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Program 4D (D som i diagnos) är ett samverkansprogram 
mellan Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns 
landsting (SLL). Syftet med Program 4D är att skapa bätt-
re förutsättningar för vård och forskning som gör att ny 
kunskap snabbt kan omsättas till individanpassad preven-
tion, tidig diagnostik och behandling. Målet är att skapa 
generaliserbara modeller som passar flertalet diagnoser. 

Programmet sträcker sig över perioden 2012-2017 och 
ska uppnå en bred implementering inom vården och 
forskningen. 

De fyra diagnoser som ingår i programmet är några av 
våra vanligaste folksjukdomar: artriter, bröstcancer, dia-
betes typ 2 och hjärtsvikt. Utöver diagnoserna finns ett 
eget projekt för informatik, vilket möjliggör att informa-
tion från journaler, e-hälsokonton, kvalitetsregister och 
biobanker kan länkas samman. 

De fyra diagnoserna samt informatiken utgör projekt. 
Dessa består i sin tur av cirka 20 delprojekt.

En utgångspunkt för Program 4D är att man ska kunna 
dela information från olika källor för att skapa en ökad 
kunskap och delaktighet. Det gör att individer och deras 
närstående lättare kan vara med och påverka hälsa och 
vård. 

Det ökar också möjligheten att överföra information 
från vården till forskningen som därigenom kan utveckla 
ny kunskap. Detta kan ske exempelvis med hjälp av in-
formation från vårddata, kvalitetsregister och biobanks-
prover eller patientens egen skattning av sin hälsa.  

Från forskningen återförs sedan kunskapen till vården i 
form av ny eller förbättrad behandling, prevention eller 
diagnostik. 

Det finns också ett antal forskningsprojekt koppla-
de till 4D. Forskningsprojekten syftar till att åtgärda 
kunskaps luckor och omfattar exempelvis skillnaden 
mellan två olika typer av hjärtsvikt liksom utvärdering 
av tre olika metoder för screening av prediabetes och 
diabetes typ 2.  Nya system för att identifiera och diag-
nosticera individer med nydebuterad artrit tas fram. En 
riskmodell för att identifiera kvinnor som kommer att 
drabbas av bröstcancer samt en utvärdering av progno-
sen utvecklas också. 

Program 4D har ambitionen att alla aktörer i en hälso- 
och sjukvårdsprocess samverkar. Individen, vården, 
forskningen och industrin är samarbetspartners som 
medverkar och arbetar mot samma mål. 

1. Program 4D i korthet
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Nya möjligheter för individen, 
vården och forskningen
Vården står inför stora utmaningar. Enligt SCB förväntas 
Sveriges befolkning passera tiomiljonersstrecket redan 
år 2017 och ytterligare tjugo år senare uppgå till elva 
miljoner. Sveriges invånare blir dessutom allt äldre vilket 
innebär en utmaning för vård och omsorg. Eftersom 
människor lever längre och folksjukdomar ökar med 
åldern, ökar antalet patienter med folksjukdomar. De 
kommande åren beräknas också många av de anställda i 
vården gå i pension vilket befaras ge upphov till en brist 
på personal. Detta kräver sammantaget åtgärder och 
utveckling på samtliga nivåer inom hälso- och sjukvår-
den, liksom inom den kliniska forskningen med fokus på 
både vård och prevention.

Patienter är idag mer kunniga och välinformerade än 
tidigare, vilket gör att fler tar större ansvar för den egna 
hälsan. Det blir också allt vanligare att människor själva 

söker information om sjukdomar och är väl förberedda 
inför ett vårdbesök. 

Det är mot denna bakgrund viktigt att individen får till-
gång till kunskap baserad på forskning. En central upp-
gift är att skapa evidensbaserade modeller för prevention, 
diagnostik, behandling och för uppföljning av resultat 
och behandlingsutfall. Individen kan bidra till den ge-
mensamma informationen genom att ge sitt samtycke till 
att hälsodata och biobanksprover sparas och delas. Det 
möjliggör att nya metoder för diagnostik och behandling 
kan utvecklas baserade på analyser av hälsodata, vävnader 
och blod. 

Sverige har unika förutsättningar med lång historik av 
dokumentation av patientdata, i form av hälsodatare-
gister och vårddata, som använts inom forskningen. Nu 
finns även kvalitetsregister för patientdata som, liksom 
hälsodataregistren, går att koppla samman med bio-
banksprover. Detta är en värdefull tillgång som kan driva 
utvecklingen inte bara i Sverige utan även internationellt.

2. Bakgrund
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Fyra diagnoser - fyra 
folksjukdomar
Artriter, bröstcancer, diabetes typ 2 och hjärtsvikt repre-
senterar olika medicinska behov och utmaningar, utmed 
patientens väg genom vården och forskningen. De nya 
arbetsmetoder och modeller för kunskapsbyggande 
inom vård och forskning som skapas inom Program 4D 
är tänkta att appliceras på fler kroniska sjukdomar och 
implementeras i en större grupp individer och patienter, 
även inom den förebyggande vården.  

