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Sammanfattning 
Under tre år (2016-2018) har ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete genomförts i Region 

Halland. Brigham and Women´s Physician Organization (BWPO) från Bostonsjukhuset Brigham and 

Women´s Hospital har varit huvudleverantör i samarbetet. Uppdrag utgick från politik och 

regionledning och undertecknades i februari 2016. Drift, projektledning och koordinering har initialt 

utgått från Hallands Sjukhus men överfördes efter ett år till Hälso- och sjukvårdsavdelningen, 

Regionkontoret. 

 

Övergripande ändamål med samarbetet har varit stöd till forskning och verksamhetsutveckling. Fokus i 

arbetet har lagts på stöd och utveckling av forskningskapacitet, där en central del varit utveckling av 

en ny informationsplattform, ett datavarulager som omfattar Region Hallands vårddata, HR- och 

resursdata samt finansiell data. Dessutom har ett koncept utvecklats för en ny beräkningsmodell, 

Patient Encounter Cost (PEC), som täcker alla former av vårdkostnader och kan mäta kostnaderna för 

outnyttjad kapacitet. Systemet är utformat enligt principerna för Time Driven Activity Based Costing 

(TDABC), anpassad för användning i det svenska sjukvårdssystemet 

 

Efter att datavarulagret utvecklats och ett gränssnitt skapats med syfte att möjliggöra ett 

användarvänligt och smart analysverktyg, blev nästa steg att överföra kompetens och kunskap till 

Region Hallands personal. Under samarbetet med BWPO genomfördes regelbundna workshops med 

syfte att presentera och diskutera resultaten av preliminära analyser samt att utbilda personal i teknisk 

användning och koppla kunskapen till en strategisk planering. Genom de inledande analyserna blev 

det tydligt att ett långsiktigt arbete skulle kräva en systematisk metodik. För detta ändamål användes 

”Datadriven strategisk planering”, en metod och ett 9-stegs program som ger användare möjlighet att 

förstå den nuvarande modellen/systemet för hälso- och sjukvård och identifiera problemområden samt 

att modellera effekten av potentiella interventioner. En första utbildningsomgång för 26 deltagare från 

olika förvaltningar genomfördes under sista halvåret 2018.Parallellt med utbildningen tog man i en 

pilot fram förslag på åtgärder som skulle kunna stötta och förbättra vården för patienter med komplexa 

vårdbehov. Även andra piloter med förslag på utveckling och förbättringar har tagits fram under 

projektets gång.  Analyserna är dock gjorda på mindre datamängder och ett större underlag med en 

kvalitetssäkring krävs, innan eventuella beslut om genomförande fattas. 

 

I samarbetet har gemensam kunskap använts i kombination med underlag och information från den 

utvecklade informationsplattformen för att analysera och diskutera hur regionen kan arbeta med att 

skifta de höga kostnader som slutenvården genererar till en vård som är mindre kostnadsdrivande 

som t.ex. specialiserade öppenvårdsmottagningar och primärvård. Utfallet av samarbetet kring hur 

man analyserar, väljer, utformar och implementerar ”rätt vård till rätt patient” har lett till flera förslag på 

förändringar. Vi har genom samarbetet byggt upp ny kunskap kring strategiska beslut i hälso- och 

sjukvården för att förstå hur man på ett bättre sätt kan utnyttja befintlig information och data som 

innebär att vi nu bättre kan genomföra strategisk planering och ge stöd till beslutsfattande. 
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1. Inledning 
Vi lever allt längre vilket innebär att fler kommer behöva vård i framtiden. Detta ställer stora krav på 

svensk hälso- och sjukvård. För att lyckas i arbetet med att bygga  framtidens hälso- och 

sjukvårdsystem i Halland, valde man att studera såväl nationella som internationella aktörer. I början 

av 2016 inledde Region Halland ett samarbete med Brigham and Women´s Physician Organization 

(BWPO), en verksamhet som har lyckats väl i sitt utvecklingsarbete och med en internationell erkänt 

högkvalitativ forskning. Man ansåg att det  fanns många likheter med den förändringsresa som 

Halland stod inför och att ett samarbete skulle stimulera till ökad forskning och en höjd kunskapsnivå  

exempelvis  gällande vilka faktorer som ger bättre vård och hur vården kan arbeta mer proaktivt och 

hälsofrämjande. Samarbetet var tämligen unikt i sitt slag då man tog ett helhetsgrepp om system, 

ledning och styrning (bilaga 1).  

