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Presentationens innehåll

• Varför framtidens utmaningar är mångfacetterade 

• Framväxande utvecklingstrender
– Gränsöverskridande multi-professionellt lärande

– Maskininlärning/AI (människa-maskin interaktion)

• Utmaningar inom kompetensförsörjning

• Vad utmärker gränsöverskridande lärande organisationer

• Summering och ”take away points”



Framtidens utmaningar är mångfacetterade 

Makro

• Sverige, liksom många andra länder i världen, står inför gigantiska sjukvårdsutmaningar

• Förändrad demografi, ökat vårdbehov, personalbrist, ansträngd ekonomi … etc.

Meso
• Genom MedTech & innovativa lösningar effektiviseras diagnostik, behandling & vårdprocesser
• Nya kunskapskrav förutsätter korsbefruktande, gränsöverskridande samarbete

Mikro

• Nya digitala möjligheter för patienten – personcentrerad och preventiv medicin på distans

• Implementering av FVM, Trender såsom augumented reality (förstärkt verklighet och ny 
modellering). Nya kombinationer mellan medicin och teknik (människa-maskin interaktion) etc. 
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Flera e-Health case från Sverige, 

Storbritannien, Kanada & Australien

”As technological change is accelerating and 
affecting the entire health care field, so is 

professional medical expertise dependent on 
constantly updating the reservoirs of … 

knowledge” (Wasen, 2013, sid. viii)

https://www.springer.com/kr/book/9783642325694


Nivå 5                                  

Nytta för 
patienten

Nivå 4 Förbättringar 
inom arbetsplatsen 
(t.ex. nya rutiner) 

Nivå 3 Förändringar i beteenden

Nivå 2 Förvärv av nya kunskaper & färdigheter

Nivå 1 Modifiering i attityder & förståelse (varseblivning)

Utvidgning & fri anpassning efter 
Krikpatricks modell från 1967 
”Four Levels of Evalutation”

Bilder från Sahlgrenska 
universitetssjukhuset



Färdigheter –

Ex. sensomotoriska, 
intellektuella och 
tekniska förmågor

Kunskaper –

Beslutsfattande 
och reflektion

Sociala attityder –

Mellanmänsklig 
och emotionell, 
intelligens, etik, 

medkänsla

MÅNGDIMENSIONELL 
YRKESROLL

Kunskap och 
kompetens relaterat 

till verksamhet, 
organisation & 
arb.metoder

Medicinska 
kompetenser

Tekniska färdigheter 
& kunskaper om 

olika systems 
egenskaper och 
funktionalitet

Mångfacetterade yrkeskompetenser

Kompetensdefinition
Förmåga och vilja att 
utföra en uppgift 
genom att tillämpa 
kunskap & färdigheter.

Källa: SS624070:2009 Ledningssystem 
för kompetensförsörjning



Uppmuntra lärande genom deltagande 
inom ”Community of Practice”

Ref: 
• Targama, A. & Sandberg, J. (2013) Ledning och 

Förståelse. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur.
• Lave, J. & Wenger. E.(2003) Situated Learning: 

Legitimate Peripheral Participation. Cambridge 
University Press. 

• Grupp av yrkesutövare delar 
intresse att lära av varandra 

• Stöd från kollegial expertis med 
yrkeserfarenhet i fokus

• Ökar förståelse och begriplighet 
genom interaktiv 
gränsöverskridande samverkan

Externa arenor för 
nätverkande & 

perifert deltagande 

Communities of
Practice (informellt 
erfarenhetsutbyte)

Lärande i arbetslag 
(komplex kunskap)

Individuellt 
lärande



Mångfald av lärandeformer som samexisterar

• Individuellt lärande (traditionellt & online-lärande) etc. …

• Digitalt lärande (korsbefruktat lärande patient/profession)

• Multi-professionellt lärande bortom traditionella gränser

• Inter-organisatoriskt lärande (kollektivt i nätverk/partnerskap)

• Maskinellt lärande (människa-maskin interaktion)



Maskininlärning (ML)

• ML använder algoritmer för att tolka stora dataset (datamängder)

• ….. vilket möjliggör att maskiner exekverar uppgifter oberoende av 
regelbaserad programmering (conditional computing, sk. ”if-satser”)  

• maskiner bygger sitt inlärnings-dataset kontinuerligt genom att algoritmer 
”exponeras” för, ”processar” och tolkar/analyserar ny data

• …. därigenom blir ML-lösningar smartare med tiden



forts. maskininlärning vs. deep learning
• Beslutsträd

• Återkopplade neurala nät

– Deep learning (komplexa icke-linjära system)

– Framgång inom deep learning pga. 

