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Visionen

Regeringens vision är att Sverige ska
vara bäst i världen på hälsa om fyra år.
Men det finns många hinder på vägen
för att nå dit.

Säkerheten

Hoten mot vårdens it-system har ökar
stadigt. Det handlar om ransomware-
attacker och om system som är så
gamla att de är svåra att skydda.
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Teknikskiften

Digitaliseringen öppnar för nya möjlig
heter till en effektivare vård. Förutom
videomöten med vården väntar drönare
och 5g runt hörnet.

Journalsystemen

Skåne och VGR kämpar vidare med sitt
jätteinförande av ett nytt journalsystem.
Stockholm byter däremot spår och
satsar på små moduler i stället.
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1. VISIONEN.

Hur ska Sverige bli
bäst på e-hälsa?
Vården styrs av för många kockar
och lagarna matchar inte verkligheten. Det är några av de stora hinder
som finns på vägen mot att den
vision för e-hälsa som vi ska nå om
fyra år.
Fem år har gått sedan regeringen
satte inriktningen för vårdens digitalisering och slog fast att Sverige 2025
ska ”vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans
möjligheter i syfte att underlätta för
människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla
och stärka egna resurser för ökad
självständighet och delaktighet i samhällslivet.”
Visionen delas in i fyra olika mål:
individen som medskapare, rätt information och kunskap, säker informationshantering och utveckling och
digital transformation i samverkan.
Nu är det knappt fyra år kvar. Det
senaste året har vi sett en kraftig
ökning när det gäller användningen

GÅR LÅNGSAMT

”Det är inte
vi som tar
täten – vi
släpar snarare efter”
Håkan Nordgren,
barnläkare och
e-hälsokonsult

av digitala tjänster – inte minst läkarbesök via video fick sitt genombrott
när pandemin slog till.
Samtidigt har den stora moderniseringen av de svenska journalsystemen halkat efter. Införanden i Skåne
och Västra Götalandsregionen har gått
långsammare när alla resurser krävts i
den dagliga vården. Och i Stockholm
stoppades upphandlingen av ett nytt
journalsystem och man har ändrat inriktning – i stället för ett stort
system ska man modernisera med
moduler (se sid 10).
Andra länder snabbare
Håkan Nordgren, barnläkare och
e-hälsokonsult, tror att det blir svårt
för Sverige att klara målen. Som exempel nämner han det system för vaccinationer, Svevac, som skulle fasats ut
i år, något som blev omöjligt när regionerna plötsligt skulle massvaccinera.
– Vi utredde Svevac redan för tio år
sedan och såg att det inte klarade alla
lagkrav även om de användningsom-

råden man täckte in var behjärtansvärda exempelvis för smittskydd,.
Men regeringen ville inte ändra lagen.
Nu blev det panik för att man inte fått
fram andra system för att hantera vaccinationer. Då tycker jag knappast att
man kan säga att det går snabbt.
Han pekar också på andra länder
där beslut tas snabbare och mer effektivt än i Sverige.
– Jag märker det när jag pratar med
kolleger i andra länder att det inte är
vi som tar täten – vi släpar snarare
efter. Skillnaden är att det inte har så
många myndigheter som är involverade. Här är det oklart om någon är
ansvarig överhuvudtaget och då blir
det lite som det blir.
Ansvaret måste bli tydligare
För att komma vidare krävs just att
ansvaret blir tydligare och att mer
samordnas anser Håkan Nordgren.

Fortsättning på nästa sida
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1. VISIONEN.

Hur ska Sverige bli
bäst på e-hälsa?
Fortsättning från föregående sida
– När vi handlade in skyddsutrustning fick vi ett bättre pris när vi gjorde
det nationellt. Samma sak gäller för it
– behoven är lika när det gäller grundfunktionaliteten. För att ha tummen i
ögat kan vi handla upp två olika journalsystem och låta regionerna välja.
Han trycker dessutom på behovet
av att ha människor som har arbetat
ute i vården på nyckelpositioner.
– Många i ledande befattningar idag
har själva inte jobbat med utveckling,
förvaltning, implementering eller
change management i vården – men
kallar gärna till nya konferenser.
Bra ambition
Också Sarah Wamala Andersson, professor i hälso- och välfärdsteknik vid
Mälardalens högskola, ser det fragmenterade ansvaret som ett problem.
– När något är allas ansvar blir
det lätt så att det blir ingens ansvar.
E-hälsovisionen är en jättebra ambition men det finns en hel del som kan
göras bättre, säger hon.
– Om man tittar på andra länder
saknar vi exempelvis en nationell
digital plattform där vi kan få in alla
de digitala lösningar som används
inom vård och omsorg och där all den
data som individer samlar om sin hälsa kan delas på ett säkert sätt. Där har
vi ett gyllene tlllfälle – bra data saknas i många länder medan vi har personnummer och kan följa upp på individnivå.
Kunskapen brister
Ett annat problem som hon lyfter
fram är att det fattas kunskap om vad
som faktiskt fungerar.
– Det skulle behövas en nationell
databas där vi samlade den evidens
som finns kring olika produkter och
deras mognadsnivå. För att kunna
avgöra vad som är bra teknik krävs att
man har en forskningsbaserad uppföljning och utvärdering av effekter,
risker och nyttor.
Hon jämför det med mediciner som
visar sig ha bieffekter och där man
får gå tillbaka till molekylnivå för att
åtgärda det.
– När det gäller teknik har vi möjlighet att revidera den på mycket kortare tid när vi utvärderat effekterna

och riskerna. För även det som fungerar bra i pilotstudier eller testbäddar kan få andra effekter när det börjar användas brett i verkliga situationer, säger Sarah Wamala Andersson.