 

Denna slutrapport beskriver bakgrund för samarbetet, metoder som användes och vilka resultat som 

har uppnåtts samt rekomendationer för framtiden. Rapportens uppbyggnad baseras på olika bilagor 

för att beskriva omfattningen på samarbetet. För att skapa en helhetssyn i detta treåriga forsknings- 

och utvecklingsarbete bifogas även huvudleveratörens (BWPO) slutrapport som beskriver deras 

uppfattning av innehåll och resultat samt rekommendation för framtiden (bilaga 2). 

2. Bakgrund och syfte 
Under 2015 påbörjades diskussionerna om samarbetsprojektet mellan Region Halland och Brigham 

and Women´s Hospital i Boston, USA. Bakgrunden var tidigare kontakter mellan akutläkare och 

forskare i Region Halland och bland andra docent Philip D Anderson vid Brigham and Women´s 

Hospital och Harvard Medical School. Den amerikanska organisationen har erfarenheter från 

förändringsarbete med mycket goda resultat, vad gäller främst de akuta processerna med kvalitativ 

utbildning och forskning och ständigt förbättringsarbete.  

 

Samarbetet med akademisk inriktning etablerades mellan Region Halland och Brigham and Women´s 

Physician Organization (BWPO) i början av 2016. Det övergripande syftet med samarbetet var att 

utveckla nya verktyg, strategier och processer för att utveckla och förbättra den akuta och oplanerade 

vården. Huvudinriktningen i kunskapsutvecklingen var att BWPO skulle fokusera på att leverera ett 

ramverk med ”know how” och med beskrivningar av ny forskning och internationella studier som skulle 

kunna stödja förändringar av vårdprocesser i Region Halland. Samarbetet inriktades på nytta och 

fördelar för Halland vad gäller ökad kvalitet i vården och lösningar för att minska kostnader. Det 

långsiktiga samarbetet har också haft för avsikt att initiera mer forskning med syfte att skapa nytta för 

medborgare och verksamheter i Sverige, men även internationellt. 

 

De tre huvudsakliga syftena med samarbetet var att: 

• Skapa utökade möjligheter till forskning inom Region Halland 

• Utveckla metoder för att analysera den data som redan fanns i Region Halland 

• Utveckla akutprocessen (oplanerad vård) med syfte att förbättra akutvården i Halland 

 

Samarbetet startade med en nulägesbeskrivning av Region Hallands akuta och oplanerade vård med 

syfte att få en bra bild av vad som driver kostnader och vad som genererar patientkvalitet. Den initiala 

analysen indikerade att en utvecklad och förbättrad koordinering mellan olika vårdgivare som 

primärvård, öppna specialistvårdsmottagningar och ambulanssjukvården kan minska kostnaderna för 
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Region Halland och förbättra vården för många patienter. Detta synsätt ligger också i linje med Region 

Hallands övergripande  strategi och vision. 

2.1. Sjukvårdens utmaningar 

En stor del av västvärlden står inför omfattande utmaningar för hälso- och sjukvården, detsamma 

gäller Region Halland. Utmaningarna omfattar bland annat ökade kostnader och ökad efterfrågan på 

förbättrade resultat för patienterna. Trots tillgången till stora mängder data och patientinformation i 

Sverige har det varit komplicerat för beslutsfattare att tydligt förstå hur alla delar av hela 

sjukvårdssystemet samverkar. Detta är en konsekvens av den komplexitet och fragmentering av 

vården som även ger svårigheter att följa resultat och göra ekonomiska analyser  

 

Strategiska utmaningar för sjukvården i Halland omfattar möjligheter att:  

• Få en översyn och optimering av evidensbaserad vård och riktlinjer för olika patientgrupper 

• Identifiera och prioritera förbättringar i vårdresultat och minska kostnaden för olika 

patientgrupper 

• Identifiera patienter som kommer att få mest nytta och bäst resultat av olika insatser 

(förutsäga goda hälsoeffekter för specifika grupper, minska dödlighet, förhindra stroke etc.) 