Informationsöverföring är 
nyckeln
Dokumentation av provresultat och behandling av pa-
tienterna inom de fyra diagnoserna genererar omfattande 
mängder data. Dessa data består av allt från information 
från patientjournaler och patienternas egen rapportering 
till resultat från blodprover avseende genetiska analyser 

och proteinmönster. För att kunna hantera och analysera 
all denna information finns ett femte projekt, infor-
matik, som handlar om informationssystem. Genom 
bättre informationssystem för hälso- och sjukvården kan 
uppgifter från olika källor (till exempel patientjournaler, 
e-hälsokonton, kvalitetsregister och biobanker) på ett 
smidigare sätt länkas och effektivisera arbetet för alla 
parter. Dessa parter kan vara individer, såväl friska som 
sjuka, vårdgivare av olika slag samt forskningsenheter. 
Den enskilde individen får därför också större möjlighet 
att bygga kunskap och vara med och påverka sin egen 
hälsa och vård samt delta i forskning.

Från forskningen återförs sedan kunskapen till vården 
och ger där underlag till nya former för screening, 
prevention, tidig diagnostik eller behandling. För att in-
formationsöverföringen ska omvandlas till kunskap och 
generaliserbara modeller krävs strukturerade vårddata 
och ett systematiskt tillvägagångssätt vid insamlingen av 
data. Här kan webbaserad formulärinmatning vara ett 
enklare sätt att fylla i journalen strukturerat.

3. Program 4D – fyra diagnoser och 
informatik  

Målbilden för 4D har sin utgångspunkt i individens väg genom vården och forskningen. Information samlas in, delas, föräd-
las och integreras i utvecklingen av nya metoder. Processen för kunskapsbyggande utvecklas därmed kontinuerligt.
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Det övergripande syftet med Program 4D är bättre 
hälsa och ökad delaktighet för individen. 

Syftet med Program 4D är att skapa bättre förutsätt-
ningar för vård och forskning som gör att vi snabbt kan 
omsätta ny kunskap till individanpassad prevention, 
tidig diagnostik och behandling. 

Målet är att skapa generaliserbara modeller som passar 
flertalet diagnoser.

Exempel på generaliserbara modeller är patientens be-
slutsstöd, samtycke och medverkan, vårdens beslutsstöd 
samt forskningens stöd i användning av olika typer av 
data (till exempel från biobanker och kvalitetsregister).  
Det kan handla om ett e-hälsoverktyg för patienten som 

Att skapa generaliserbara modeller 
som passar flertalet diagnoser.

Exempel på generaliserbara modeller: 
Patientens beslutsstöd, vårdens beslutsstöd, forskningens stöd i olika 

typer av data (till exempel biobanker och kvalitetsregister)

Bättre förutsättningar för vård 
och forskning att snabbt kunna 

implementera ny kunskap

Bättre hälsa
 Ökad delaktighet

Syfte

M
ål

visar journaldata sammankopplad med hälsodata och 
som därmed utgör ett beslutsstöd både för patienten och 
vården samt ger underlag till forskningen. 

Sammantaget ska Program 4D medverka till en  
sammanhållen hälso- och sjukvårdsprocess där individen 
är delaktig. Forskningsprojekt kopplade till 4D ska iden-
tifiera kunskapsluckor och bidra till att dessa åtgärdas. 
Satsningen ska också bidra till hela vårdorganisationens 
utveckling och kvalitet samt till utveckling av innovatio-
ner i samverkan med industrin. 

Med ett gemensamt ledarskap och stort engagemang 
strävar såväl politisk som administrativ landstings- och 
forskningsledning i samma riktning för att uppnå målen.

Sammanfattning av syfte och mål för program 4D

4. Program 4D – syfte och mål
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Att skapa generaliserbara modeller 
som passar flertalet diagnoser.

Exempel på generaliserbara modeller: 
Patientens beslutsstöd, vårdens beslutsstöd, forskningens stöd i olika 

typer av data (till exempel biobanker och kvalitetsregister)

Bättre förutsättningar för vård 
och forskning att snabbt kunna 

implementera ny kunskap

Bättre hälsa
 Ökad delaktighet

Syfte

M
ål

Värde för intressenterna 
Nyckeln till framgång för Program 4D är att alla aktörer i en hälso- och sjukvårdsprocess samverkar. Individen, vården, 
forskningen samt industrin är intressenter och samarbetspartners som medverkar och arbetar mot samma mål. Ut-
gångspunkten för organisationen av Program 4D som helhet, och dess projekt, har varit att i så stor utsträckning som 
möjligt dra nytta av befintliga lednings- och samverkansformer.

Värdet illustreras sammanfattat i bilden ovan och exemplifieras på följande sida per intressentgrupp.

Bättre hälsa och 
vård

Ökad delaktighet för 
patienten

Nya behandlingar 
och möjligheter till 

tidig diagnostik 

Bättre 
beslutsunderlag  

Tillgång till prover 
och data

Närmare samarbete 
för snabbare 
utveckling 

Patienter och 
närstående

Vården Klinisk 
forskning

Industri

Gemensam kunskapsbank leder till ökad samverkan och ny kunskap 
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Individen/patienten får möjlighet till en ökad delaktig-
het för den egna hälsan och vården, till exempel:

• Individen får större valfrihet och kunskap om val av 
vård och terapi.

• Det blir enklare att få information om man ingår 
i en särskild riskgrupp. Det kan ske med online 
screening eller genom att delta i försöksgrupper. 
Om man ingår i en riskgrupp kan man få råd om 
prevention. 

• Med lättillgängliga verktyg för att tillgodogöra sig 
information kan patienten ta med informationen till 
sitt läkarbesök och förbereda frågor om behandling. 
Detta skapar ökade förutsättningar för patienten att 
bidra med egna kunskaper och erfarenheter. Även 
närstående kan involveras genom bättre dialog och 
ökat informationsutbyte.