DELAT ANSVAR

”När något
är allas
ansvar blir
det lätt så
att det blir
ingens
ansvar.
E-hälsovisionen är
en jättebra
ambition
men det
finns en hel
del som
kan göras
bättre”
Sarah Wamala
Andersson, professor
i hälso- och välfärdsteknik vid
Mälardalens högskola

Börjar inte med behoven
Ofta gör vi också det klassiska misstaget att börja med tekniken och titta på vad vi ska göra med den i stället
för att titta på vilka behoven är och se
hur vi ska lösa dem konstaterar hon.
– Vilka intentioner har vi med att
använda ny teknik? Vilken målgrupp
handlar det om? Där borde vi också
involvera dem som faktiskt ska använda tekniken och också fundera på hur
vi ska mäta för att veta att vi får de
effekter vi är ute efter.
Patrik Sundström är digitalchef på
Sveriges Kommuner och Regioner och
han är optimistisk kring våra möjligheter att nå e-hälsomålet.
– Vi har fortfarande en bit att vandra men jag har goda förhoppningar
om att vi kan nå målsättningen om vi
fokuserar våra insatser.
Fått en skjuts
Han pekar framför allt på hur digitaliseringen fått en stor skjuts under
pandemin, inte minst videobesök
och bokningar för testning och vaccin online.
– Den här utvecklingshastigheten
har vi inte varit i närheten av tidigare
– det är en ny spelplan där vi ser att
många utvecklat sina arbetssätt. Och
det är först när de gamla arbetssätten
avvecklas som vi kan ta hem de stora
nyttorna med digitaliseringen.
En viktig del i bygget framåt är att
bli av med den tekniska skuld som
finns ute i regionerna och få de nya
vårdinformationsmiljöerna på plats
konstaterar han.
– I och med att vi sett att digitala
lösningarna skapat nytta under pandemin så har förtroendet för att digitaliseringen kan ge nytta i vardagen
ökat ute i vården. Det engagemanget
och förtroendet måste vi ta fasta på
framåt för teknik i all ära det hand-

lar om hur vi väljer att använda den
också.
Mer stöd i vardagen
Patrik Sundström skulle framför allt
vilja se att regionerna accelererade
utvecklingen på digitala lösningar
för personer med kroniska sjukdomar – exempelvis hjärtproblem, diabetes eller reumatism.
Genom att själv ha koll på vitala värden ökar individens egen trygghet och
självständighet, samtidigt som riskerna att drabbas av försämringar minskar framhåller han.
– Att ändra logik till att bli proaktiv
och kunna stödja människor i vardagen är bland det viktigaste för att få en
mer personcentrerad vård.
Krävs lagändringar
Han lyfter fram att det krävs lagändringar för att exempelvis kommuner
och regioner ska kunna använda sina
digitala plattformar för att samarbeta effektivt runt patienter. Och det är
där han anser att regeringen kan ge
sitt bidrag på nationell nivå.
Ett annat område där regeringen måste driva på är för att få till
stånd en lösning efter den så kallade
Schrems II-domen som gör det svårt
att använda de amerikanska molntjänsterna, anser Patrik Sundström.
Domen har exempelvis skapat problem för Region Skåne som är mitt i
införadet av journalsystemet Millennium från det amerikanska företaget
Cerner men som nu tvingats pausat
överföringen av data till Cerner i väntan på flera olika granskningar i spåren av det oklara rättsläget.
– Det vilar på den svenska regeringen att använda både de nationella
lagstiftningsverktygen och jobba med
en tydlig svensk agenda i det internationella samarbetet. Svensk offentlig
sektor måste kunna arbeta med de
bästa verktygen, både nationella och
internationella, säger han.
KARIN LINDSTRÖM

karin.lindstrom@idg.se
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2. SÄKERHETEN.

MSB varnar: hoten
mot vården växer
Den senaste tidens våg av varningar
och verkliga attacker mot sjukvården
runt om i världen får nu MSB att varna
för att något liknande kan hända i
Sverige.
Varningarna om attacker mot sjukvården har duggat tätt den senaste
tiden. Förra veckan gick tre amerikanska säkerhetsmyndigheter, CISA,
FBI och HHS (Hälso- och socialdepartementet), ut med en gemensam uppmaning till de amerikanska vårdaktörerna att vara extra uppmärksamma
på gisslanattacker, så kallad ransomware.
De amerikanska myndigheterna
har all anledning till oro. Under hös-

