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Regionalt tillväxtprogram Övergripande mål

Här Kommer
En RubrikRegional mångfald
Regional samverkan

Regional kraftsamling

Strategisk samverkan/
Näringslivsutveckling
Handlingsprogram exempel:
• Innovatörer
• Nyföretagare
• Etablerade företag (SME)
• Samverkan näringsliv universitet -offentlig sektor
• Entreprenörskap och lokal
utveckling

Kompetensförsörjning/
Kompetensutveckling

Attraktiv region

Handlingsprogram exempel:
• Lokalt lärande
• Arbetskraftsförsörjning
• Ett skapande universitet
• Strategiska kompetensfrågor
i samverkan

Handlingsprogram exempel:
• Regional attraktionskraft
• Kultur – kulturarv
• Natur- kulturarv
• Internationalisering
• Ungdomar

Strategiskt viktiga näringar
Testverksamhet

E-hälsa

Hållbar utveckling

Basindustri

Process-IT

Jämställdhet
Arbetsgrupp

Företagsamhet
för unga
2004-06-17

Uppföljning

Upplevelseindustri
Integration

Media & lärande

Utgångsläges för vård och omsorg
Tre
Tre grupper
grupper står
står för
för en
en huvuddel
huvuddel av
av
vårdbehovet
vårdbehovet

Befolkning
Befolkning 80
80 år
år och
och äldre
äldre ii procent
procent av
av
totalbefolkningen
totalbefolkningen 2002.
2002.

1.
1. Patienter
Patienter med
med kroniska,
kroniska, livslånga
livslånga sjukdomar
sjukdomar

exempelvis
exempelvis diabetes,
diabetes, reumatiska
reumatiska sjukdomar,
sjukdomar,
Parkinson,
Parkinson, allergi
allergi –– astma
astma
2.
2. Patienter
Patienter med
med allvarliga
allvarliga sjukdomar
sjukdomar med
med ett
ett

långvarigt
långvarigt förlopp
förlopp –– tt ex
ex cancer
cancer och
och hiv/aids.
hiv/aids.
3.
3. Gruppen
Gruppen "äldre"
"äldre" som
som med
med åren
åren får
får allt
allt

större
större behov
behov av
av både
både vård
vård och
och omsorg.
omsorg.


De
De rör
rör sig
sig mer
mer än
än andra
andra mellan
mellan vårdkedjans
vårdkedjans
olika
delar
olika delar



De
De ofta
ofta drabbas
drabbas av
av bristerna
bristerna íí samspelet
samspelet
mellan
mellan olika
olika vårdaktörer
vårdaktörer



Att
Att arbetet
arbetet med
med sjukdomen
sjukdomen ofta
ofta sker
sker med
med
både
patienten
och
anhöriga
som
aktörer,
både patienten och anhöriga som aktörer, ii
vardagen
vardagen och
och ii hemmet.
hemmet.
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 Källa
Källa OECD
OECD 2004
2004

Vad formar framtidens vårdtagare?


Demografiska utvecklingen
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Ökat antal äldre & ökad medelålder ->
Svårare sjuka, mer vårdkrävande patienter
Ökning av demens, Parkison, stroke...
Multikulturellt samhälle med ökad rörlighet

Vad formar framtidens vårdtagare?


Demografiska utvecklingen






Ändrade livsstilar - matvanor – arbetssätt
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Ökat antal äldre & ökad medelålder -> Svårare
sjuka, mer vårdkrävande patienter
Ökning av demens, Parkison, stroke...
Multikulturellt samhälle med ökad rörlighet
En-person hushåll
Ändrade sjukdomsnormer -> ökad sjukskrivning
Modetrender (piercing, tatuering, cutting …)

Morgondagens patienter?

Mamma
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Pappa

Eller?

58-årig mamma vi äggdonation
Bild 7

Jungfrufödsel

Kroppsfixering

Fettsugning, silicon och stereoider

men också
Fettma och anorexi
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Arbete och arbetsmiljö

Morgondagens arbetare – superegoister?
Morgondagens arbetsmiljö?

Stress -> utbrändhet

@
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Eller?
Eller tid för eftertanke?

Vad formar framtidens vårdtagare?


Demografiska utvecklingen






Ändrade livsstilar - matvanor – arbetssätt











@
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Ökat antal äldre & ökad medelålder -> Svårare sjuka,
mer vårdkrävande patienter
Ökning av demens, Parkison, stroke...
Multikulturellt samhälle med ökad rörlighet
En-person hushåll
Ändrade sjukdomsnormer -> ökad sjukskrivning
Modetrender (piercing, tatuering, cutting …)
Kroppsfixering (fettsugning, silikon, steroider…..)
Alkohol och droger
Mer prefabricerad snabbmat
”functional food”; veganer
Fettma vs Anorexi
Ökad rörlighet & specialisering i arbetslivet
Mobiltelefoner, e-mail, Internet, ökat resande