2.2. Mål för samarbetet 

I överenskommelsen (bilaga 1) bestämdes övergripande mål med samarbetet där både Region 

Halland och BWPO förklarar att de har betydande gemensamma intressen för sjukvårdens utmaningar 

i allmänhet och akutsjukvården, den nära sjukvården i synnerhet, för att möta patienternas behov. I 

avtalet beskrivs även ett akademiskt samarbetesmål mellan BWPO och Region Halland.   

 

De övergripande målen i samarbetet var: 

• Att genomföra en analys och beskrivning av nuläget vad gäller det akuta flödet och den 

oplanerade vården i Region Halland. Syftet är att förstå vilka möjligheter som finns för att 

förbättra kvaliteten och sänka kostnader genom förbättrad samordning i hela vårdkedjan. 

• Att utveckla en tydlig strategisk vision som beskriver den bästa framtida lösningen för 

akutsjukvården (Akutprocessen) vad gäller de resultat som den akuta vården ska leverera. Ta 

fram allmänna riktlinjer och principer för hur det befintliga systemet ska utvecklas för att uppnå 

bästa framtida lösningar och bli en integrerad del av den övergripande planen för det 

regionala Framtidsarbetet. 

• Att genomföra specifika arbeten enligt definitionen i den strategiska planen, inriktad på att 

utveckla nya processer relaterade till akut vård som är avsedda att förbättra vårdkvaliteten och 

sänka kostnaden. 

• Att utveckla en plattform för information och data, ett datavarulager som stödjer såväl operativt 

arbete som forskning i Region Halland. Arbetet ska överensstämma med relevanta regionala 

och nationella krav på datasäkerhet och skydd av personuppgifter.  

• Att upprätta en regional infrastruktur och kapacitet för att genomföra tidsberoende 

aktivitetsbaserad kostnadsanalys (TDABC) över hälso- och sjukvård. 

• Att bygga ut kapacitet för genomförande av stöd till hälso- och sjukvård och klinisk forskning 

och att etablera mentorrelationer mellan forskare från Region Halland och forskare från 

Harvard Medical School.  
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2.3. Om Brigham and Women´s Hospital (BWO) och Partners Healthcare 

BWH är ett utbildningssjukhus med 800 bäddar i nära samarbete med Harvard Medical School och är  

en av grundarna av Partners Healthcare System (PHS) som är ledande inom universitetssjukvård i 

Förenta Staterna. BWH och Partners Healthcare har över tid varit rankade som en av de bästa 

sjukvårdssystemen i USA av News & World Report där medicinsk kvalitet och patientnöjdhet är 

viktigaste kriterierna. BWH har en internationellt ledande forskning med närmare 4700 forskare i nära 

samarbete med Harvard Medical School. Sjukhuset och Partners Healthcare System är icke 

vinstdrivande organisationer med stort fokus på patientens bästa, utbildning och forskning och 

samhällsservice. Region Hallands samverkanspartner har varit Brigham And Women´s Physician 

Organisation (BWPO). 

3. Metodbeskrivning 

Samarbetet organiserades kring de centrala målen, att utveckla kapacitet inom regionen för att 

förbättra processer och vårdflöden, bidra med ny kunskap och utveckla forskningskapacitet samt 

stödja pilotprojekt. 

3.1. Forskning 

För att vetenskapligt kunna analysera frågeställningar inom hälso- och sjukvård krävs sofistikerade 

informationssystem då verksamheterna oftast är organiserade i separata strukturer efter diagnoser 

och olika specialiteter, medan patienterna rör sig mellan de olika strukturerna. Då datasystem och 

information ur ett historiskt perspektiv organiserats runt ovanstående strukturer, så har det varit 

mycket svårt  att vetenskapligt utvärdera olika effekter för att bättre förstå sammanhangen. 

 

En tidig strategi i samarbetet var därför att länka all information som fanns i det halländska hälso- och 

sjukvårdssystemet och strukturera data på ett nytt sätt som gav helt nya möjligheter till analys av, 

exempelvis, hur patienterna rör sig genom vårdsystemet. I detta inkorporerades även arbetet med ett 

simuleringverktyg där effekterna av olika beslut kan testas innan de genomförs fullt ut. 