ten drabbades många sjukhus av gisslanprogrammet Ryuk.
Situationen ser inte mycket bättre
ut i Europa. I slutet av oktober smittades franska outsourcingföretaget
Sopra Steria, som visserligen inte är
en vårdgivare, men företaget är drift
operatör för det brittiska sjukvårdssystemet NHS. Även Sopra Steria tycks
ha smittats av Ryuk. Någon vecka tidigare avled en patient i Tyskland under
en ambulanstransport på grund av en
gisslanattack mot universitetssjukhuset i Düsseldorf.
De tre amerikanska myndigheterna skriver i sin varning att de har trovärdig information om ökande cyberhot och nära förestående attacker mot

sjukvården. Det är förstås inte en vild
gissning att de cyberkriminella försöker utnyttja den rådande situationen
med corona-pandemin och den redan
stora pressen på vårdsystemet.
Går ut med en varning
Det finns ingen anledning att tro att
det svenska vårdsystemet skulle vara
förskonat från denna typ av cyberhot; den generella ökade hotbilden
mot vården gäller även Sverige, och
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, MSB, går nu via sin enhet
Cert-SE ut med en varning på sam-

Fortsättning på nästa sida
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2. SÄKERHETEN.

MSB varnar: hoten
mot vården växer
Fortsättning från föregående sida
ma tema som den amerikanska, till
de svenska vårdaktörerna.
– Under förra våren och framåt
har vi sett samma sak som kollegorna i USA, att gisslanattackerna generellt är på ökande. Vi delar information med motsvarande myndigheter
runt om i världen och vi började tidigt
ta fram en plan för hur vi kan stötta
vården under corona. Vården är redan
ansträngd och får inte dessutom slås
ut av ransomware, säger Peter Jonegård, enhetschef på enheten för incidenthantering, som är en del av funktionen Cert-SE.
– Det är en kombination av två saker
som är oroande. Dels att ransomware ökar kraftigt med fler och fler fall
mot mål som de cyberkriminella tror
kommer betala lösensumman, dels att
sjukvården just nu är under press på
grund av pandemin och det vore väldigt synd om något händer just nu.
Peter Jonegård kan dock inte
bekräfta att de cyberkriminella har
siktet inställt just på vårdsystemet i
Sverige, eller att Cert-SE sett tecken
på nära förestående attacker mot Sverige, men säger samtidigt att attackerna just nu är många och kan slå brett.
Har vuxit ordentligt
– Man riktar sig mot allt möjligt som
man tror kommer att betala, men det
är det att ransomware sedan 2014 har
vuxit ordentligt och nu är det rätt
mycket där ute. Vården i Sverige kan
drabbas i lika hög grad som alla andra.
Även om Peter Jonegård inte vill gå
så långt som att varna för förestående specifika attacker mot den svenska vården, skriver Cert-SE i en artikel publicerad i veckan att ”vi har
sett tecken på kampanjer som riktas
mot Sverige, exempelvis Emotet, samt
förekomst av intrång och ransomware
hos svenska organisationer de senaste åren”.
Enligt Peter Jonegård har gisslanattackerna på senare tid ändrat tillvägagångssätt och metodik. I början infekterades en lokal dator så fort användaren klickade på en skadlig länk eller
öppnade en fil. Den skadliga koden
försökte sedan sprida sig inom organisationen genom exempelvis delade
kataloger. Men detta lärde man sig

att detektera och begränsa. Idag sker
attackerna i fler steg.
– Man tar sig in genom ett dataintrång och gör sig till elak administratör, man ser till att få de rätta rättigheterna. Sedan skjuter man ut ransomware i hela organisationen. Inte sällan har man dessutom då redan sett
till att sabba backuperna, säger Peter
Jonegård.
Avsevärt ökad belastning
Enligt Peter Jonegård är risken med
en attack mot vården att det tekniska
it-stödet slås ut och personalen tvingas falla tillbaka på manuell hantering,
eller för att uttrycka det mer konkret –
papper och penna. Detta skulle innebära en avsevärt ökad belastning i ett
redan jobbigt läge.
Hur väl de svenska vårdaktörerna
står rustade mot gisslanattacker varierar beroende på vårdaktören och hur
skyddsvärda data de hanterar. Det
finns enligt Peter Jonegård exempel
på både bättre och sämre it-säkerhet
inom vården.
– Av naturliga skäl ska de först och
främst få ut sin vård, och ofta under
högt tryck, och it ska vara ett stöd i
det. Bara en del av budgeten går till
it-säkerhet, och det är kanske inte det
mest prioriterade området. Det är ofta
svårt att räkna hem it-säkerhet. Dessutom är det vanligt bland vårdsystem
att de inte kan eller får uppdateras då
det kan äventyra den medicinska certifieringen, och de kanske inte heller
kan segmenteras bort i nätverket. Så

det är både högt och lågt, säger Peter
Jonegård.
Den 9 juni 2020 gav MSB ut en
rapport, Öka motståndskraften mot
ransomware, riktad till hälso- och
sjukvårdssektorn med rekommendationer för hur vårdorganisationer ska
skydda sig mot gisslanattacker. Peter
Jonegård pekar på den rapporten som
en bra utgångspunkt för hur vårdorganisationer bör rusta sig.