• Genom ett förenklat samtyckesförfarande ska varje 
individ kunna erbjudas att delta i forskningsprojekt 
och därmed bidra till forskningen.

Vården får bättre verktyg för samverkan med patienten 
samt bättre möjlighet till styrning och utveckling, till 
exempel genom: 

• Att få kunskap om vårdens kvalitet och resultat där nya 
modeller för ersättning och styrning kan utvecklas.

• Att involveras i utvecklingen av preventiva åtgär-
der, nya diagnostiska metoder, nya läkemedel eller 
medicintekniska hjälpmedel och därmed bättre stödja 
utvecklingen av vården.

• Bättre precision i diagnostik och individuell be-
handling, exempelvis i form av en tydlig plan, som 
utformas tillsammans med patienten, för behandling, 
uppföljning och rehabilitering.

• Att i mötet med patienten få realtidsdata om patien-
tens sjukdomstillstånd, som omfattar såväl historik 
som nuläge samt evidensbaserat beslutsstöd för under-
sökning och behandling.

• Mer tid till mötet mellan patient och vårdgivare tack 
vare minskat dubbelarbete genom bättre journal- och 
IT system samt patientens medverkan i dessa.

• Samordnad hantering av prov och data för jämförbara 
prover.

Forskningen får tillgång till prover och data som förädlas 
och kan användas i forskningsstudier såsom exempelvis: 

• Biobanksprover som över en längre period (före och 
efter diagnos samt under behandling) sammankopplas 
med patientdata i kvalitetsregistren i syfte att kunna 
förutsäga patientens sjukdomsförlopp och genomföra 
individanpassad prevention och behandling.

• Genetisk kartläggning kopplad till bestämning av 
proteinmönster som analyseras utifrån kunskap om 
individens livsstil och sjukdom skapar kunskap om 
sjukdomsmekanismer och ger möjligheter till bättre 
behandling. 

Industrin får möjlighet till ett närmare samarbete: 

• För att vården ska utvecklas krävs samverkan med 
företag och industri, där nya produkter kan utvecklas. 
Samarbetet mellan patient, vård, forskning och in-
dustri skapar grogrund för nya upptäckter och bidrar 
till att utveckla Stockholms län till en internationellt 
ledande arena för Life Science. 

• Industrin får möjlighet att snabbare involveras i 
utvecklingen av preventiva åtgärder, nya diagnostiska 
metoder, nya läkemedel eller medicintekniska hjälp-
medel och kan därmed snabbare utveckla produkter 
och tjänster.

8
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Patientens resa genom vården och forskningen

Exempel: 
Karin har besvär sedan en tid tillbaka. Hon söker hjälp 
på 1177 Vårdguiden och finner att hon kan göra en 
webbaserad screening av de upplevda symptomen. Re-
sultatet visar att hon bör besöka en läkare och ta prover 
före besöket. Genom Mina vårdkontakter (MVK) bokar 
Karin både en tid hos en läkare och för provtagning, 
som genomförs innan hon träffar läkaren. 

När hon kommer till vårdcentralen har läkaren redan 
fått hennes resultat från online-screening och provsvar. 
Journalens beslutsstöd signalerar om en remiss ska skick-
as till en specialist eller inte. Informationen i journalen 
samlas i Vårdgivaringången där information och tjänster 
för vårdgivarna inom Stockholms läns landsting finns. 
Journalerna är tillgängliga för de vårdgivare som är 
behöriga och där patienten godkänt åtkomst. Karin blir 
remitterad och får boka tid hos en specialist samt fylla i 

Illustrationen är en beskrivning av ett händelseförlopp som snart är verklighet.

en nybesöksenkät i MVK. Vid besöket har specialisten 
tillgång till informationen från besöket hos läkaren på 
vårdcentralen samt nybesöksenkäten, vilket möjliggör en 
samlad bedömning vid första besöket.

Vid besöket hos specialisten, liksom hos vårdcentralen, 
gör läkaren en bedömning om biobanksprov ska lämnas 
eller om Karin är aktuell för någon forskningsstudie. 
Om så är fallet krävs ett informerat samtycke. All infor-
mation lagras i en elektronisk hälsojournal som kan de-
las med andra behöriga vårdgivare via vårdgivaringången 
och adekvat information skickas till aktuellt kvalitetsre-
gister. För att följa sjukdomsförlopp och riskfaktorer är 
det värdefullt med upprepade prover och biobankning.  
Ett uppföljande möte äger rum där patienten inför mö-
tet på nytt har gjort en strukturerad skattning av besvär 
och symptomgrad. Om det behövs, bokas ett återbesök 
för uppföljning.  
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VGI

1177
VGI

MVK

MVK

Hemma Primärvård

Remiss Specialistbesök Uppföljning

Online 
screening

Du bör 
träffa läkare
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Prover
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Info går in i 
journal

Boka 
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Journalföring
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Program 4D utgår från principerna om en värdebaserad 
hälso- och sjukvård. De kan definieras som det värde 
vården ger för patientens hälsa, det vill säga hur väl 
behandlingen lyckas. Utfallet värderas i förhållande till 
kostnaden. Det handlar om att identifiera förbättrings-
möjligheter som kan leda till både bättre kvalitet och 
lägre kostnader. 