 

I samarbetet diskuterades tidigt hur vi kunde utveckla olika metoder för att analysera den data som 

redan fanns i Region Halland. Genom att använda sofistikerade informationssystem för att 

vetenskapligt analysera och bättre förstå sammanhangen och effekterna av förändringar skapades 

möjligheter för att i framtiden bl.a. att fördela resurser på det mest effektiva sättet. Data kan i framtiden 

också användas för att vetenskapligt bygga modeller för att förutse sjukdomar. 

 

Arbetet strukturerades genom att flertalet arbetsgrupper diskuterade forskningsmålen och hur vi kan 

producera användbar forskning för att utveckla Region Hallands kapacitet. Projekt som tillsammans 

utarbetades inhämtade etikgodkännande från Lunds Universitets etiknämnd. Alla dessa 

forskningsinsatser kopplade till forskare från Region Halland hade specifika syften men även 

övergripande syfte att utveckla mer kapacitet och förutsättningar för mer forskning i regionen. Denna 

samverkan byggdes upp via fysiska möten och workshops där även personal från Högskolan i 

Halmstad aktivt medverkade. 
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3.2. Utbildning och utveckling 

En behovs- och nulägesanalys påbörjades 2016 med inventering av kliniska vårddata för att  kunna 

planera och utforma en datainfrastruktur. Detta arbete omfattade även HR- och ekonomirelaterad 

information. När denna var på plats skapades ett utvecklingsstöd för att ge nytta till regionalt 

beslutsfattande. Flertalet workshops genomfördes med regional personal för att skapa förståelse för  

användning av data och analys strategier samt för att dela resultat från de initiala analyserna. 

 

Utvecklingsinsatser planerades för att bidra med kunskapsstöd till pågående insatser i Region 

Halland, vilket inkluderade hjärtprojekt, psykisk hälsa, läkarmedverkan i hemsjukvården, stöd till 

patienter med komplexa behov m.m. 

 

Projektet har även realiserat och genomfört formell metodikutvecking för att arbeta efter modellen 9-

stegs DDSP (Datastyrd strategisk planering). Detta genomfördes genom utbildningar och workshops 

under första kvartalet 2018 med ett introducerande koncept för DDSP, liksom hur man använder Qlik 

View. Utbildning i DDSP-program planerades för representanter från olika förvaltningar med syfte att 

skapa ett förslag till ett pilotprojekt för vård av komplexa patienter. 

3.3. Teknisk plattform 

Via behovs- och nulägesanalys identifierades att befintligt datasystem inte var utformat för en effektiv 

och användarvänlig datadriven analys. Det konstaterades att systemet var långsamt och hade 

svårarbetat gränssnitt. Ett koncept skapades för datavarulagret och teknisk arkitektur utvecklades 

tillsammans med Region Hallands personal. Endast BWPO personal med formellt godkännande från 

regionen har fått tillgång till systemet under utvecklingsarbetet. Efter att samarbetsavtalet 

undertecknades mellan BWPO och Region Halland i februari 2016, var en inledande säker 

datamiljö/testbädd installerad med möjlighet att analysera data från 2015 som låg till grund för initiala 

analyser. Med hjälp av förståelse från första testbädden började den faktiska utvecklingen av 

datavarulagret i november 2016. Vid denna tidpunkt importerades alla datatabeller i Microsoft SQL 

Server 2016 som placerades på en säker server i Region Halland, bakom brandvägg. Tidsperioden för 

information och data ökade och inkluderade till slut all vårddata från 2009. 

 

Från januari till april 2017 importerades fler datatabeller i det utvecklade datavarulagret, inklusive 

regionala finansiella rapporter, ambulansdata, patienters vitala parametrar, journalrapporter, patienters 

flöden inom regionen varje månad, information om avlidna etc. Slutligen skapades ett analytiskt 

gränssnitt i Qlik för att tillåta distribuerad åtkomst och användargränssnitt för personal i Region 

Halland.  