VARNAR

”Ransom
ware ökar
kraftig t
med fler
och fler fall
mot mål
som de
cyberkri
minella
tror kom
mer betala
lösensum
man”
Peter Jonegård,
enhetschef på enheten för incidenthantering på Cert-SE.

Tar fram anpassad information
– Sedan den senaste veckan skickar vi
också vidare informationen från CISA
om aktuella ransomware-attacker. Vi
för en kontinuerlig dialog med ett tjugotal organisationer inom it-säkerhet
och vårdsektorn för att sprida uppmärksamheten om hoten. Vi tar också fram anpassad information om specifika hot, säger Peter Jonegård.
– Det finns all anledning för vården
att förbereda sig.
På frågan om betalning av lösensumman eller inte är Peter Jonegård
mycket tydlig.
– Vi ska inte betala. Detta kommer
hålla på tills folk slutar betala. Jag har
förståelse för att en snabb lösning i
en krissituation är frestande, men jag
tycker det är egoistiskt och kortsiktigt
att betala. Vad är det som säger att de
inte gör intrång hos dig igen, eller att
den information de stulit inte får fötter trots att du betalat?
LARS DOBOS

idg.se@idg.se
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2. SÄKERHETEN.

Stor utmaning att
skydda vården
Nu varnas vården för att it-hoten
ökar. Men att hänga med angriparna
är en utmaning – så också att hålla
koll på alla användare.
It-attacker, framför allt i form av
ransomware, har drabbat vården runt
om i världen. Svenska MSB har också
gått ut med en varning om att man ser
en ökad hotbild mot vården nu under
coronapandemin när läget är extra
ansträngt.
Och visst finns det en viss oro ute
i vården konstaterar Johan Flarup,
avdelningschef på Västra Götalandsregionens koncernavdelning för ärendesamordning och kansli som också
ansvarar för säkerhetsfrågor i ett brett
perspektiv.
– I ett övergripande perspektiv så
är den stora utmaningen att ha fungerande reservrutiner och backuplösningar.som går i takt med utvecklingen - och det kan oroa mig att vi inte
håller takten med angriparna. Även
om vi har en bra omvärldsbevakning
kan vi inte förutse allting som de som
vill oss ont kan hitta på, säger han.
Blockar sajter
Rent praktiskt i verksamheten arbetas aktivt hela tiden framhåller Maria
Skoglöf som är avdelningschef på VGR
IT.
– Vi blockar svartlistade sajter och
när vi utsattes för en phishingattack
i somras så gjorde vi en geoblockering så att de inte kom åt systemen,
säger hon.
Det var också genom de skydd som
installerats på klienter och servrar
som attacken upptäcktes.
– Den funktionen är bemannad
dygnet runt så där finns ett bra skydd.
Vid sidan av det kör regionen också egna tester.
– Vi har ett operativt centrum för
övervakning och larmhantering av de
kritiska systemen som de stora journalsystemen och labbsystemen och vi
håller på att bygga upp ett säkerhetsoperativt centrum där vi jobbar specifikt med hoten.
Regionen står inför att införa en

ÖVERVAKAR

”Vi har ett
operativt
centrum
för över
vakning
och larm
hantering
av de kritis
ka syste
men som
de stora
journal
systemen
och labb
systemen”
Maria Skoglöf, avdelningschef på VGR IT

moderniserad vårdinformationsmiljö
och när det bytet är i hamn om några
år kommer också säkerheten att höjas
genom att informationen då hamnar i
en ny teknisk lösning.
– Vi försöker stegvis förbättra informationssäkerheten genom att få in
det i de nya system vi utvecklar och
vi arbetar med både tekniska och
administrativa skyddsåtgärder, säger
Johan Flarup.
Jobbar kontinuerligt
Marit Nilsson är it-chef på Region
Jämtland Härjedalen och även hon
konstaterar att it-säkerhet är något
som man arbetar med hela tiden.
– Vi jobbar kontinuerligt med att
skydda oss mot omvärlden och där
är inte ransomware egentligen inte
annorlunda än andra hot som kan
komma in och göra skada i vårdmiljön, säger hon.
Bland annat följer regionen med
informationen från MSB och leverantörer som Microsoft konstaterar hon.
Medarbetare svag länk
Den kanske svagaste länken i kedjan är medarbetarna – det är inte en
slump att det var just en nätfiskeattack som drabbade VGR. Samtidigt är
just den kommunikationen bland det
svåraste i en stor organisation – trots

att det finns både ubildningsfilmer
och annan information att ta till
Johan Flarup pekar på att det det
speglar styrkan och svagheten i den
stora organisationen.
– Man kan ha spetsiga resurser på
den tekniska sidan men det är svårt
att ha koll på 55 000 anställda.
Marit Nilsson håller också med om
att det är en svag länk.
– Ta den falska postnordmejlen
som cirkulerade för några ¨år sedan
– en del kan helt enkelt inte låta bli
att klicka.
Under coronapandemin har ju digitala
lösningar som exempelvis digitala besök
rullat ut snabbt – kan det ha skapat sårbarheter att det gått så fort?
– Nej där har vi egentligen inte nappat på några nya lösningar utan skyndat på införandetakten av sådant som
vi redan körde i piloter före pandemin, säger Marit Nilsson.
Och i VGR var digitala vårdmöten
också installerat innan det började
användas på bred front i våras.
– Den sårbarhet som finns är i så
fall att det är ett nytt verktyg och man
kanske måste tänka på var man sitter
och vad man visar i bakgrunden, säger
Maria Skoglöf.
KARIN LINDSTRÖM

