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● >65 miljarder kronor kostar hjärt-
och kärlsjukdomar  varje år.

● 50 000 personer dör varje dag av hjärt-
och kärlsjukdomar, varav nästan hälften utan 
tidigare symptom.

● 30 miljoner är idag drabbade av 
förmaksflimmer och lika många tros vara 
drabbade utan att veta om det.

● 8 miljoner besök sker i svensk sjukvård 
varje år relaterat till hjärtat, till en 
kostnad om 8 miljarder SEK.

● 14 veckors väntetid för att 
träffa en specialist i Sverige är 
inte ovanligt.

● 25% över 40 år kommer drabbas av 
förmaksflimmer med hög risk för stroke som 
följd. 

Hjärtsjukdom – AI behövs för att klara denna utmaning!



• Artificiell intelligens (AI) kan utifrån patientdata tränas i prediktion av 
hjärtsjukdom, exempelvis förmaksflimmer. 

• AI och andra digitala innovationer kan lämpa sig för individuell diagnostik och 
uppföljning men också utesluta sjukdom. 

• AI kan ge beslutsstöd till vårdpersonal i handläggning av enskilda patienter 
men också hantera den enorma  mängd data som erhålls vid undersökning av 
grupper med låg prevalens av sjukdomen. 

• Samarbete mellan olika aktörer (sjukvård, universitet, näringsliv) kan ge 
mervärde och utveckla produkter.

• Sverige  har förutsättningar att inta en ledande position globalt.

Vad kan AI bidra med i hjärtvården?



• Hälsosystemet är inriktat på sjukvård, inte prevention.

• Patientens roll oftast passiv och det saknas enkla 
remissvägar och tillgänglighet till specialister.

• Riktlinjer baseras på vetenskapliga studier och tar tid att 
införa.

• Produkter och lösningar på marknaden är oftast off-line 
med kortare mätperioder utan hänsyn till tidigare data.

• IT-system har bristfällig samverkan. Digitalisering upplevs 
inte alltid som stöd.

• Saknas ofta ekonomiska incitament för att digitalisera 
och ersätta fysiska besök. 

Hinder för implementering



Men AI får inte leda till överdiagnostik

Apple Watch Photo by Amelia Holowaty Krales / The Verge

• The Apple Heart Study inkluderade 419 093 
deltagare från USA.

• 0,5% (drygt 2 000 personer) fick signaler om 
oregelbundna hjärtrytm.

• Av dem som följdes upp med EKG-utredning under 
7 dagar (patch) så diagnostiserades endast 34% 
med förmaksflimmer.  

1. https://www.businesswire.com/news/home/20190316005006/en/Apple-Heart-Study-Demonstrates-Ability-Wearable-Technology/



AI-baserad EKG-screening för prediktion

Ett Vinnova-finansierat samarbetsprojekt Akademi-Industri-Sjukvård som syftar till att utveckla, 
integrera, träna och kliniskt validera ett AI-baserat system för utfallsprediktion. AI-systemet 
integreras i Coala Heart Monitor och vetenskapligt verifieras på patienter inom Region Gävleborg. 



Coala systemet för användardriven EKG analys

COALA CARE PORTAL

COALA APP

COALA HEART 

MONITOR



AI-modell för utfallsprediktion



Symptomatic palpitations causing anxiety in women – 

what are the underlying arrhythmias?

Per Insulander, Carina Carnlöf, Mats Jensen-Urstad, and Karin Schenck-Gustafsson  

Karolinska Institutet and Heart and Vascular Theme, Karolinska University Hospital

Conclusion
In the great  majorit y of episodes 

causing symptomatic palpitat ion 

in women, the underlying hear t  

rhythm is benign. However, in 5% 

of recordings, previously previous-

ly undiagnosed atrial fibrillat ion or 

supraventricular tachycardia were 

found - 19 par t icipants with atr ial 

fibrillat ion and 12 with supraventri-

cular tachycardia. 

Background
Highly symptomatic palpitations are 

common, particularly in women, and 

may cause disturbing symptoms in-

cluding anxiety, depression, and de-

creased health related quality of life. 

Palpitation in this context has been 

considered generally benign and cau-

sed by premature atrial or ventricular 

beats or stress-induced sinus tachy-

cardia. However, how often arrhythmi-

as of clinical importance such as atri-

al fibrillation and supraventricular or 

ventricular tachycardia is the cause  

is unknown. 

Aim 
To evaluate to what extent symptoma-

tic palpitation in women is caused by 

clinically important arrhythmias.

Method
A new Swedish digital technique  

(Coala Heart Monitor®) was used. 