En del av arbetet med värdebaserad hälso- och sjuk-
vård är att införa hälsoutfallsmått som är specifika för 
respektive diagnos. Exempel på hälsoutfallsmått kan 
för hjärtsvikt vara hur långt patienten orkar gå eller hur 
många gånger patienten behöver återinläggas på sjukhus 
efter behandling. 

För individer som behandlas för bröstcancer kan det röra 
sig om att leva ett gott liv utan återfall eller komplikatio-
ner och mer konkret exempelvis att återfå full rörlighet i 
axeln efter kirurgi och strålbehandling.

Biobankens roll 
Stockholms medicinska biobank (SMB) bildades i juni 
2014 i ett samarbete mellan Stockholms Läns Lands-
ting och Karolinska Institutet. SMB:s uppdrag är att på 
regional nivå bygga upp en infrastruktur för samordning 
och standardisering av prover med tillhörande data samt 
att öka insamlingen av prover. SMB bygger också upp 
ett system för tillgängliggörande av prover och data 
för vården, forskare och näringsliv med bevarande av 
patient integriteten.

Moderna molekylära analyser av blod och vävnadsprover 
baseras på mycket känsliga metoder för analys av gener, 
proteiner, kolhydrater och lipider. För att dessa metoder 

I värdebaserad hälso- och sjukvård ges i större utsträck-
ning en total ersättning för all vård som ett sjukdoms-
tillstånd kräver i relation till resultatet. Detta istället för 
dagens ersättningsmodell som ofta består av ersättning 
för enskilda komponenter i en behandling, såsom labo-
ratorieprov, besök eller operation. För att värde baserad 
hälso- och sjukvård ska lyckas krävs att vårdaktörer 
samarbetar mellan olika vårdnivåer och att det finns ett 
beskrivningssystem och en sammanhållen informations-
försörjning som patienten och vården har tillgång till.

Inom projekten 4D Artriter och 4D Bröstcancer utveck-
las nya arbetssätt som har starkt patientfokus. Patientens 
vårdprocess kommer att dokumenteras med hjälp av 
utvecklade så kallade beskrivningssystem. Det innebär 
att alla vårdkontakter, aktiviteter, hälsoutfallsmått och 
kostnader sammanställs till en sammanhållen beskriv-
ning som kan utgöra underlag för ersättning. 

 

skall ge den information som förväntas krävs att  
proverna håller en hög kvalitet och är jämförbara. 

Det finns delprojekt inom alla 4D-projekt som utgör för-
söksprojekt inom SMB. I dessa delprojekt är det centralt 
att laboratorieprover samlas in och att den information 
som kopplas till proverna görs tillgänglig. Den ska vara 
tillgänglig för såväl patientens vård och behandling, (i form 
av diagnostik, målinriktad behandling och uppföljning) 
som för forskningens behov av prover och data för studier 
av sjukdomars orsak och förlopp. Proverna kommer också 
att ha ett stort värde för industrin vid utveckling av nya 
metoder för diagnostik och för nya behandlingsmetoder. 

Värdebaserad hälso- och sjukvård – för individen

10
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5. Program 4D – mötesplats för ny 
kunskap

1. Online screening, levnadsvanor och formulärhantering. Digitala verktyg för screening av symptom 
utvecklas för flera av diagnoserna. Informationen från resultaten kommer att överföras till elektronisk 
journal som ett kunskapsstöd för både patient och läkare.

2. Patientens egen provtagning. Med hjälp av stödjande informationssystem får patient efter vårdens 
beslut möjlighet att själv ta ansvar för att göra remisser för provtagning på laboratorium. Resultatet 
meddelas patienten via Mina vårdkontakter och skickas samtidigt till journal så vårdgivaren kan göra en 
bedömning. 

4. Biobankning. En modell utvecklas för standardiserat omhändertagande, lagring och uttag av blod- samt 
vävnadsprover. Modellen kommer att tillämpas vid alla berörda kliniker och laboratorier så att lagrade 
prov, och till provet tillhörande data, blir jämförbara och tillgängliga för såväl vård som forskning. Inom 
Program 4D pågår också delprojekt för att knyta prov och provdata till kliniska data och till kvalitetsre-
gistren, vilket avsevärt förenklar för vården och forskningen samt höjer kvaliteten och ökar säkerheten.

5. Forskningsportal. En designprocess har påbörjats för att skapa den infrastruktur som behövs för forsk-
ningsportaler som på ett säkert och strukturerat sätt kan tillgängliggöra stora mängder data för såväl 
verksamhetsuppföljning som för forskning. 

Resultat och innovation 
Program 4D har skapat en mötesplats för kliniska ex-
perter inom olika discipliner (primärvård, sjukhusvård, 
olika specialister och professioner) och forskare - allt från 
medicinska grundforskare till kliniska forskare och vård-
forskare. De medicinska grundforskarna har på ett nytt 
sätt börjat engagera sig i de kliniska frågeställningarna då 

de ser att detta kommer att möjliggöra unik forskning 
där kunskapsluckor har identifierats.

Arbetet med att skapa bättre förutsättningar för patien-
tens, vårdens och forskningens kunskapsbyggande har 
påbörjats och cirka åtta av de drygt 20 delprojekten 
testas i verksamheterna. Kortfattade exempel på gene-
raliserbara modeller som diagnosgrupperna utvecklar 
tillsammans med informatikprojektet presenteras nedan. 