karin.lindstrom@idg.se
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Uråldriga maskiner
ett av problemen
Förutom att personalruljangs och
stress ökar risken för att klicka på fel
länkar så ställer även Windows XPmaskiner och gamla system till det.
Under Folk och försvars rikskonferens i vintras lades stort fokus på de
cyberangrepp mot offentliga verksamheter som ökat i styrka under coronapandemin – inte minst hoten mot
sjukvården. Både Försvarets radioanstalt, FRA och Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, berörde ämnet
under konferensen.
FRA:s generaldirektör Björn Lyrvall
talade om ett intensifierat intresse för
intrång i medicinska forskningsmiljön och att detta var en direkt följd av
pandemin.
David Lindahl, it-säkerhetsexpert
på FOI, talade om vikten av att få ut
basal it-säkerhetskunskap brett ut i
organisationerna.
Budskapet var att utbildningen
måste bli bättre, både när det gäller
teknikerna och hos de anställda överlag.
– I dag är det en liten grupp människor som ansvarar cybersäkerheten,
och de har egentligen som uppgift att
sköta driften. Det fungerar inte längre när alla som använder datorer kan
göra misstag som leder till att systemen blir osäkra, säger David Lindahl.
Luras till att göra skadliga saker
Lindahl talar om social manipulering
som ett vanligt angreppssätt. Det vill
säga att angriparna lurar människor
att göra saker som kan verka rimliga, till exempel att svara på ett mejl
som ser ut att komma ifrån till exempel Folkhälsomyndigheten, men som
i själva verket innehåller skadlig kod.
– Det kan göra det möjligt för
ransomware eller annan skadlig programvara att exempelvis stänga ner
journalsystem. Det kan sedan användas för att utpressa vården att betala
pengar för att få dem upplåsta.
Även om attackerna mot sjukvården följer samma mönster som de
mot andra branscher – de kriminella är ute efter stora datasystem som

WINDOWS XP

”Åldrande
operativsystem är
ett samhällsproblem och
det gäller
inte minst
inom sjukvården. Det
går i många
fall inte att
plocka bort
gamla
Windows
XP-system”
David Lindahl, itsäkerhetsexpert på
FOI

de kan tjäna pengar på att stjäla information ifrån – finns en skillnad, säger
han. Konsekvenserna handlar om liv
och död.
Förutom att utbildningen är otillräcklig finns andra stora problem
inom sjukvårdens it-miljöer: Det är
stor ruljangs på personalen, inte minst
nu under pandemin där anställda
måste flyttas och förstärka vissa avdelningar, och att it-miljöerna rymmer
många äldre system.
En rapport från Storbritannien som
David Lindahl nämner talade om
hundratals Windows XP-maskiner i
drift som var svåra att byta ut eftersom det är vital och godkänd sjukhusutrustning och det kan till och med
saknas juridiskt mandat att byta ut
den. Men ur ett it-säkerhetsperspektiv helt öppen för sårbarheter eftersom säkerhetsuppdateringar upphört.
Supporten har upphört
– Jag skulle gissa att situationen är liknande i Sverige. Åldrande operativsystem är ett samhällsproblem och det
gäller inte minst inom sjukvården.
Det går i många fall inte att plocka
bort gamla Windows XP-system eftersom de är kopplade till sjukvårdsutrustning. Samtidigt går det inte uppdatera systemen eftersom supporten
upphört.
Hur behöver sjukvården arbeta med
it-säkerhet, förutom mer utbildning till
användarna?
– Jag tycker att man måste planera
och bygga nätverken defensivt. Vården ligger efter i det här, eftersom
deras primära uppgift är att allt ska

fungera för patienten, men man måste bygga nätverken inte bara för tillgänglighet utan också för att skydda
sig mot hot.
Att cyberangreppen mot sjukvården
tilltagit kraftigt de senaste månaderna, under den andra vågen av pandemin, visar mätningar från säkerhetsleverantören Check Point.
När den andra vågen av corona
sköljde upp i november ökade antalet
cyberattacker med 45 procent globalt
(32 procent i Sverige) och det var därmed den sektor som var värst drabbad
under den här perioden.
Avbrott kan vara katastrofala
– De cyberkriminella är intresserade
av pengar, och när vården har något
som tar alla resurser så har det medfört att många känt sig tvingade att
betala för till exempel ransomwareattacker. Avbrott i driften kan vara
katastrofala. Det finns gott om exempel på det, från Tyskland och USA,
säger Mats Ekdahl, säkerhetsexpert
på Check Point.
Ransomware, även kallat gisslanattacker, är därmed den typ av hot
som ökat kraftigast under den senaste tiden.
För organisationerna som drabbas
gäller det att få de egna användarna
att vara mer på sin vakt och utbilda
de anställda om skadliga mejl. Den
svagaste länken är nämligen e-postsystemet.
– Organisationerna måste arbeta
med att få de egna användarna att vara
mer på sin vakt, säger Mats Ekdahl.
Det är svårt i dag med det informationsflödet som är till exempel runt
corona, och det är lätt för en stressad användare att klicka på en felaktig länk.
– Det är också tydligt att det sker
mer attacker i samband med helger.
De cyberkriminella planerar sina
attacker när it-organisationen går på
sparlåga, men det visar också att vaksamheten hos alla måste bli större.
MATTIAS MALMQVIST

mattias.malmqvist@idg.se
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3. TEKNIKSKIFTEN.