3.4. Patient Encounter Costing (PEC) 

I samarbetet med BWPO och professor Robert Kaplan på Harvard Business School utvecklades ett 

koncept för en ny beräkningsmodell Patient Encounter Cost (PEC) som täcker alla former av 

vårdkostnader och kan mäta kostnaderna för outnyttjad kapacitet. Systemet är utformat enligt 

principerna för Time Driven Activity Based Costing (TDABC), anpassad för användning i det svenska 

sjukvårdssystemet och förenklad för att kunna implementeras. Ett projektteam utformade och 

implementerade systemet. Utvecklingen av PEC innebar att information och data från vård, ekonomi 

och bemanning kopplades samman. Detta krävde en komplicerad samordning mellan ägare av olika 

data- och informationskällor som också skapade nya samarbeten och relationer mellan olika 
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förvaltningar och verksamheter i Region Halland. Syftet var att detta samarbete skulle ligga till grund 

för framtida arbetssätt och utveckling av hälso- och sjukvården i Region Halland. En preliminär 

kostnadsmetod togs fram och ytterligare förbättringar och revideringar pågår vid projektslutet. 

 

Arbetet började med att förstå systemet med Kostnad Per Patient (KPP) och dess begränsningar. 

Lösningar designades för att kunna möta behov enligt KPP. Tidigare beräkningar som inte omfattade 

outnyttjad kapacitet, en viktig komponent till strategisk planering, inkorporerades. Under 2017 

arbetade en projektgrupp från olika förvaltningar tillsammans iterativt för att utveckla 

beräkningsalgoritmer för varje vårdtillfälle (slutenvård, primärvård, poliklinisk specialitet, 

akutmottagning, ambulans). Kostnadsalgoritmerna kvalitetssäkrades utifrån tillgänglig data och 

genomförbarhet för att slutföra beräkningar på Region Hallands servrar av regionens personal. 

Slutligen utfördes algoritmutveckling och beräkningar för sjukhusplatser-, ambulans- och akuta 

observationsplatser. 

3.5. Verksamhetsutveckling och pilotprojekt 

En av de viktiga delarna av samarbetet har varit att ta vara på BWPO:s kompetens för att stödja 

förbättringar i vården i Region Halland. Detta har inneburit stöd till många analyser och processer med 

syfte att utforma och ta beslut om vilka åtgärder som skulle kunna ha stor potential, men också stöd 

för arbetet med implementering för att utnyttja BWPOs erfarenhet av olika modeller för innovationer 

inom hälso- och sjukvården. BWPO har bidragit med kompetens i hur man analyserar, väljer, utformar 

och implementerar, som en konsekvens av strategiska beslut. Två projekt som tidigt planerades 

behöva kompetensstöd var: 

• Stöd till utveckling och implementering av observationsenhet (CDU, Clinical Decision Unit) på 

akutmottagningen, Varbergs sjukhus, med syfte att förhindra onödiga inläggningar.  

• Complex Care Management (CCM) projekt som har fokus på att utveckla "nästa generation" 

av interventioner för patienter med komplexa vårdbehov. 

3.6. Finansiering och legala aspekter 

Samarbetetskostnad var överenskommet när avtalet skrevs i början av 2016. Kostnaden för tre års 

samarbete definierades till ca 15 miljoner kronor per år. Kostnaden för projektet blev för 2016: 

10 094 838 kr och för 2017: 15 213 804 kr. Detta fakturerades som en månadskostnad. Kostnaden för 

2018 omförhandlades och reducerades till 5 304 043 kr. Omförhandlingen var bland annat en 

konsekvens av att icke använd budget från 2017 kunde föras över till 2018.  

 

Region Halland har under samarbetet tagit hjälp av juridisk expertis vad gäller hantering och tillgång 

till data. Flera juridiska konsulter var inblandade och utredningen tog tid vilket bland annat innebar att 

samarbetet pausades under några månader hösten 2017. 

 

Ett fåtal forskare från BWPO som har haft tillgång till data under projektet har alla skrivit på 

sekretessförbindelser/ avtal gällande detta (bilaga 2).  
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4. Resultat 

Det primära resulatet av samarbetet är det vetenskapliga kunskapsutbyte som Region Halland erhållit, 

där det främst handlar om den senaste kunskapen och framtidsspaning inom hälso- och 

sjukvårdsområdet. Region Halland har nu utvecklat analysmetoder som framöver kan ge bättre 

förutsättningar för att se vilka effekter som ger bäst nytta för patienter och verksamheter. Samarbetet 

har också gett Region Halland ny kapacitet genom etableringen av ett datavarulager som stödjer 

analys- och planeringsarbetet av resurser och ekonomi på alla nivåer i organisationen. En metod har 

också utvecklats för datadriven strategisk planering. 