-> Ökad stress ->Ökad utbrändhet

Drivkrafter och trender för att utveckla vården


Patienten vill i all större utsträckning vårdas i hemmet



Kommunernas andel av vården ökar och ökar



Nya behandlingsmetoder



Personalbrist



Kostnadsökningarna



Vårdpolitik



Specialisering av vårdkunskaperna



Tekniken driver på

De
De traditionella
traditionella lösningarna
lösningarna inte
inte kommer
kommer att
att fungera
fungera väl
väl ens
ens på
på kort
kort sikt!
sikt!
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E-hälsa
”Utövande av hälso- och sjukvård genom att använda
interaktiv kommunikation av ljud, bild och data.
Detta inkluderar diagnos, konsultation och behandling
såväl som utbildning och överföring av medicinska data.”
WHO



Utövande av vård och omsorg på distans



Praktisering av medicin och diagnostik på distans



”Teknik som stöd i vård och omsorg”

E-hälsa
E-hälsa skall
skall inte
inte ersätta
ersätta det
det personliga
personliga mötet
mötet mellan
mellan patienten
patienten och
och läkaren,
läkaren, sjuksköterskan
sjuksköterskan eller
eller
annan
annan vårdpersonal
vårdpersonal utan
utan underlätta,
underlätta, stödja
stödja och
och komplettera
komplettera detta
detta och
och öka
öka dialogen!
dialogen! –>
–> TRYGGHET
TRYGGHET
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Framtidens hälso- och sjukvård kommer att utgå från patienten
och dess behov istället för på vårdinstitutionerna

Försäkringskassan

Medicinsk service
i hemmet

Kommunal vård
och omsorg

@ Internet e-hälsa
Privata vårdgivare

Patient och närstående
Apotek

Socialtjänsten

Länsdels-/ länssjukhus

Primärvård

Regionsjukhus
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Tyngdpunkten för vården förskjuts framåt i vårdkedjan
samtidigt som de ”externa” kontakterna ökar

Lund

KI
Sjukhus

Barcelona
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Primärvård

Medicinsk service
i hemmet

Framtidens hälso- och sjukvård kräver ökad samverkan
mellan vårdaktörerna – samverkande vårdsystem
Andra vårdgivare

Huvudmannagränser

Kommun

Särskilt boende
(sjukhem e dyl.)

Vård i hemmet
Landsting/region
Andra nationella
och internationella
sjukhus

Länsdels-/
Länssjukhus

Primärvård

Privata
vårdgivare

Landsting/region med
region-/universitetssjukhus

Regionsjukhus
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Vårdnivåer

How the customer
explained it

How the Project Leader
understood it

How the Analyst
designed it

How the Programmer
wrote it

How the Business
Consultant described it

How the project was
documented
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What operations
installed

How the customer
Was billed

How it was supported

What the customer
really needed

Positiva effekter av e-hälsa
Generellt
Generellt
 Förbättra
Förbättra vårdkvaliteten
vårdkvaliteten
 Hushålla
Hushålla med
med knapp
knapp tillgång
tillgång
 Öka
Öka tillgängligheten
tillgängligheten och
och korta
korta köerna
köerna
 Förbättra
Förbättra samspelet
samspelet och
och koordinekoordine-

ringen
ringen

Specifikt
Specifikt för
för glesbygd
glesbygd
 Upprätthålla
Upprätthålla den
den eftersträvade
eftersträvade

bredden
bredden ii utbudet
utbudet av
av olika
olika vårdtjänster
vårdtjänster
 Tillhandahålla
Tillhandahålla vård
vård på
på eftersträvad
eftersträvad

servicenivå
servicenivå
 Rekrytera
Rekrytera och
och behålla
behålla kvalificerad
kvalificerad

vårdpersonal
vårdpersonal

 Förbättra
Förbättra servicen
servicen till
till patienterna
patienterna
 Förbättra
Förbättra vårdpersonalens
vårdpersonalens arbetsarbets-

situation
situation
 Hålla
Hålla nere
nere utgiftsökningarna
utgiftsökningarna

E-hälsa
E-hälsa är
är en
en strategisk
strategisk utvecklingsfråga
utvecklingsfråga för
för vår
vår region!
region!
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Vision

Norrbotten skall utveckla den bästa och mest
effektiva vården och omsorgen i världen.
Det skall ske i nära samarbete mellan vårdgivare, näringsliv och forskning.
Inom e-hälsa skall vår industri vara ledande inom sina
produktområden och forskningsmiljön skall vara den
starkaste i Europa.
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Mål med handlingsprogrammet


Ökad tillväxt och sysselsättning




Utveckla hälso- och sjukvården för att
tillfredsställa ökande patientkrav







Utveckling av efterfrågestyrda varor och tjänster för
en internationell marknad

Effektivitet
Kvalitet
Flexibilitet
Allas rätt till lika vård oavsett bostadsort

Utveckla lösningar som medför lägre kostnader och/eller
motverkar kostnadsökningar
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Landsting
Kommun
Andra vårdgivare

Strategier och processer för att gemensamt
utveckla e-hälsa
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Insikt och förankring av kunskap