Explosion av digitala
möten är bara början
Digitala vårdtjänster har vuxit fram
under senare år men den riktiga
skjutsen i breda åldersgrupper har
uteblivit. Coronakrisen ändrade det.
Från regionerna rapporteras en
ökning av användningen på flera
hundra procent. Och det öppnar för
en mycket mer proaktiv vård.
Siffrorna över antalet digitala vårdmöten utifrån regionerna talar sitt
tydliga språk. I Region Stockholm
ökade de med 11 gånger under mars
april jämfört med året innan och i Västra Götalandsregionen ökade de med
runt 250 procent från februari 2020
till mars 2020. I Västerbotten ökade de
digitala vårdmötena med 544 procent
från februari till mars 2020.
Den privata vårdgivaren Capio uppger att antalet digitala vårdmöten har
fördubblats sedan pandemins utbrott.
Och för de fyra största privata digitala
vårdgivarna ska de digitala vårdmötena ha ökat med över 60 procent mellan februari och mars.
Det här är inte bara en tillfällig
lösning som vi tar till just nu när vi
är restriktiva med möten tror Patrik Sundström, programansvarig för
e-hälsa på Sveriges Kommuner och
Regioner.
– Coronakrisen är ju tyvärr inte tillfällig utan långvarig och en hel del av
det vi ser nu kommer att bli bestående – vården är på väg digitaliseras på
bredden och vi kommer inte att kunna återgå till den gamla verksamhetslogiken, säger han.
Fler åldersgrupper
Sedan de privata digitala vårdtjänsterna som Kry och Doktor.se dök upp för
några år sedan så har de fått stor uppmärksamhet men i huvudsak används
de av småbarnsföräldrar och unga
kvinnor i storstäder. Personer med
stor digital vana.
Regionerna har riggat för digitala
vårdbesök under senare år men de
har haft svårt att få det att ta fart –
under våren kunde de släppa på. 20 av
de 21 regionerna använder nu digitala
vårdbesök. Och det som Patrik Sund-

ström pekar på som allra viktigast är
att det inte bara handlar om vårdcentraler utan också om specialistmottagningar på sjukhusen.

DIGITALISERING

”Vården är
på väg digitaliseras på
bredden
och vi kommer inte att
kunna återgå till den
gamla verksamhets
logiken”
Patrik Sundström,
programansvarig för
e-hälsa på Sveriges
Kommuner och
Regioner

Tryggt och säkert
Som exempel nämner han Västra
Götalandsregionen där det var möjligt att ha digitala vårdmöten på 70
av specialistmottagningarna i mars –
i mitten av april var det uppe i 263.
– Det gör att sådant som cancer
rehabilitering, återbesök för kroniska
sjukdomar och psykiatri kan erbjudas
digitalt på ett tryggt och säkert sätt,
säger han.
I stället för att personer med kroniska sjukdomar kallas till sin specialist med jämna mellanrum och alla
värden kollas så kan värdena övervakas på distans med olika digitala verktyg och om något värde sticker iväg så
hör läkaren av sig för att se vad som
hänt och ge stöd.
– Det här är början på en ganska
stor resa. Vi har rätt kraftfulla verktyg
i dag och nu har utvecklingen accelererat – och det är också det här som
ger störst effekt på vårdsystemet och

som gör att vi kan gå från ett reaktivt
arbetssätt till ett proaktivt, säger Patrik Sundström.
– Exempelvis har 4 000 personer
med kronisk sjukdom i region Jämtland Härjedalen nu börjat få den här
typen av stöd.
Han tycker att vi ofta fokuserar och
pratar för mycket om teknik – digitalisering handlar egentligen just om förändrade beteenden och arbetssätt –
att skapa förutsättningar för nya beteenden i stor skala.
– Vi har stora förhoppningar kring
digitalisering i vården, med all rätt,
men ibland är det också en hajp. Det
kan handla om lösningar som ligger
ganska långt från verkligheten, säger
Patrik Sundström.
– Nu har vi i stället tittat på vilka
behov vi haft och vilken tillgänglig
teknik som finns och på ganska kort
tid gjort ett stort jobb med att rulla ut
utrustning och utbilda medarbetare.
Då får vi det som verkligen behöver
och inte sånt som kan vara bra att ha.
KARIN LINDSTRÖM