The system uses a well-validated 

algorithm to analyze heart rhythm 

(both thumbs and chest recordings), 

is connected to the user´s smart-

phone and provides immediate 

response to the user. The result is 

simultaneously available for the 

supervising physician. In cases of 

non-benign arrhythmias, the result 

was also analyzed manually.

 918 women (age 56±11 years)  

with palpitations causing anxiety  

were included

 ECG was recorded twice a day  

and at symptoms for 60 days

 6 831 ECG recordings were done 

due to symptomatic palpitation

 Participants with known atrial  

fibrillation were excluded

Results
 ECG recordings during palpitations

 19 women with previously undiagno- 

sed atrial fibrillation and 12 women 

with previously undiagnosed supra-

ventricular tachycardia were found, 

i.e. only 3,4% of the participants had 

clinically important arrhythmias.

 In 1% of recordings, quality was 

too poor for analysis. 

 
Top shows a recording of at r ial fibr illat ion,  

bot tom shows a recording of supraventr icular tachycardia
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Analysis:

Fast (156bpm) and >90% regular (100.000%reg)

Category:

4: Fast Regular (Fast rhythm without wide QRS complexes, RR interval shorter than
600ms)

HR

156 beats per minute

RR m edian: 383.7 ms

RR st d dev: 1.8

Date
2018-06-22 09:22
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1 9 4 4 0 5 0 6 - 7 8 0 4 : Johansson, Anita  -  Thum b m ea surem ent

Analysis:

Dominating fast rhythm (144bpm) with 11 long beats

Category:

6: Fast/Slow Sequences (Shorter sequences of faster or slower beats)

HR

141 beats per minute

RR m edian: 425.6 ms

RR std dev: 34.1

Date
2018-05-09 15:12
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The map shows the dist r ibut ion 

of the par t icipants in the countr y

Underlying heart rhythm       %

Normal sinus rhythm 73

Sinus tachycardia 12

Premature atrial or ventricular  7 
beats 

Atrial fib

r

i llat i on  4

Benign sinus bradycardia and  4 
second degree AV block type 1

Supraventricular tachycardia 1

Ventricular tachycardia 0

The RedHeart Study 

Coala Case 

 

 
 
 

 

 
 

 
Ekerö Vårdcentral är en privatdriven vårdcentral och en del av vårdkoncernen Praktikertjänst, som 

arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting. Mottagningen ligger centralt vid Ekerö centrum har 

idag cirka 20 000 listade patienter. Verksamhetschef är Sara Banegas. Under vintern 2017/2018 
genomfördes ett försök med Coala Heart Monitor Pro för utredning av patienter med arytmibesvär. 30 

patienter ingick i den första försöksgruppen och vårdcentralen hade 4 Coala Pro för utlån till patienter.  

 
 
Utfall av försök 

Av de 30 patienter som fick en Coala 

Pro med sig hem för utredning 
uppskattar vårdcentralen att man 

kunde reducera behovet av 
remittering med 37%. Under försöket 

remitterades 4 av 30 patienter varav 
2 nu är bokade för ablation.   

 

Det är dock svårt att definiera hur 
många patienter man hade remitterat 

till undersökning om vårdcentralen 
inte haft Coala.  

 

Kostnaden för remisser uppskattas till drygt 150,000 kr per år, varav vårdcentralen belastas 20% av 
detta belopp. Genom att minska andelen patienter som behöver remitteras kan en besparing om 

knappt 58,000 kr uppnås per år för vården, inklusive vårdcentral och landsting.  
 

 

 

Försöksupplägg: 
 

Period: 3 månader (dec 2017 - mars 2018) 

Antal utredda patienter: 30 patienter med Coala Pro 
Medelålder: 63 år 
Könsfördelning: 19 kvinnor, 11 män 

Standard period: 1 vecka 
Genomförda mätningar per patient: 44 stycken i snitt 
Påvisade arytmier med remittering till specialist: 4  

Studier styrker värdet av smarta algoritmer



Kan smarta algoritmer rädda hjärtan och 
eliminera vårdköer? 











Kan smarta algoritmer rädda hjärtan?

Och hjärnor?
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• Främjar patientcentrerade lösningar och med ökad delatighet från brukaren.

• Ersätta onödiga fysiska besök med digital lösning när så är möjligt.

• AI är en potentiell avlastning och kan bidra till högre kvalitet, tillgänglighet 
och därmed en bättre vård för alla till lägre kostnad.

Vi kan rädda hjärtan –

och det gör vi genom samverkan mellan patienten, sjukvården, 
akademi och näringsliv.

AI-baserad utveckling av hjärtsjukvården
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Tack!
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