3. Samtyckeshantering. Ju fler patienter som bidrar till forskningsstudier på ett enkelt och praktiskt sätt, 
desto större blir kunskapsunderlaget. Patienternas samtycke till att spara prover i en biobank och med-
verka i en forskningsstudie har ökat markant tack vare en applikation som kan användas i en läsplatta.
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Därutöver arbetar alla projektgrupperna med att förbätt-
ra och strukturera vårdprocesserna inom sina diagnoser. 
Systematik i insamlingen av vårddata och hälsoutfalls-
mått för vårdutveckling och forskningsbehov möjliggörs 
av strukturerade vårdprocesser. 

Samarbetet mellan forskningen och vården har ökat 
inom 4D:s projektgrupper. Arbetet bygger bland annat 
på att förbättrad vårdstruktur ger bättre forskningsstruk-
tur och vice versa. Ett sådant exempel är utvecklingen 
av bröstcentrum och tillsättandet av forskningskoordi-
natorer som ska utveckla en i vården integrerad infra-
struktur för forskning. Ett annat exempel på en sådan 
korsbefruktning är arbetet inom 4D Hjärtsvikt. Utan 
de förändringar som 4D Hjärtsvikt genomfört i vården, 
bland annat de strukturerade journalerna, hade inte 
delar av forskningen kunnat genomföras.

Huvudspåret i den forskningen är att kunna skilja två 
olika typer av hjärtsvikt från varandra; det förstorade di-

laterade hjärtat och det lilla stela fibrotiska hjärtat. Sjuk-
domsmekanismerna är med stor sannolikhet olika, och 
därmed kräver respektive diagnos sin behandling. Idag 
finns mycket bra behandling för den första diagnosen, 
men för det lilla stela hjärtat finns ingen bra evidens-
baserad behandling. Forskningen ska därför bidra till 
bättre behandling av hjärtsvikt hos patienter med litet 
stelt hjärta, ofta kvinnor, där det är vanligt med tidigare 
förhöjt blodtryck. Inom forskningsprojektet tar kirurger 
biopsier på patienter som genomgår bypass- 
operationer. Därefter studeras dessa biopsier på DNA- 
och molekylär nivå för att hitta biomarkörer för olika 
typer av hjärtsvikt. Likaså undersöks när övergången 
från högt blodtryck till hjärtsvikt sker. Detta forsknings-
projekt förutsätter biobanksprovtagning på nya fall av 
hjärtsvikt vid samtliga Stockholmssjukhus. SMB har 
möjliggjort att detta projekt kunde starta senhösten 
2014 för breddinförande under kommande år.
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En ny screeningtjänst via webben (ontilederna.nu), 
har utvecklats och lanserats. Med hjälp av screening-
tjänsten kan artritsjukdomar upptäckas och därmed 
behandlas tidigare. Tjänsten har tagits fram i samarbete 
mellan patienter, allmänläkare, sjuksköterskor, fysiotera-
peuter, specialistläkare och programutvecklare.

Kunskapsstödet till Svensk Reumatologis Kvalitetsre-
gister (SRQ) har vidareutvecklats, där patienten kan 
skatta hur han/hon mår och där vården ger återkopp-
ling.  Påminnelsefunktioner för att tillfråga patienten om 
forskningsstudier och biobanksprovtagning har införts.

Biobanksprovtagningen i rutinsjukvården har ökat inom 
reumatologin i SLL, vilket är en förutsättning för bra 
klinisk forskning. Med hjälp av prover från biobanken 
kan forskarna samverka med laboratorieforskning för att 
utveckla nya diagnosmetoder och mer individinriktad 
terapi. 

Även ultraljudsundersökningarna av leder ökar. Det gör 
det möjligt både att visualisera sjukdomsutveckling och 
terapiresultat för patienten samt att ta vävnadsprover för 
forskning.

Inom ett projekt som utvecklats av fysioterapeuter ges 
patienter möjlighet att ha en dialog med varandra om 
träning och annan egenvård via ett hjälpmedel som 
kallas tR-appen. 

En mer effektiviserad och standardiserad utredning, där 
specialisten har tillgång till mer information med ut-
redningsresultat såsom ultraljud, gör att patienterna får 
kortare väntetid till specialisten. Ultraljudsundersökning 
görs redan vid första besöket vilket både effektiviserar 
och reducerar antalet besök totalt sett.  En ny sjukskö-
terskemottagning har etablerats och fler sjuksköterskor 
utbildas i ledstatus. Detta skapar förutsättningar för ett 
bredare införande av sjuksköterskemottagningar med 
kompetens inom reumatologi. 

Som tidigare nämnts (s.10) utvecklas även ett beskriv-
ningssystem i samverkan med patienten och vården.

Ett nätverk med kliniska forskare har stärkts och flera 
projekt som direkt stödjer forskning och utveckling 
inom bröstcancer har startat genom kopplingen till 4D. 
Arbetet med att starta en övergripande provsamling för 
bröstcancer har stärkts ytterligare genom samverkan 
med SMB. Bröstcancer kommer att utgöra modell för 
biobankning och generera så kallade Standard Opera-
ting Procedures (SOP) för insamling av prover samt för 
hälsoutfallsmått, PROM (Patient Reported Outcome 
Measures).