4.1. Forskning  

Detta är ett utvecklings- och forskningssamarbete som har genererat ett vetenskapligt kunskapsutbyte 

där Region Halland har erhållit den senaste kunskapen och framtidsspaningen inom hälso- och 

sjukvård. Med kraftfullare analysmetoder kommer samarbetet att i framtiden hjälpa oss att se vilka 

insatser som ger bäst effekt. Vi kan också lära oss hur man kan använda modern teknik för att bättre 

möta patienterna utifrån deras behov och önskemål. 

 

Flera vetenskapliga artiklar, presentationer vid vetenskapliga konferenser, manuskript eller 

publikationer har genererats (bilaga 3). Samarbetet har även resulterat i nya tankar kring forskning i 

Region Halland, särskilt inom områdena AI/maskininlärning och hälso- och sjukvårdsforskning  med 

stora datamängder. Många av de forskningsaktiviteter som pågått under avtalet involverar samarbete 

mellan forskare från Region Halland, Högskolan i Halmstad och från BWPO/Harvard, som 

förhoppningsvis kommer att uppmuntra en ny generation forskare att se Region Halland som ett 

attraktivt mål för forskningskarriär inom dessa områden.  

4.2. Ny kapacitet 

Under samarbetet mellan Region Halland och BWPO har en rad nya verktyg och kapacitet för bättre 

hantering av hälso- och sjukvården utvecklats. Region Hallands datavarulager som ger en överblick 

om vårdutnyttjande i hela hälso- och sjukvårdssystemet och som nu även inkluderar total 

sjukvårdskostnad kopplat till patientgrupp, har skapat stora möjligheter att mäta faktiska resultat och 

kostnader för specifika vårdprocesser, samt möjlighet att simulera nya processers påverkan i 

systemet. Det finns möjlighet att kvantifiera outnyttjad vårdkapacitet i hela hälso- och 

sjukvårdssystemet och aktivitetsbaserad kostnad (TDABC) är nyckeln till att förstå hur resurser faktiskt 

används. Vi har under samarbetet utvecklat en modifierad version på makronivå av TDABC som heter 

Patient Encounter Level Costing (PEC) som är en serie metoder för att omvandla befintlig finansiella 

data från hela vårdsystemet och allokera dessa till alla enskilda patientkontakter i hela vården. PEC 

beräknar kostnader för icke nyttjad vårdkapacitet (resursdata) så att kostnaderna kan jämföras mellan 

olika ekonomiska perioder. 

 

Ett av huvudmålen för samarbetet var att utveckla kapacitet som innebär att vi bättre kan genomföra 

strategisk planering och stöd till beslutsfattande och förstå hur man på ett bättre sätt kan utnyttja 

befintlig information och data. Region Halland kan nu identifiera möjligheter på systemnivå och på 

delar t.ex. patientgrupper. Vi kan ta fram information till beslutsfattare om var man ska lägga fokus och 

vilka förbättringsinsatser som bör prioriteras föratt förbättra hela sjukvårdssystemet. Regionen kan nu 

även genomföra variabilitetsanalys d.v.s. identifiera populationer av patienter där det finns större 

variationer i resultat när det gäller samma vårdprocess. 
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I en preliminär analys (data från 2015-2016) så framkom att ungefär 20 procent av Hallands patienter, 

genererar cirka 80 procent av hälso- och sjukvårdskostnaderna. Här skulle det eventuellt finnas 

möjligheter att förbättra vården och minska kostnaderna genom att fokusera på stöd till patienter som 

kräver stora insatser. Den preliminära analysen visade även att följsamheten till nationella vårdriktlinjer 

sannolikt skulle kunna förbättras och därmed skapa bättre kvalitet för patienten. 

 

Resulat från de preliminära analyserna användes för att designa och länka flera parametrar från 2009 

och framåt med syfte att göra datavarulagret mer användarvänligt. Ett visualiserings- och 

analysgränssnitt togs fram på Qlikviews mjukvarplattform och blev därmed mer tillgängligt för forskare, 

analytiker och chefer i Region Halland. 

 

BWPO har gett  stöd till många analyser och processer samt rekommendationer om vilka åtgärder 

som har stor potential. BWPOs erfarenhet har bidragit i arbetet i flera projekt (bilaga 2). I dessa 

pilotprojekt har BWPO bidragit med kompetens i hur man designar, analyserar, och implementerar.  

