Patientmakt på politikens gator i Visby –
ResMed i Almedalen 2015

I år var ResMed i Almedalen tillsammans med Gert Grundström, ordförande i Apnéföreningen i
Stockholm samt Patric Ilar som skapat och leder Facebookgruppen Sömnapné och Snarkgruppen. Vi var
där för att ta pulsen på den patientcentrerade hälsopolitiken med telemedicin i fokus. E-hälsa , den
digitala doktorn och telemedicin (kärt barn har många namn) stod högt upp på agendan detta år. Över
40 seminarier som berörde eller fokuserade på dessa ämnen. Under veckan följde vi Patric och Gert i
deras möte med sina folkvalda där de öga mot öga fick möjlighet att diskutera sina hjärtefrågor. Vi
deltog i massor av seminarier och minglade på Visbys gator där vi fick möjlighet att ställa frågor till våra
folkvalda. Vilka konkreta förändringar bör en patient redan nu kan se på dessa områden? Våra dagar i
Almedalen och intervjuerna kommer ligga till grund för en dokumentärfilm om hur patienter och
föreningar konkret kan påverka hälsopolitiken. Vi hade valt att fokusera våra frågor kring e-hälsa då det
så konkret är till nytta för brukaren men ofta stöter på strukturella och processrelaterade hinder i hälsooch sjukvården. Med oss i Almedalen hade vi också ett kompetent filmteam som ni kan läsa mer om i
detta medlemsblad där Gert Grundström berättar om hur han tyckte det var att befinna sig i debattens
centrum. Så varför är detta så intressant för ResMed? Ibland kan vården faktiskt vara det som står
mellan patienten och den bästa vården paradoxalt nog. Att öka patientens makt när det gäller hur
vården av sömnapné utformas är något vi på ResMed tror kan öka vårdkvaliteten avsevärt. Det ska vara
patientens vårdkvalitet som står högst på politikernas agenda och inte som man idag ofta känner är
besparingar och nedskärningar. Men framför allt är telemonitorering ett bra exempel på när vården

utvecklas till gagn för patienten som t ex inte behöver ta ledigt från arbetet för att träffa sin doktor eller
sköterska fysiskt utan kan ha kontakten på distans. Det ökar också följsamheten till behandlingen då
patienter kontinuerligt får respons på hur behandlingen fungerar och de patienter som upplever
svårigheter eller får problem fångas upp tidigare tack vare snabb uppföljning. Vårdutveckling är något
ResMed i alla fall på pappret har gemensamt med alla landsting och regioner i Sverige. Men nu är det
dags att gå från ord till handling. De fina orden under en sådan här vecka bör översättas till konkret
vårdutveckling såsom distansmonitorering av CPAP-behandling . ResMed har sedan 2014 haft AirSense
10, en CPAP lösning där alla ingående mätvärden kan läsas av på distans via en moln tjänst. Tjänsten gör
det möjligt för vårdpersonalen att monitorera alla patienters CPAP-användning och bara kalla in dem
som har någon form av problem. Vården har också via denna lösning möjlighet att via telefon ge råd om
inställningar etc samt även ändra inställningar trådlöst på distans. Detta är en utveckling helt i tiden där
hälso- och sjukvård behöver utvecklas för att möta de krav och möjligheter som nya innovativa digitala
lösningar kan erbjuda.
Man kan då fråga sig om patienter vill bli ”övervakade” av sin doktor? Vid en av de första seminarier
som vi deltog på i Almedalen fick vi svar. Titeln var: Virtualisering, digitalisering och konsumentteknik
inom hälso- och sjukvården - är Sverige redo? Price Waterhouse Coopers har gjort en undersökning där
man frågat 1000 slumpmässigt utvalda sk ”vanliga människor” hur de ser på den digitaliserade vården.
Undersökningen visar bl a att:
•
•
•
•

74% är positiva till att övervakas i hemmet via en trådlös hjärtmonitor (motsvarande ResMeds
CPAP-monitor)
43% tror att virtuell vård kan leda till snabbare tillgång till vård
Över 40 % av respondenterna är positiva till att välja virtuella vårdalternativ framför
traditionella
33% är öppna för att genomföra läkarbesök via en app

