
På Swedish ICT finns världsledande specialister på 
att optimera olika typer av flöden. Olika typer av 
modeller undersöks och optimeras för att genom-
strömningen skall bli så god som möjligt. Med 
patientens välbefinnande i centrum och med sjuk-
vårdens förutsättningar i termer av resurser kan tiden 
för behandling av olika sjukdomar optimeras. 

MInSkaT lIdande för bröSTCanCerPaTIenTer

Just nu pågår diskussioner om att applicera tekniken på bröst-
cancerprocessen, som är en komplex process med inblandning 
av flera olika enheter. Att då optimera utifrån ett helhetsper-
spektiv där patientens lidande skall begränsas och tiderna från 
misstänkt sjukdom till åtgärdat ingrepp minimeras kräver väl 
utvecklade analysmetoder. 

Swedish ICT har, som neutral forskningspartner och som 
verksamma i en mängd olika segment, möjlighet att 

e-HälSa

ProCeSSer InoM vården
Patientunderlaget ökar medan vård
budgetarna krymper, eller i bästa fall 
förblir oförändrade. Detta ställer 
ökande krav på effektivitet. Att se 
över vårdprocesserna är ett arbete 
som på många håll redan startat och 
som kommer att fortsätta. Mycket 
finns att lära från andra industrier 
i Sverige. Även om man där inte 
hanterar människor i behov av  
vård, så känns många problem
ställningar igen.

effekTIva



föra in världsledande kompetens för att optimera processerna inom 
vården med hjälp av avancerade algoritmer och en god förståelse av 
komplexa situationer.

Swedish ICT är en grupp av världsledande 
forskningsinstitut inom Informations- och 
kommunikationsteknik (ICT). vår roll är att 
driva och möjliggöra innovation genom att 
omsätta forskningsresultat till nya produkter, 
processer, metoder och tjänster. vi erbjuder 
både specifik expertis och gränsöverskridande 
lösningar baserat på ICT; från sensorer och 
aktuatorer, kommunikation och dataanalys 
till visualisering, interaktionsdesign och 
tjänsteutveckling. Swedish ICT är en non for 
profit organisation och ägs till 60 procent av 
svenska staten genom rISe. koncernen har 
ca 400 medarbetare med verksamhet i eskils-
tuna, Göteborg, Hudiksvall, karlstad, kista, 
linköping, lund, norrköping, Piteå, Umeå, 
Uppsala och västerås.
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erfarenHeTer från andra IndUSTrIer 

Inom industrin har fokus förskjutits från resursoptimering till opti-
mering av flöden och värdekedjor. Fokus är då att optimera flöden av 
produkter, men synsättet kan även tillämpas på planeringsprocessen 
i sig. Ofta sker planeringen i ett tidigt skede i alltför stor detalj i 
förhållande till den säkerhet som underlaget för planeringen har. 
Resultatet blir en plan baserat delvis på spekulation och inte på  
fakta, och då underlaget ändrar sig så blir omplaneringen svår efter-
som planen är så detaljerad. Det är ofta bättre att försöka avvakta 
bättre underlag innan detaljerna i planen fastställs, vilket är i analogi 
med att undvika att binda produktion i mellanlager i en industri.

I figuren nedan finns ett exempel från godstrafik på järnväg. 
Genom att förskjuta transporter i tid kan resurstopparna jämnas ut. 
Antalet resurser som behövs avgörs av den högsta toppen i resurs-
grafen, och genom att optimera med bibehållna beroenden mellan 
transporterna kan resursuttaget jämnas ut, något som gagnar inte 
bara effektivitet utan även robusthet och tillförlitlighet.

Erbjudande
Produkt/Tjänst

 

Leveransplanering 
Åtagande

Produktions-
planering

Behov

Försäljning/Marknadsföring

Kontrakt

Genomförande

Leverans

Konsumtion

Tid

Resources

Time

Gain