Omvärldsanalys, -bevakning och framsynsstudier



Marknadsföring och informationsspridning



Utveckla arbetssätt för behovsanalys och
genomföra behovsanalyser



Stimulera utveckling av produkt- och
tjänsteutveckling för en kommersiell marknad



Forskning och utbildning



Finansiering



Samverkan och koordinering

Kommentarer


Behov av mer kvalificerade tjänster (och produkter)



Mer specialisering av tjänster



Stort behov i framtiden av vård och omsorg



Affärsmöjligheter för entreprenörer



Brist på entreprenörer och entreprenörskap



Ingenting är gratis i livet – hårt arbete
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Fokusområden och mål
Fokusområde

Strategi
Pilotprojekt
Pilotprojekt som
som syftar
syftar till
till
implementering
implementering

•• Ökad
Ökad kvalitet
kvalitet och
och tillgänglighet
tillgänglighet
till
hälsooch
sjukvård
till hälso- och sjukvård
•• Nya
Nya produkter
produkter och
och tjänster
tjänster

Samverkan
Samverkan mellan
mellan
vårdgivare,
patient
vårdgivare, patient
och
och anhörig
anhörig

”Metoder”
”Metoder” för
för ökad
ökad
transparens
och
transparens och åtkomst
åtkomst till
till
patientinformation
patientinformation

•• Sammanhängande
Sammanhängande vårdkedja
vårdkedja
och
och kontinuitet
kontinuitet för
för patienten
patienten
•• Nya
Nya produkter
produkter och
och tjänster
tjänster

InnovationsInnovationssystem
system (behovs(behovsanalys)
analys)

”Metoder”
”Metoder” för
för ett
ett kraftfullt
kraftfullt
regionalt
regionalt innovationssystem
innovationssystem
inom
inom hälsohälso- och
och sjukvård
sjukvård

•• Tillväxt
Tillväxt hos
hos regionala
regionala SMEs
SMEs
•• Ökad
Ökad samverkan
samverkan mellan
mellan SMEs
SMEs
och
globala
företag
och globala företag

DistansDistanskonsultation
konsultation och
och
behandling
behandling

Strukturfonder och andra initiativ
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Strategiska mål

Några andra pågående projekt i länet


NLL





CDH






Servicecentrum Östra Norrbotten, SCÖN

Luleå Kommun
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Electropolis II – bl a Medicinskt elektronikcenter

Östra Norrbotten




Distansöverbryggande teknik som stöd i Samverkan Inom äldrevården,
SIV
e-Home Health Care @North Calotte, eHHC
Samverkan i vårdprocessen för rationellsjukvård i hemmet, Sarah

Kalix Electropolis




Nationell patientöversikt, NPÖ
Modell för testning av Telemedicin i Norra Norrland, Cardista

Our life as Elderly

Regionalt innovationssystem

Samhälle

VISION
Plattform för
samverkan
Akademi

Näringsliv

 Triple
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helix

Exempel på aktörer inom hälsovård i Norrbotten
- Illustration av värdekedjan
Forskning,
utveckling
och forskningsforskningsutrustning

ProduktProdukt- och
tjä
tjänstensteutveckling,
auktorisering

1. Luleå tekniska universitet
ink. Centrumbildningar
2. Norrbottens läns
landsting
3. Läkarhuset Hermelinen
4. Kommunförbundet
Norrbotten
5. ...

1. Zait
2. Abelko Innovation
3. Alkit Communications
4. Caretech
5. Electrotech
6. Microbit 2.0
7. Fält Medical
8. Index Braille
9. IsMobile
10. Lex Communication
11. Propac
12. Liko
13. Bassystem
14. Kalix Electro Design
Center
15. Vaza Elektronik
16. Metria
17. TietoEnator
18. Cap Gemini
19. WM-Data
20. ...
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VaruVaru- och
tjä
tjänstensteproduktion
1. Zait
2. Abelko Innovation
3. Alkit Communikations
4. Antenna Telealarm
5. BnearIT
6. Caretech
7. Electrotech
8. Humanteknologi
9. Orbit One
10. Fält Medical
11. Index Braille
12. Inotek
13. IsMobile
14. Mikromakarna
15. PolarPrint
16. Propac
17. Avantra
18. Exait
19. Softcenter
20. Vaza elektronik
21. Metria
22. BL Elektronik
23. Liko
24. Läkarjouren i Norr
25. Medcon
26. Sapientia
27. Recopharma Bioproduktion
28. TietoEnator
29. Cap Gemini
30. WM-Data
31. SysTeam
32. Intelliwork
33. ...

Hälsolso- och
sjukvå
sjukvårdsrdsproduktion
1. Norrbottens läns
landsting
2. Läkarhuset Hermelinen
3. Kvartersakuten
4. Kommuner i Norrbotten
5. Carema
6. ...

Distribution,
försä
rsäljning,
förmedling och
grä
gränssnitt
1. InternetBay
2. Compodium International
3. BL Elektronik
4. Apoteksbolaget
5. MedHelp
6. IT Norrbotten
7. ...