IT-framsteg (större beräkningskraft)

– Ett enkelt neuralt nätverk (se fig.) 

med dolda lager mellan

input/output lager

Bildkälla: Edwards, E. (2018) Deep Learning Hunts for Signals Among the 
Noise. Communication of the ACM. June 2018 61(6), p.13. 



– Ibland sårbart, forskare (Kyushu.Univ) fann att en förändring i enskild 
pixel kan ”förvirra” ett neuralt nätverk så att t.ex. en taxi blandades 
ihop med en hund

– ML inom sjukvården innebär att maskiner bearbetar större 
datamängder och identifierar kvantitativt större andel mönster än 
människor. T.ex. tolkning av mammografibilder för att tidigare 
upptäcka och ställa diagnosen bröstcancer

Summering: Bra maskininlärning förutsätter extrema mängder träningsdata 
(ibland behövs det extraheras från miljontals fall)

forts. maskininlärning vs. deep learning



Utmaningar inom kompetensförsörjning

• Allt fler digitala tillämpningsområden inom sjukvården sammanför 
kunskaper/kompetenser från olika discipliner & professioner

• Bidrar till ökat komplexitet och kompetensbrist (ex. bioinformatiker)

• Morgondagens AI-lösningar förutsätter nya gränsöverskridande multi-
disciplinära samverkande team drivet av multi-professionellt lärande

• Maskininlärning/AI har potential att bli ett signifikant beslutsstöd inom 
kliniskt rutinarbete



Förändring förutsätter lärande & vice versa  

• Teknisk utveckling driver förändring och behov av nytt lärande

• Gamla metoder försvinner … och nya tillkommer …. som dock 
förutsätter nya kunskaper och kompetenser 

• Optimal resurseffektiv tillämpning av nya dyra digitala system kan 
försvåras pga. avsaknad av uppdaterade kunskaper/kompetenser

• Yrkeskompetenser inom sjukvården bör ständigt aktualiseras

• Detta förutsätter ständigt lärande och utveckling, kort och gott 
förändringsdrivna lärande organisationer 



Gränsöverskridande lärande organisationer 

• Vågar gå bortom traditionella medicinska/disciplinära revir

• Bryter stuprörstänkandet i sjukvården (se eHälsomyndigheten, 2016)

• Inför ”peer learning” och andra pedagogiska metoder

• Designar belöningssystem för att uppmuntra lärande och utveckling

• Understödjer en innovativ lärandekultur som korsbefruktar FoUUi

Dagens medicinska forskning är framtidens vård!



Stegvisa förändringar kontra större paradigmskiften

• Nya värdeskapande lösningar genereras genom stegvisa förbättringar

• Etablerade kunskapsområden och specialistinriktningar tas ibland på 
sängen vid större tekniska eller kunskapsmässiga språng 

• Det talas bl.a. om ”NIH-syndrom” vid teknologisk diskontinuitet och sk. 
paradigmskiften 

• Dominerade normen idag är att innovativa digitala lösningar snabbt 
ersätter gamla digitala system och verktyg. Majoriteten är inkrementella 
(stegvisa). Men det förekommer också radikala tekniksprång ….



”Take-away points”

• Digitala transformationer (stegvisa & radikala) förändrar sjukvården, där 
nya framväxande arbetssätt och organisationsformer tillkommer

• Arbetsprocesser utvecklas genom nya interaktionsformer mellan 
människa/maskin

• Tilltagande teknikutveckling driver krav på organisationsutveckling och 
nya former av lärande, där kunskaper från olika områden korsbefruktas

• Mångfacetterat lärande betydelsefullt för att upprätthålla verksamheters 
innovationsförmåga och förändringskraft 



Avslutningsvis …

Alla dessa förändringskrav förutsätter engagerade 
medarbetare som med sina intressen, nyfikenhet och vilja  

att lära nytt är inställda på att växa i sin individuella 
professionsutveckling med rätt stöd & uppmuntran

Sjukvården är en komplex kunskapsintensiv högteknologisk 
verksamhet som kommer att kräva större satsningar på 
gränsöverskridande lärande som är multi-professionellt, 

multi-disciplinärt och innovativt drivet



Tack!