Det var speciellt intressant att Ingrid Bengtsson-Rijaveck, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Skåne,
var med i paneldebatten och lovordade e-hälsa och en digitalisering av hälso- och sjukvården i Skåne.
Vid en diskussion efter seminariet tog hon upp att om vi ska vänta på den optimala ersättningsmodellen
för telemedicin så kommer vi att få vänta ihjäl oss. Vad Region Skåne nu gör inför 2016 är att vara tydliga
gentemot förvaltning och vården med direktiv om att stimulera användningen av telemedicin, få in det i
vårdprogram och att använda telemedicin där det finns. Fram till nu har det mest varit något man pratat
om, men nu måste vi verkligen göra något, menade Ingrid. Hon tror också att det är patienterna och
patientföreningarna som kommer driva frågan för man kommer inte som patient nöja sig med den
traditionella vården när man vet att den kan skötas bättre och effektivare med nya tekniska lösningar
inom telemedicin avslutade hon. Här fick ni i Apnéföreningen något att ta tag i direkt från
regionledningen kan man säga. Paradoxalt nog har Region Skåne precis gått ut med
förfrågningsunderlaget för sin upphandling av CPAP för regionens sömnapnoiker och där har man inte
några som helst krav på digitala lösningar för distansmonitorering trots att tekniken funnit sedan
länge. ResMed passade på att göra Ingrid uppmärksam på detta och hon hänvisade till
upphandlingsenheten. Kontakt med den har vi nu tagit för att försöka påverka så att alla sömnapnoiker i
Skåne ska få så högkvalitativ vård som möjligt samt att digitala lösningar blir en del av skall-kraven i
uppandlingar framöver.

Vi vandrade vidare längs Visbys pitoreska gator och träffade på Daniel Forslund (FP)
innovationslandstingsråd i Stockholms läns landsting . Bland de 21 landsting och regioner vi har i
Sverige finns idag två landsting som tillsatt så kallade innovationslandstingsråd. Daniel Forslund var en
av deltagarna i ResMeds websatsning under World Sleep Day i år (som du kan hitta under följande länk:
http://traffpunktsomn.se/). Där berättar Daniel om sina planer för införande av telemedicin. Vi frågade
honom vad som hänt sedan sist. Han berättade då att högst på hans lista är att säkerställa att vården
får ersättning för att bedriva vård på distans såsom telemonitorering för att stimulera vården att
införa denna nya teknik. Från 1 januari 2016 kommer dessutom många av de regelmässiga hinder som
funnits vara försvunna och detta kommer också stimulera till användning av telemedicin trodde han.

På Hästgatan träffade vi Stig Nyman, tidigare sjukvårdslandstingsråd i Stockholm och idag ordförande i
handikappförbundet. I vimlet frågade vi honom varför vissa hjälpmedel är avgiftsfria och vissa kostar
pengar och dessutom olika mycket beroende på i vilket landsting man bor. Han sa då att han precis
lämnat in ett direktiv till den hjälpmedelsutredning som pågår. Där påtalar han att det måste klargöras
vad som är ett hjälpmedel och vad som är behandling av en sjukdom. Som exempel gav han att om du
på ett sjukhus blir tvungen att ligga i respirator för dina problem med andningen så kommer det ingen
faktura för respiratoranvändningen men får du en CPAP utskriven så måste du betala för den, helt
ologiskt tyckte han. Vi ser med spänning fram emot vad hjälpmedelsutredningen kommer fram till.
På plats i Almedalen är också ett stort antal lobbyister, luttrade och kompetenta personer med stor
erfarenhet och kunskap om hur man påverkar politiska beslut. Gert och Patric fick möjlighet att träffa en
av dem, Kent Björkqvist, journalist och kommunikationskonsult, med ett förflutet på många av våra
största dagstidningar samt hälso- och sjukvårdens viktigaste tidning, Dagens Medicin. Kents
specialområde är just hälsopolitiska frågor och den fråga som Gert och Patric hade var förstås hur en
liten patientförening ska få större möjlighet att påverka hälso- och sjukvårdsbeslut. Kent hade f a ett
budskap. För att komma på rikspolitikens agenda måste ni ha en riksförening. Det är svårt att påverka
endast via lokala föreningar. Det finns många patientföreningsexempel på detta t ex Psoriasisförbundet
som under många år kämpade på lokal nivå och där det fanns en stor ojämlikhet mellan landstingen vad
gällde psoriasisvården. När de fick en riksförening så började saker hända. Idag har man lyckas driva

igenom nationella riktlinjer och vården är mer jämlik, något som skulle varit omöjligt genom de lokala
föreningar som var det enda som tidigare fanns.
Det här var ett axplock av de diskussioner vi fick möjlighet att ha under veckan. F ö deltog vi i en mängd
seminarier där diskussionen gick het kring hur nya innovationer ska kunna implementeras i en
landstingsvärld som ger mycket lite incitament för detta. Ersättningsmodeller, strukturer och processer
lever kvar i gammalt traditionellt tänk medans utvecklingen utanför sjukhusen går vidare.
Innan båten gick tillbaka till fastlandet kunde vi sammansfattningsvis känna att här gäller det att
ligga på våra folkvalda så att de fina orden under veckan inte stannar i Almedalsparken. Patienten
och patientföreningar spelar en mycket viktig roll som påtryckningsmedel gentemot vården och den
politiska ledningen på riksnivå, i regioner och landsting om dessa ord ska omvandlas till handling.
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