I Stockholm finns tre Bröstcancercentrum, på Karolinska 
Universitetssjukhuset Solna, Södersjukhuset respektive 
Capio S:t Göran, som alla får ett samlat ansvar för alla 
delar av vården. 4D Bröstcancer utgör en del av SLL:s re-
gionala cancerplan som stöds av regionalt cancercentrum 
Stockholm Gotland (RCC Stockholm Gotland). Arbetet 
syftar till uppbyggandet av dessa tre bröstcancercentrum 
där vård och forskning integreras. Här tydliggörs krav på 
kvalitetsindikatorer och forskning i sjukhusens uppdrag. 
Nyinrättade forskningskoordinatorer finns vid varje cen-
trum. I arbetet ingår också utveckling av nya metoder för 
att öka patienternas delaktighet i vård och forskning.

Bröstcancerprojektet utvecklar en lösning för att ge 
patienten en individuell vårdplan och vården en samlad 
bild av patientens bokningar och vårdkontakter samt var 
patienten befinner sig i bröstcancerprocessen. Patienten 
ska också ges möjlighet att kommunicera med vårdgivar-
en elektroniskt. 

Patienternas samtycke till att bidra till en forskningsstu-
die har i ett försöksprojekt ökat från 66 till 97 procent, 
tack vare en applikation som kan användas i en läsplatta. 
Sjuksköterskorna har varit aktiva i utvecklingen och 
implementeringen av den nya applikationen, vilket har 

Status i projekten januari 2015
Nedan visas status för ett urval av delprojekt 

Artriter 
Tidigare och bättre diagnostik, 
behandling och prevention i 
dialog med patienten

Bröstcancer 
Utökad och förstärkt patientmedver-
kan i forskningen

Samarbeten med företag inom diagnostik och medicinsk 
informatik samt med läkemedelsföretag har intensifierats 
för att öka hastigheten i utvecklingen av bättre diagnos-
tik, behandling och prevention.  
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bidragit till framgången. Patientrelaterade utfallsmått 
har också utvecklats, såsom symptomrapportering efter 
behandling och nöjdhet med kosmetiskt resultat efter 
operation. Dessa implementeras för uppföljning i det 
nationella kvalitetsregistret för bröstcancer. 

För att kunna identifiera kvinnor med hög risk att 
drabbas av bröstcancer tas en riskmodell fram. Detta 
sker i anknytning till 4D. År 2015 inleds en studie 
på Södersjukhuset i samverkan med RCC Stockholm 
Gotland där syftet är att testa vilken dos av förebyggande 
behandling som mest effektivt minskar insjuknandet i 
bröstcancer och som ger minst biverkningar.

kvalitetsförbättringsarbete utarbetas nu och anpassas 
för webben. Både processen och verktyget kommer att 
prövas och utvärderas under året. På sikt kan processmo-
dellen prövas inom andra folksjukdomar. 

För att skapa bättre förutsättningar för framtida forsk-
ning utvärderas tre olika metoder för att screena per-
soner med avseende på prediabetes och diabetes typ 
2, och hur dessa metoder synes fungera för att screena 
befolkning med olika geografiskt ursprung. Denna del 
av projektet syftar till att i samarbete med SMB skapa 
en provsamling med serum-, plasma- och DNA-prover 
från personer med väl karaktäriserad prediabetes eller 
diabetes typ 2 och från friska kontrollpersoner. 

Dessa prover kan sedan användas för att till exempel 
finna tidiga biomarkörer för diabetes, samt möjligen 
även biomarkörer för andra metabola störningar såsom 
fetma, hypertoni och blodfettsrubbningar. Syftet är att 
tidigt identifiera personer som löper risk att insjukna 
i diabetes typ 2 för att kunna erbjuda preventiva och 
hälsofrämjande insatser.

Diabetes typ 2 
Ny form för screening, tidig upp-
täckt och förbättrad primärvårds-
process

I ett delprojekt prövas flera olika metoder för att upp-
täcka prediabetes och diabetes i högriskgrupper på vård-
centraler i Jakobsberg och Flemingsberg. Preliminära 
data visar en hög andel glukosstörning bland de under-
sökta patienterna. Parallellt har en modell för provtag-
ning till biobank från primärvård prövats. 

Nu påbörjas ett screening-samarbete med vårdenheter 
och mottagningar där hög prevalens av diabetes typ 2 är 
förväntad, till exempel inom mödrahälsovård, tandvård 
och psykiatri. Interventioner som syftar till att prediabe-
tes inte utvecklas till diabetes typ 2 utarbetas och prövas. 

I ett annat delprojekt, med mål att stärka primärvårdens 
arbete med diabetes typ 2, definieras en vårdprocess 
för diabetespatienterna under optimala förhållanden. 
Processbeskrivningen bygger på Socialstyrelsens natio-
nella riktlinjer för diabetesvården och inkluderar även 
de framgångsfaktorer för diabetesvård som definierats av 
Nationella programrådet för diabetes. Ett omfattande 
researcharbete med intervjuer av patienter och vårdper-
sonal har gjorts där vårdens förutsättningar kartlagts. 

Baserat på detta har den beskrivna vårdsprocessen för 
diabetes typ 2 justerats och hinder respektive förutsätt-
ningar för framgång samt rollfördelning inom vårdens 
olika delprocesser är tydligt angivna. Ett verktyg för 

Målet med 4D Hjärtsvikt är en tidigare diagnostik av 
hjärtsvikt samt en bättre vård, behandling och samverkan 
mellan olika vårdgivare med hjärtsviktsmottagningarna 
som nav. Arbetet i projektet bedrivs med syfte att uppnå 
en bred förankring hos alla aktörer i hjärtsviktsvården. 

