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LÄGESBESKRIVNING 2019

• Region Stockholm når inte 
Socialstyrelsens målnivåer i 
Nationella riktlinjerna

• Region Stockholm ligger i 
botten när resultaten i 
kvalitetsregistret NDR 
sammanställs Stockholm i botten



HUR FÅR MAN TILL FÖRÄNDRING AV FOLKHÄLSA?

• Datadrivet utvecklingsarbete

• Genombrottsmetoden för organisation

• Nudging/stöd till patienter



HUR FÅR MAN TILL FÖRÄNDRING - ORGANISATION

Genombrottsmetoden

• Enkelt men ihärdigt

• Bjud in team från VC, föreläsning, kunskap, handledning

• Data på teamnivå

• Workshop per team om vilka förändringar som ska göras 
imorgon

• Stöd och tjat drivet av data

• Återkommande stormöten



HUR FÅR MAN TILL FÖRÄNDRING - ALLMÄNLÄKARNA

• Easy Diabetes klinisk test skåne och VGR 

• I experimentarmen 67 procent måluppfyllelse <53

• I kontrollarmen 8 procent måluppfyllelse <53

• 17 mmol minskning i genomsniW



HUR FÅR MAN TILL FÖRÄNDRING - BEFOLKNING



HÄLSA STYRS AV BETEENDE, OMGIVNING OCH 
LITE GENER
▪ 50-70 procent av ohälsan drivs av beteende (mat & motion & stress & 

relationer & droger)

▪ Endast 50% av alla läkemedel är och tas rätt, kostar ca 20 mdr i waste varje år

▪ Hur påverkar vi beteende?

▪ Kunskap?

▪ Utbildning?

▪ Stadsbyggnad?

▪ Nudging, Matmenyer?

▪ Sociala nätverket?

▪ Inre motivation 



EASY LIFE

▪ SSDF – Storstockholms diabetesförening

▪ Forskare i Lund, Harvard m fl



EASY LIFE - SENSORDATA

▪ Blodsockernivå

▪ Vikt

▪ Muskelmassa

▪ VaWenmassa

▪ Puls

▪ Blodtryck

▪ Stress

▪ Steg

▪ Akfvitet



EASY LIFE - ENKÄTDATA
▪ Slumpmässiga frågor ur en pool, vid slumpmässiga tillfällen eller styrda av 

beteende/data

▪ Kanske en fråga per dag:

▪ Känner du dig stark idag?

▪ Vad gör du?

▪ Med vem är du?

▪ I vilket sammanhang är du?

▪ Känner du dig motiverad, stressad, lycklig, arg, frustrerad osv

▪ Relationer, skolan, arbetet, hobbies osv

Randomized Trial Comparing a Web-Mediated Follow-up With Roufne Surveillance in Lung Cancer Pafents 
Fabrice Denis, Claire Lethrosne, Nicolas Pourel, Olivier Molinier,
Yoann Pointreau, Julien Domont, Hugues Bourgeois, He ĺe`ne Senellart, Pierre Tre ́ molie` res, Thibaut Lize ́ e, Jaafar Bennouna, Thierry Urban,
Claude El Khouri, Alexandre Charron, Anne-Lise Septans, Magali Balavoine, Se ́ basfen Landry, Philippe Solal-Ce ́ ligny, Christophe Letellier



EASY LIFE - PÅVERKAN

▪ Direkt återkoppling

▪ Data för de som är intresserade

▪ Nudge tex förslag på promenad eller utflykter, baserade på intresse, 
väder och stegräknare

▪ Förslag även till omgivningen om att ta ut, bjuda in personen för att 
motivera och sporra tex till promenad.

▪ Förslag på recept och maträtter

▪ Uppmuntrande meddelanden

▪ Förslag till experiment, tex med att sova, ta kort promenad efter måltid 



EASY LIFE - DOE

▪ N=1

▪ Design of Experiments (DOE) 

▪ “factorial experiment,” or “factorial design” 

▪ Depending on the DOE method used, both the impact of individual
factors (main effects) and the impact of multiple factors together
(interactions) can be identified. For patients, both of these features are
important. In the traditional sequential testing approach, interaction
patterns between input factors typically remain undetected. 

The One-Person Randomized Controlled Trial 
Jesper Olsson, PhD; Darcey Terris, MBA; Ma8hias Elg, PhD; Jonas Lundberg, MSc; Staffan Lindblad, MD, PhD 



I FÖRLÄNGNINGEN:

▪ Plattform för möte mellan patienter, med tillgång till vårdpersonal, 
vårdrelaterade prylar, mm

▪ 3D kamera för att fota matportioner (för automatisk kolhydrat- och 
kaloriräkning

▪ Morfade foton, tex avseende vikt, alkohol etc

▪ Prediktioner på senkomplikationer med simulering

▪ Samarbete med Ica, COOP, Hemköp m fl om data, och riktade 
erbjudanden

▪ Även e-Handlarna

▪ Block chain för verkligt känsliga data, med distribuerad AI



TACK!