karin.lindstrom@idg.se

9

TEMA: IT I VÅRDEN
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Så kan 5g förändra
vården i grunden
Sveriges 5g-auktion är över och
näten är på väg att komma på plats
efter flera förseningar. Och nu lyfter
en ny rapport från PWC fram vården
som det område där vinsterna med
tekniken kan bli störst.
Managementkonsulten PWC har
tittat på åtta stora ekonomier – USA,
Kina, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sydkorea, Australien och Indien
– och spår att 5g kommer att bidra till
en BNP-ökning med 1 300 miljarder
dollar de närmaste tio åren. Och
ungefär 530 miljarder dollar har att
göra med hur 5g kan användas i vård
och omsorg.
Så hur går det till? En del är användning av drönare för att snabbare få ut
medicinsk utrustning och liknande.
Men det mesta handlar om att få till
stånd ett skifte där människor i högre
grad kan monitoreras hemma än att
vårdas på sjukhus, förklarar Henrik
Schildt, branschexpert inom hälsooch sjukvård på PWC Sverige.
– Det kan handla om personer som
inte är färdigutredda men som kan
få adekvat tillsyn hemma genom att
det går att ha kontroll på olika värden
på distans. Och när människor inte
behöver vara så mycket på sjukhus så
blir det billigare, säger han.
Det är ju heller knappast någon
som vill vara på sjukhus om de slipper konstaterar han och nämner som
exempel att blodtrycket ofta går upp
när man tar det på en vårdcentral men
är lägre hemma i tryggheten.
Större möjligheter med 5g
Till viss del har detta kunnat göras
tidigare men 5g öppnar upp för mer
höghastighetskommunikation och
det ger högre tillgänglighet och enklare hantering förklarar Henrik Schildt.
– Patientens enhet pratar direkt
med en server och behöver inte parkopplas med bluetooth och det gör
också att man slipper vara så bunden
till sitt hem.
Så hur ser det då ut i Sverige? Är
vården på väg åt det här hållet?
– Vi är definitivt på väg. Tekniken

SPARAR PENGAR

”När människor inte
behöver
vara så
mycket på
sjukhus så
blir det billigare”
Henrik Schildt,
branschexpert inom
hälso- och sjukvård
på PWC Sverige.

finns – men än är vården inte riktigt
redo att ta emot den. Den tekniska
innovationen finns men det är snarare brist på organisatorisk innovation.
Det finns helt enkelt mycket som
måste lösas innan det kan fungera.
Sådant som vem som ansvarar för
hemvården – primärvård eller sjukhus? Och ska man ha en central funktion, ett slags flygledartorn, som sköter all monitorering?
– Det pågår mycket diskussioner
kring hur det ska etableras i större skala och det finns många piloter
runt om i landet.
Planer finns
Henrik Schildt berättar om ett möte
som Sveriges kommuner och regioner
anordnade på temat och då närvarade
runt 60 personer från alla regioner –
och en hel del av dem hade planer på
hur många personer som skulle vara
anslutna till ett sånt här system i slutet av 2021.
– En del var väldigt ambitiösa och
talade om tusentals personer. Men
samtidigt har ingen ännu lyckats gå
från en bra pilot och skala upp den
så att det ger effekt på hela systemet.
En stötesten på vägen är juridiken där inte minst frågan om lagring
i molnet kommer in. Där skulle det

behövas enhetliga nationella regelverk anser Henrik Schildt.
Medicinska ansvaret
– En annan faktor som bromsar är det
medicinska perspektivet. Där behöver man få fram nya rutiner kring
hur ansvarsfördelningen ska se ut.
Och vad som ska mätas vid monitoreringen för olika patienter – när det
ska mätas, när det är dags för nya prover och så vidare. Det är en hemläxa
för den medicinska professionen.
Samtidigt som det finns mycket att
göra har också digitaliseringen av vården en viss medvind efter att pandemin tvingade fram en ökad användning av digitala tjänster. Något som
Henrik Schildt också tittat på i en rapport som kom i höstas.
– Kort kan man säga att det finns
en fråga som behöver få svar för att
få till en förändring och det är frågan
varför. Under pandemin fick den ett
svar – det var enkelt att se det logiska
i att hålla borta människor från sjukhusen så de inte riskerade att smittas.
Och även om utvecklingen fallit tillbaka lite nu tror jag att det på sikt gagnar
den digitala utvecklingen i vården.
KARIN LINDSTRÖM

karin.lindstrom@idg.se
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4. JOURNALSYSTEMEN.

Region Stockholm
byter journalspår
Det blir ingen mångmiljardupphandling av ett enda stort journalsystem i
Region Stockholm. I stället ska man
bygga en ny miljö med flera standardiserade moduler.
Under flera år har Region Stockholm planerat och arbetat med upphandlingen av ett stort journalsystem.
2018 gick startskottet och då förutspådde innovationsregionrådet Daniel
Forslund, (L), att det skulle bli tufft för
alla i landstinget men att det ändå
skulle vara värt det för att det skulle
skapa möjligheter att jobba ”modernt
i team och också närmare patienterna
och forskningen”.
Sedan dess har vägen varit krokigare än tänkt, när den första upphandlingen drog igång var planen att
breddinförandet skulle ske i år. I stället stoppades upphandlingen en tredje gång i juni förra året eftersom man
inte mäktade med att slutföra den
under coronapandemin.
Lättare lägga till nytt
Och nu byter Region Stockholm spår
när det gäller bygget av en framtida
vård-it-miljö. I stället för att upphandla ett stort journalsystem så ska man
bygga en ny miljö med flera standardiserade moduler.
– Vi tror mer på små moduler som
kan läggas till och tas bort i högre takt
än stora monolitiska system där det är
svårt att lägga till nya funktioner, Det
har ju ofta varit vårdens problem att
det varit svårt att lägga till nya funktioner eftersom tekniken inte medgett
det, säger Daniel Forslund.
Han tror också att det här sättet att
bygga ger en högre innovationstakt
där fler entreprenörer kan komma in
än de stora jättarna.
– Moduler kan bytas ut på enklare sätt, vi kan byta ut legobit för legobit och riskerar inte att sitta inlåsta i
10–20 år.
Inga data i moln utomlands
En grundplatta i den strategi man nu
beslutat är att man gett Karolinska
universitetssjukhuset i uppdrag att