Ett viktigt resultat av detta arbete är att representanter 
för alla kardiologiska enheter i vården (samtliga sjukhus, 
husläkare med hjärtsviktsintresse och privata kardiolo-
ger) samt alla fysiologkliniker och deras privata aktörer 
har arbetat fram gemensamma grundstrukturer för 
olika provtagningar, analyser och lagring av data. Fem 
sjukhus i Stockholms län har genom 4D kunnat expan-
dera existerande sviktmottagningar, där sviktläkare och 
sviktsjuksköterskor, i samarbete med öppenvårdsläkare, 
ska bidra till att ge patienten en effektiv, individanpassad 
behandling och en vårdplan. 

Hjärtsvikt  
Nya gemensamma arbetssätt i 
vårdkedjan som förbättrar diag-
nostik, behandling och forskning 
för patienten



16

Nya och enhetliga arbetssätt har utformats tillsammans 
med hjärtsviktläkarna och sjuksköterskorna vid dessa 
mottagningar. Detta kommer att inkludera en gemen-
sam hjärtsviktsskola för patienterna och sviktgymnastik 
för många patienter. Läkarnas registrering av patientdata 
i kvalitetsregistren har också förenklats som ett resultat 
av arbetet inom 4D, liksom arbetet med hjärtsviktsjour-
naler som fått en ny och gemensam struktur. 

Specialister och nyckelpersoner inom hjärtsviktsvården har 
varit med och utformat modellen för en enhetlig datain-
samling och utlåtande vid ultraljudsmätning av hjärtat. 
Tillsammans har de bestämt specifika variabler som ska 
mätas vid ultraljudet och hur de ska beskrivas i analyssva-
ret. Detta kommer sannolikt att underlätta breddinfö-
randet betydligt. Ökad delaktighet leder till att fler följer 
riktlinjerna i de nya arbetssätten. Vidare utvecklas en 
lösning för gemensam lagring av undersökningsbilder vil-
ket kommer att möjliggöra sekundärgranskning på andra 
enheter, utan behov av nya undersökningar.

För att öka patientens delaktighet, öka följsamheten 
till behandling och förbättra egenvårdbeteendet har ett 
försök med patientens egenregistrering i hemmet, via 
en läsplatta och våg, initierats. Med hjälp av läsplattan 
kan patienten själv följa sin sjukdomsutveckling och 
samtidigt få korta råd kring medicinering och livsstil 
vilket förbättrar allmäntillståndet och minskar behovet 
av mottagningsbesök.

Samarbetet mellan forskningen och vården har ökat då 
hela projektet bygger på att förbättrad vårdstruktur ger 
bättre forskningsstruktur och vice versa. Kopplingen till 
industrin är viktig. 

Parallellt med 4D-projeketet erhölls ett forskningsan-
slag från AstraZeneca. Detta har drivit på förändringar 
av vårdstrukturen. Utan de förändringar i vården som 
införts (bland annat de strukturerade journalerna) hade 
det varit svårare att erhålla medel. Läs mer om detta 
forskningsprojekt på sid 13.

Informatiken  
Möjliggör samverkan och dialog

Arbetet inom 4D Informatik utgår från behoven i diag-
nosgrupperna, som initialt handlar om patientmedver-
kan, beslutsstöd i vården, prevention av kronisk sjukdom 
och samverkan med den kliniska forskningen. 

Genom att utveckla generella IT-stöd som integreras 
med varandra via vårdens tjänsteplattform blir dessa 
återanvändbara och kan användas i sin helhet eller i olika 
delar. Det som tas fram för en diagnosgrupp ska snabbt 
och effektivt kunna anpassas för en annan. I projektet 
utvecklas integrationer mellan invånar- och patient-
rapportering, journalsystem, beslutssystem och forsk-
ningsdatabaser. De kopplingar som utvecklas kan enkelt 
återanvändas vilket även innebär att införandet av nya 
lösningar kan ske mycket snabbare än tidigare. 

Hittills har projektet levererat tjänstekontraktslösningar 
som möjliggör överföring av beslutsdata till och från 
journalsystem, samt överföring av forskningsdata till be-
slutsstöd. Projektet har också möjliggjort att screening- 
resultat för tidig upptäckt, och patientenkäter (till exem-
pel om levnadsvanor) säkert kan överföras från invånare 
till rätt primär- och/eller specialistvårdgivare via tjäns-
teplattformen. Under året utvecklas också den generella 
lösning för Patientens egen provhantering (PEP) som 
kommer att möjliggöra för patienter att själva initiera 
och boka blodprovstagning samt överföra resultaten till 
vårdgivaren. Genom förenklad samtyckeshantering kan 
patienten ge sitt samtycke till att spara även dessa värde-
fulla prover i en biobank.

Webbaserad 
screeningtjänst ForskningsportalBeslutsstöd för 

vården i hälsojournal 

Tekniska hjälpmedel

Kvalitetsregister Journalsystem LäkemedelLabbsvar/
Biobanksprover

Kombination av olika data via 
vårdens tjänsteplattform

Egen rapportering

VårdenIndividen

1177
Mina 

vårdkontakter

Vårdgivar-
guiden

Kvalitets-
register

Forskningen
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Alla källor som innehåller information om patienten (exempelvis kvalitetsregister, journalsystem, provsvar och läkemedel) 
integreras med den kunskap som forskning och vård besitter. Informationen används till att ta fram tekniska lösningar till 
läsplattor och mobiltelefoner. Detta utvecklingsarbete sker i samverkan både med de som arbetar inom vården och med 
patienter. De tekniska verktygen kan sedan användas av både vårdgivare, forskare och patienter, som därmed får tillgång till 
den evidensbaserade kunskap som finns integrerad i informationen. 

