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Bättre välfärd

Fler över 80

Samma 

budget

Går det ihop?
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Nyanlända elever – Hur  

gör skolorna som lyckas bäst?

Fler skall med



Stefan Fölster
www.reforminstitutet.se

Rapporten finns på 

www.inkluderande-

staden.se

Initiativ av

Byggvesta

Hyresgästföreningen

Riksbyggen

http://www.inkluderande-staden.se/


Ny forskning om grannskapens 
betydelse 

• Följt fem miljoner barn under 30 år. Undviker 
selektionseffekter(Chetty, Hendren, Katz). 

• Dessutom ett riktigt experiment med 
flyttvoucher.

• Barnens inkomster som vuxna ökar med en 
tredjedel om de kan växa upp i normal 
grannskap.

• Kan det överföras på svenska förhållanden?
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80 miljarder nuvärde av att lyfta Järva storstad
- varav 63 mdr för offentliga kassor
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Från sociala kostnader 

till sociala investeringar

Gemensamt utvecklingsbolag…

…som driver en social investeringsfond,

Och betalar för uppnådda resultat



Tyskland lyckades lyfta Pisa rejält…

Matematik

NO

Läsning



…vilket gav stora sociala förbättringar

• Pojkar med svaga resultat har lyfts mest.

• Pojkar med invandrarbakgrund bättre i matte 
än svenska eller amerikanska pojkar i snitt.



Hur gjorde Tyskland?

• Extrainsatser tidigt för barn och föräldrar.

• Interna och externa utvärderingar av skolor 
med fokus på innehållet i undervisningen.

• Ordning i skolan.



Digitala moduler skulle kunna 

vara Sveriges svar på lärarbrist



Exempel: Simulatormoduler för vårdutbildningar



Meningen med barnbarn

• Barnbarn som umgås mycket med mor- och 
farföräldrar får bättre ordförråd, samt bättre 
social och emotionell utveckling. Fördelen 
kvarstår högre upp i åldrarna.

• Äldre som umgås med sina barnbarn får bättre 
hälsa.



Var skall farmor bo?



Hogeweyk – en liten by för dementa



Digitalisering kan spara in hela 
äldreomsorgens kostnadsökning till 2030, 
enligt en analys från Stadsnätföreningen

• Mobil vård, ex. Landskrona, sparat 50 min om 
dagen per sjuksköterska.

• Kvalitetsmätning i stället för minutregistrering 
i hemtjänsten.

• Värmekamera, toalett- och duschassistent, …

Smart Äldreomsorg



Konsten att flippa Vården





Så kan det vara i stället utan mer 
pengar: exempel CHENmed

• Multi sjuka äldre låginkomsttagare i Miami.

• Hämtar patienter med egen bil.

• Automatisk inregistrering.

• Specialister och lab på plats.

• Eget apotek.

• Lämnar patienter med egen bil.

• 40% mindre sjukhustid.





Flippad sjukvård för Birgit

• Anhöriga, hemtjänst, distriktssköterska 
beskriver hennes tillstånd och mätvärden 
löpande i hennes eget diagnosstöd.

• Vid behov, och med hennes godkännande, 
skickas information från hennes diagnosstöd 
till Vårdcentral.

• Därefter som CHENmed.



Bara ett sjukhus har mätt tidsåtgång sedan 2005
Sahlgrenska universitetssjukhuset, 2013



Johns Hopkins kontrolltorn:

• Visualisera flöden i realtid.

• Prognos och framåtblickande planering.

• AI som analyserar mönster och larmar om 
kommande flaskhalsar.

• 30 % färre akut-patienter som behöver vänta 
på sängplats.

• 70% färre patienter som behöver vänta i OP 
pga sängbrist. 



Intermountain tele-ICU



Intermountain tele-ICU

• Övervakar IV i 17 sjukhus med IV, samt några 
utan.

• Kopplar in specialister från hela 
Intermountain.

• Kortare total sjukhusbesök.

• Minskad  dödlighet.

• Stor kostnadsminskning.



Banner-Philips telehealth



• Patienter med fem kroniska åkommor, och höga 
vårdkostnader.

• Läsplatta och mätning av allmäntillstånd, vikt, 
blodtryck, glykos.

• Enkel kontakt med pharmaceut – alla patienter tog 
felaktiga mediciner  vid när  de först  kontaktades.

• Av 128  patients med ett år före och ett år efter 
Telehealth:
– Totala vårdkostnader minskade med 35%.

– Sjukhusdagar minskade med 50%.

– Minskade 30-dagars återbesök från 20% till 5%.

Banner-Philips telehealth





Smarta digitala assistenter som Amelia, Isabel 
eller Watson hanterar komplexitet



Stor potential för automatisering av 
administrativa processer

• Bland lärare och läkare: 30-60% går till ”administration”.

• Stor källa till frustration



Äntligen någon som förstår mig!



Äntligen någon som förstår mig!



Fler äldre, men lägre skatter

65+

Ackumulerad 
befolknings-
tillväxt

Skatt som 
andel av 
BNP



Mindre skattefinansierad välfärd ingen katastrof? Topp fyra

1960
Förväntad livslängd

1960
Spädbarns-
dödlighet

2015
Förväntad livslängd

2015
Spädbarns-
dödlighet 

Norge Island Japan Singapore

Nederländerna Sverige Schweiz Island

Sverige Nederländerna Singapore Sverige

Island Norge Australien Japan

Källa: WHO, FN
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