg kommer att utvecklas, där bärbara sensorer och egentester ingår. De 

kommer att bli smartare med hjälp av artificiell intelligens och de kommer att kunna 

kommunicera med varandra, med vården, samt med anhöriga.  

Digitala doktorer 

 

Den största förändringen och det stora tekniksprånget för sjukvården kommer att 

inträffa när helt digitala doktorer tas i bruk. De artificiellt intelligenta datorer som 

utvecklas idag har en sådan kapacitet och en sådan inlärningsförmåga att de är som 

gjorda för att fungera som digitala doktorer. Det som är kärnan i jobbet som läkare 

(och även annan vårdpersonal) är att ta upp anamnes, dvs att med stor systematik 

ställa frågor kring patientens besvär och utifrån det, och kompletterande provtagning, 

ställa diagnos. Det är ett arbete som är som skräddarsytt för artificiellt intelligenta 

datorer. Det kommer att göra diagnosställandet både snabbare och långt mer precist än 

idag.    

 

Parallellt utvecklas nya tekniker för provtagning där vitala värden kan fångas av 

patienten själv. Det kan handla om sensorer som fästs på kroppen eller under huden.  

 

På inte alltför lång sikt kommer digitala doktorer att ta upp anamnes och tillsammans 

med tillgång till provsvar och tidigare sjukdomshistorik, ställa diagnos och även 

föreslå behandling. Och allt detta tillgängligt i vår egen mobil. Man kan säga att var 

och en får tillgång en egen digital doktor som, till skillnad från dagens doktorer, minns 



våra tidigare svar och våra tidigare värden. Och som är systematisk och kunnig. En 

nyckelfråga för landstingen är att utveckla system och säkerhet som gör att dessa 

digitala doktorer kan samspela med vården i övrigt. 

 

Redan idag finns embryonala tillämpningar inom svensk primärvård. Då handlar det 

om att delar av anamnesupptagningen sker digitalt inför ett läkarbesök. Två sådana 

koncept är i praktiskt bruk i primärvården och de kommer att spridas snabbt. Redan 

denna lilla förändring innebär ett väsentligt förbättrat resursutnyttjande som innebär 

att läkarens tid används mer effektivt. Den typen av lösningar kommer att radikalt 

förbättra tillgängligheten i primärvården. De finns redan och är bara att införa.  

 

Idag är sjukvårdsrådgivningen – 1177 via webb eller telefon – den första linjen i 

svensk sjukvård. I framtiden kommer den första linjen att vara digital. Vi kommer då 

att ha svårt att förstå att vi så länge höll fast vid resurskrävande telefonrådgivning i 

stället för att låta människor direkt och digitalt få del av ett individualiserat beslutstöd.   

 

Sjukvården kommer utan tvekan att genomgå samma omvälvande och 

effektiviserande transformation som andra branscher redan gjort. Det är en ytterst 

angelägen utveckling som bygger på den allmänna digitaliseringen och den erfarenhet 

som den skapar och som drivs globalt av många stora och små aktörer. Det finns 

också snabbt växande efterfrågan hos invånarna på mer tillgängliga hälsotjänster. 

För att klara att effektivisera i takt med de demografiskt betingade behovsökningarna 

måste landstingen (och kommunerna) börja se digitalisering som en naturlig del av 

verksamheten och digitalisera brett inom alla sina (vård)processer.  

Digitaliseringen skapar också möjligheter till en mer jämlik vård när alla vårdgivare 

får tillgång till digitala beslutsstöd som ger tillgång till den bästa kunskapen kring 

varje enskild patient.  

Detta bör också stå i centrum för den e-hälsostrategi som SKL och staten utformar 

gemensamt.  

Exemplen ovan är hämtade från sjukvården. Motsvarande exempel finns också inom 

andra verksamhetsområden; skola, äldreomsorg, socialtjänst, mm. I denna föreläsning 

finns dock inte utrymme att borra i dessa.   

En fördjupning kring hur de demografiskt betingade behoven ser ut 

 

Följande fem figurer visar både genomsnittskostnader per individ i olika åldersgrupper 

och totalkostnaden per åldersgrupp.  

 

De två första avser kostnader för hälso- och sjukvård. Som synes är kostnaderna per 

individ som högst i åldrarna 85 – 92 år och som lägst i åldrarna 24 – 60. Figuren ger 

ett visuellt intryck av att de äldsta är det största problemet ur kostnadssynpunkt.  

 



 

 
I figuren nedan visas i stället totalkostnaderna per åldersgrupp. Då framträder en 

annan kostnadsbild, där de högsta kostnaderna finns för åldrarna 66 – 76. Personer 

äldre än 90 år väger inte alls så tungt som den förra figuren ger intryck av. 

Förklaringen är att de allra äldsta inte är så många. Figuren över totalkostnaderna per 

åldersgrupp ger en flackare kostnadsbild, där skillnaderna mellan olika åldersgrupper 

inte är lika dramatiska som bilden över genomsnittskostnaderna ger intryck av.  

 



 
 

 

Dessa två figurer gäller hälso- och sjukvården hos landstingen. De två figurerna nedan 

avser kommunerna. I den första återges kostnaderna per individ. Som synes är 

kostnaderna per individ som högst i de äldsta åldersgrupperna, men också relativt 

höga fram till och med 18 års ålder. Det handlar om äldreomsorg och skola. 

 

 



Även för kommunerna blir kostnadsbilden annorlunda när totalkostnaderna per 

åldersgrupp beräknas. Då dominerar åldrarna upp till 18 år. I övrigt är kostnaderna 

mer jämnt fördelat mellan olika åldersgrupper. Förklaringen är att de yngre är så 

många fler än de äldre.  

 

 
I en avslutande figur visas de totala kostnaderna per åldersgrupp för kommuner och 

landsting sammantaget. Också då dominerar de yngre åldersgrupperna, medan 

skillnaderna mellan övriga åldersgrupper inte är så stora.  

 



 
 

 