Data blir information som möjliggör samverkan 
och kunskapsbyggande

Webbaserad 
screeningtjänst ForskningsportalBeslutsstöd för 

vården i hälsojournal 

Tekniska hjälpmedel

Kvalitetsregister Journalsystem LäkemedelLabbsvar/
Biobanksprover

Kombination av olika data via 
vårdens tjänsteplattform

Egen rapportering

VårdenIndividen

1177
Mina 

vårdkontakter

Vårdgivar-
guiden

Kvalitets-
register

Forskningen
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Internationell nivå

Mycket av forskningen knuten till 4D sker inom ramen 
för olika internationella samarbeten. Forskning med 
nära koppling till 4D har erhållit Horizon 2020-medel, 
exempelvis för SMART2D1, ett vårdnära forskningspro-
jekt inom diabetes typ 2.

Inför kommande ansökningar till Horizon 2020 i april 
2015, har ett samarbete med Köpenhamnsregionen och 
Utrecht inletts. Här är det framförallt diagnoserna bröst-
cancer och hjärtsvikt som är involverade. 

Program 4D samarbetar med The International Consor-
tium for Health Outcomes Measurement (ICHOM), 
som arbetar med att standardisera och rapportera 
utfallet av vården (hälsoutfallsmått) för olika diagnoser. 
ICHOM grundades av Harvard Business School, Bos-
ton Consulting Group och Karolinska Institutet för att 
kunna besvara dessa frågor på ett jämförbart sätt i olika 
sjukvårdssystem i världen. Successivt kommer ICHOM 
att arbeta fram gemensamma internationella hälsoutfalls-
mått för de fyra diagnoserna. 

Nationell nivå

Den nationella satsningen på kvalitetsregister bidrar till en 
förbättrad informationsstruktur. Utvecklingen av Svensk 
Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ.se) med speciellt 
forskningspåminnelse är exempel på samfinansiering med 
4D. Vidare kan nämnas SVD-projektet (Strukturerat 
vårddata), där en gemensam hjärtjournal skapats med 
direkt överföring av data till olika kvalitetsregister.

Utvecklingen av kvalitetsregister sker i samarbete mellan 
4D Bröstcancer och de nationella cancerregistren. Arbe-
tet med bröstcancer utgör också en del av den nationella 
cancerstrategin där sammanhållna patientfokuserade 
vårdprocesser skapas för alla cancersjukdomar. Genom 
samarbete mellan landets regionala cancercentrum er-
bjuds en möjlighet till samverkan med övriga landet för 
vårdutveckling och forskning där bland annat en forsk-
ningsportal för kliniska studier håller på att byggas upp.

SVEUS står för nationell samverkan för värdebaserad er-
sättning och uppföljning i hälso- och sjukvården. Målet 
med SVEUS arbete är att skapa system för att redovisa 
kostnad i relation till värde för olika åtgärder inom 
vården. Exempelvis är 4D-projektet bröstcancer direkt 
involverat i arbetet med att ta fram hälsoutfallsmått för 
patienter med denna diagnos. 

Det strategiska innovationsprogrammet för folksjukdo-
mar (SWElife) är ett nationellt initiativ för att koordi-
nera och utveckla stabila forsknings- och innovations-
processer. De olika 4D-projekten kommer att ansöka till 
programmet våren 2015.

Regional nivå

Det är extra viktigt att säkerställa att dialog med andra 
regionala initiativ sker. Exempelvis driver Karolinska 
Universitetssjukhuset projektet ”Värdebaserad vård 
på Karolinska Universitetssjukhuset”. 4D-projekten 
artriter, bröstcancer och hjärtsvikt hör till de projekt som 
hittills involverats. Inom ramen för arbetet med SLL:s 
cancerplan finns motsvarande satsning, kopplad till 4D 
Bröstcancer, vid övriga vårdinrättningar för cancer i regi-
onen. Ytterligare ett exempel är Kroninnovation som ska 
utarbeta förslag till en mer värdebaserad ersättnings- och 
uppföljningsmodell för husläkarverksamheten.

Samverkan med andra initiativ

1SMART2D – Global Alliance for Chronic Diseases: prevention and treatment of type 2 diabetes
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För mer information om Program 4D, kontakta: 

Christina Holmström, SLL (christina.holmstrom@sll.se) 
Ebba Carbonnier, KI (ebba.carbonnier@ki.se)

För mer information om de fem projekten inom 4D, kontakta: 

4D Artriter: Sofia Ernestam (sofia.ernestam@ki.se) och Lars Klareskog (lars.klareskog@ki.se)

4D Bröstcancer: Kjell Bergfeldt (kjell.bergfeldt@sll.se) och Yvonne Wengström  
(yvonne.wengstrom@ki.se)

4D Diabetes typ 2: Eva Toft (eva.toft@ki.se) och Claes-Göran Östenson  
(claes-goran.ostenson@ki.se)

4D Hjärtsvikt: Hans Persson (hans.persson@ds.se) och Cecilia Linde (cecilia.linde@ki.se) 

4D Informatik: Staffan Lindblad (staffan.lindblad@sll.se)

Läs mer på vardgivarguiden.se/4d eller ki.se/4d

För mer information om Stockholms medicinska biobank, kontakta Lena Brynne (lena.brynne@sll.se)

6. Vill du veta mer om 4D?