bygga ett vårddatalager för alla hälsodata.
– Vi vill inte ha känsliga hälsodata
i ett moln utomlands och heller inte
inlåsta i en leverantörs specifika system utan själva ha kontroll över den
data som vården skapar. Däremot ska
alla vårdgivare se till att kunna lagra data enligt den logik vi bygger så
att rätt information finns tillgänglig
oavsett system eller vårdgivare, säger
Daniel Forslund.
Han trycker också på att man kan
lagra ner data från olika system i det
gemensamma datalagret så möjliggör
det mer flexibilitet så att ett litet vårdföretag med två anställda inte behöver ha samma dokumentationsstöd
som man behöver på ett stort universitetssjukhus.
– Ett stort system är ju en kompromiss mellan tusen viljor som ofta är
halvbra för alla. Men på det här sättet
så kan vi tillgodose även de vårdgivare som har specifika behov.
Kostar mindre
Den plan för modernisering av journalsystemet som Regionstyrelsen nu
klubbat är också betydligt billigare än
den upphandling som tidigare planerades. Där låg budgeten på 2,2 miljarder kronor totalt, varav 1,2 miljarder
var ren investeringsbudget och resten var avsatt för verksamheten. Nu
väntas investeringsbudgeten landa på
runt 680 miljoner kronor.
De projekt som hittills ingår förutom piloten med vårddatalager och
analys av information från olika sys-

tem är bland annat upphandling av
it-stöd för anestesi och intensivvård,
förstudie för att ersätta it-stöd inom
förlossningsvården, förstudie avseende säkrare läkemedelshantering och
utveckling av ytterligare funktionalitet i appen Alltid Öppet.
Men om nu fördelarna med moduler är
så stora – var det bra att upphandlingen
aldrig blev av?
–  Bra ska jag inte säga att det var,
men jag tror vi kan göra något bra av
det och jag tror det kan bli ett bättre
slutresultat.

ENKLARE

”Moduler
kan bytas
ut på enklare sätt, vi
kan byta ut
legobit för
legobit och
riskerar
inte att sitta
inlåsta i
10–20 år”
Daniel Forslund, innovationsregionråd, (L).

Ville utmana marknaden
Daniel Forslund pekar också på att
det som Region Stockholm nu gör ligger i linje med de tankar som fanns
i det samarbete mellan Västra Götalandsregionen, VGR, och Region Skåne som kallades 3R och som syftade
till en gemensam upphandling av en
modern vård-it-miljö men som sprack
för fem år sedan och de tre i stället valde att upphandla på egen hand.
– Då ville vi utmana marknaden att
inte tänka så stora system utan mer
modulärt. Men leverantörerba var inte
redo för det och antagligen inte vi heller utan vi hamnade i den klassiska
upphandlingen.
Problem i Skåne
VGR och Region Skåne är nu mitt i
införandet av det journalsystem som
man upphandlat, Millennium, och
har också haft en del problem på
vägen. I Skåne gör man en granskning
kring vad som kan lagras i molnet hos
den amerikanske leverantören Cerner och i VGR har bland annat läkare
från intensivvården riktat kritik mot
det nya systemet som man inte anser
möter de behov man har.
Även om Daniel Forslund ser många
fördelar med det val Region Stockholm nu gör så framhåller han att det
inte heller är en enkel väg att ta.
– Det är ett större risktagande eftersom det är en oprövad väg.
KARIN LINDSTRÖM

karin.lindstrom@idg.se

Artiklar
Här finns fler spännande artiklar inom samma ämne:
- Sjukhus i USA blir först i världen med en egen kvantdator >>
- Sju vårdgivare får GDPR-böter – inte gjort riskanalyser som krävs >>
- AI kan förutspå Alzheimers sju år före symtom >>

- Amerikansk vårdjätte delar patientdata med Google >>

Event - IT i vården-dagen
Välkommen till IT i vården-dagen 2021 – Sveriges viktigaste mötesplats för digitaliseringen
inom vården. Ta del av inspirerande talare och digitala lösningar som lyfter vården.
Inom kort öppnar anmälan till årets event. Lämna en intresseanmälan , så hör vi av oss med
mer information om eventet när registreringen öppnat.

Kompendier
Vill du fördjupa dig inom fler aktuella ämnen, finns tidigare kompendier samlade i
kompendiebibiblioteket >>
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