 

Ett annat resultat av samarbetet är utvecklingen av en 9-stegs metod för att analysera nya förslag till 

processförbättringar. Här kan regionen t.ex. designa studier för att jämföra effekter på resultat och 

kostnad för potentiella interventioner. Med hjälp av de nya verktygen och kapaciteten för datastyrd 

strategisk planering har nu regionen möjlighet att kunna identifiera och genomföra en rad nya 

vårdprocesser baserat på deras potential för att påverka patientens resultat och kostnad. 

 

I samarbetet har utbildningar och workshops genomförts och under första kvartalet 2018 

introducerandes konceptet för Data Driven Strategisk Planering (DDSP), liksom hur man använder 

verktyget QlikView. Utbildning i DDSP-program för 26 representanter från olika förvaltningar inom 

Region Halland genomfördes med syfte att skapa ett förslag till ett pilotprojekt för vård av komplexa 

patienter. 

5. Rekommendationer 
Samarbetet har varit framgångsrikt när det gäller att förändra det sätt som Region Halland hanterar 

och använder information och data för att fatta strategiska beslut, vilket gör det möjligt att bli en mer 

innovativ och framåtriktad organisation med bäring på framtidens sjukvård. Med tanke på storleken 

och komplexiteten i organisationen, kommer ytterligare arbete att krävas för att konsolidera och 

behålla fördelarna som kommit fram i projektet. Det handlar bland annat om att fortsätta utveckla en 

datadriven kultur i organisationen.  

 

Samverkan med en extern internationell partner av omfattande karaktär var en ny typ av erfarenhet för 

Region Halland. Denna erfarenhet har skapat flera lärdomar om hur man bäst hanterar ett sådant 

samarbete. Framtida liknande samarbeten kommer att vara mest effektiva om en styrgrupp med tydligt 

mandat bildas initialt och får ansvaret för att förvalta och övervaka samarbetet. Det är också av största 

vikt att personal ur samtliga förvaltningar får möjlighet att avsätta tid för att delta i samarbetsaktiviteter 

och ges möjlighet att genomföra rekommendationerna från samarbetet. 

5.1. Forskning 

Samarbetet har haft ett stort fokus på forskning med syfte att genomföra och pröva ett antal initiativ för 

att förbättra hälso- och sjukvården. Flera vetenskapliga artiklar kommer publiceras och dessa studier 
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kommer bidra till ny kunskap om hälso- och sjukvård samt ge Region Halland profil som ett centrum 

för hälsoinnovation. Samarbetet har lett till att Region Halland väsentligt förbättrat sin 

forskningskapacitet både tekniskt och kunskapsmässigt. Samarbetet med Halmstad Högskola bör 

fortsätta och satsas ytterligare på, för att dra nytta av den forskningspersonal som är intresserad av 

hälso- och sjukvård. Regionens datavarulager skapar stort värde för sina användare, men fler bör 

beredas möjlighet att lära sig systemet. Att öka tillgången till mer kvalificerade forskare, med hjälp av 

befintliga protokoll för datasäkerhet, kan generera betydligt mer forskningsaktivitet. Vi anser att det 

finns stora möjligheter att samarbeta med andra aktörer både nationellt och internationellt inom hälso- 

och sjukvård. 

5.2. Kapacitetsbyggnad 

Datavarulagret har en välutvecklad arkitektur för datastyrd strategisk planering, men både underhåll 

och användning bör vidareutvecklas och datalagrets innehåll bör kontinuerligt valideras. Ytterligare 

information och data inom regionen bör ingå, den nuvarande manuella processen att ladda upp data 

varje månad bör automatiseras.  

 

Det nuvarande verktyget som benämns ” Qlikview” utnyttjar inte den fulla potentialen i datavarulagret 

och kan göras mer användarvänlig. Ytterligare analytisk förmåga bör fördelas till plattformen på 

regional nivå. 

 

Kapaciteten för datastyrd strategisk planering behöver en övergripande regional organisation där 

dedikerad personal ansvarar för tekniskt underhåll och utveckling, analytiska tjänster, projektledning 

och utbildning bör tillhandahållas. Den nyligen utvecklande Centrum för InformationsDriven vård 

(CIDD) organisationen skulle vara en naturlig plats för att stödja detta.  

 

PEC-metoden behöver kompletteras ytterligare med viss information för att metoden ska vara 

tillräckligt relevant. När det slutliga PEC-systemet är klart kan det också användas för 

kostnadsberäkning för primärvården. 

5.3. Design av nya processer 

Samarbetets utveckling av datavarulagret och specifika analysmetoder (ex. DDSP) har skapat 

förutsättningar för att utforma, genomföra och utvärdera nya initiativ för vårdprocesser. Här finns ett 

regionalt utvecklingsbehov.  

 

Det finns flera nya projekt som initierats, utformats och planerats genom samarbetet där man bör fatta 

beslut huruvida dessa ska införas alternativt avslutas. 

 

5.4. Övrigt 

Med tanke på det digra arbete som genomförts och de resultat som kommit fram, särskilt med fokus 

på datavarulagrets möjligheter föreslås också en lärande- och spridningskonferens under hösten 2019 

eller våren 2020, samt en mindre nationell worshop med syfte att validera det omfattande arbetet 

under våren 2019. Områden att belysa på konferensen skulle kunna vara AI och maskininlärning som 

stöd för prediktion i framtidens hälso- och sjukvård eller juridiska aspekter, integritetsfrågor och 

personuppgifter för vårdgivare vid analys av vårddata. 
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6. Konklusion 
Fokus i arbetet har lagts på stöd och utveckling av forskningskapacitet, där den största leverabeln 

varit utveckling av ett datavarulager som omfattar information från Region Hallands vårddata, HR och 

ekonomiska data. Dessutom har det levererats ett koncept framtaget för en ny beräkningsmodell 

Patient Encounter Cost (PEC) som täcker alla former av vårdkostnader och kan mäta kostnaderna för 

outnyttjad kapacitet. Systemet är utformat enligt principerna för Time Driven Activity Based Costing 

(TDABC), anpassad för användning i det svenska sjukvårdssystemet och förenklat för att kunna 

implementeras. Stöd till forskning samt stöd till verksamhetsutveckling har leverats i stor omfattning. 

7. Projektorganisation 
Under projekttiden (2016-2018) har det varit stor omsättning i de ledande positioner som ansvarat för 

samarbetet. Från sommaren 2017 har dock en kontinuitet funnits i projektets ledning. Projektledningen 

har koordinerat, samordnat och lett en stor mängd aktiviteter. Dokumenterade projektmöten har 

genomförts kontinuerligt i projektgruppen och månadsvisa avstämningar med BWPO har genomförts. 

7.1. Beställare 

Regionstyrelsen 

7.2. Projektgrupp (våren 2017-2018) 

Ann Ekberg-Jansson 

Peter Adaktusson 

Charlotta Hemmendy 

Stefan Lönn 

7.3. Styrgrupp 

I avtalet som undertecknades i februari 2016 (bilaga 1) framgår under punkt 4 att en styrgrupp för 

samarbetet skulle bildas där nyckelpersoner från ledningen i Region Halland samt från förvaltningarna 

och BWPO skulle ingå. Initialt var fokus i samarbetet på Akutprocessen och arbetet utgick från 

Hallands sjukhus (HS). Närsjukvården Halland (NSVH) bidrog även i den initiala processen. En 

samordnare/ koordinator som arbetade deltid på HS blev kontaktperson för BWPO. 

  

I slutet av 2016 flyttades projektet till Hälso- och sjukvårdsavdelningen på Regionkontoret där en 

styrgrupp sammansattes med representanter från de olika avdelningarna på Regionkontoret, både 

från avdelningen för hälso- och sjukvård, ekonomi och HR samt med fortsatt deltagande från HS och 

NSVH. Det framkom att arbetet behövde ytterligare förankras på Regionkonorets olika avdelningarna 

och i förvaltningarna i regionen. Ledningsgruppen för vård (LGV) blev  därför ny styrgrupp i april 2017. 

En projektledare anställdes våren 2017 för att tillsammans med bland andra ovan nämnda 

koordinator, driva projektet under ledning av FoU- chefen.  

8. Bilagor 
Bilaga 1: Avtal med BWPO, februari 2016 

Bilaga 2: End of Collaboration Report, BWPO 

Bilaga 3: Forskningsproduktion 


