Reflektioner från HiMSS19
Här är en sammanställning av de rapporter vi skickade dagligen till vår
organisation hemma i Sverige.
10 februari
Världens största e-hälsokonferens med ca 45 000 deltagare går i år av
stapeln 11-15 februari i Orlando, Florida. Årets teman är bl.a. digital
transformation, informationssäkerhet, interoperabilitet och telemedicin.
Vi ingår i en svensk delegation på ca 120 deltagare, från myndigheter,
regioner och vårdgivare och medtechindustrin. Initiativet till delegationen
har skett i samråd mellan eHälsomyndigheten, SKL, Inera, Socialdepartementet och Swedish Medtech och i samverkan med HIMSS och Vitalis.
Syftet med just vårt deltagande är dels att nätverka och att förstås fånga upp
goda exempel och framtidsspaningar från konferensen i stort.
11 februari
Första seminariedagen idag med teman som förändringsledning i
praktiken, nationell interoperabilitet och virtuella sjukhus.
Dagen inleddes och avslutades av bl.a. Anders Henriksson, ordförande Inera,
Patrik Sundström, programansvarig e-Hälsa SKL, Karina Tellinger McNeil,
samordnare av Vision e-Hälsa 2025, SKL, Johan Assarsson, VD Inera och
Anna Lefevre Skjöldebrand, VD Swedish Medtech. Vi fick ett specialprogram
med gästföreläsningar på temat nationella initiativ inom USA där
medlemmar av nuvarande och tidigare administration och statsfinansierad
sjukvård berättade om sitt arbete och det faktum att man nu förbereder en
författning som ska tvinga sjukvårdsorganisationer att dela med sig av
information till sina patienter.
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Vi tyckte det var extra roligt att man lyfte Nationella Tjänsteplattformen
(som vi förvaltar och vidareutvecklar) som ett viktigt nav för det ständiga
ökande informationsutbyte nationellt, idag sker det mer än 1 miljard
transaktioner i tjänsten per år.
Imorgon blir det uppstigning med tuppen. De säger att man måste vara på
plats minst en timme innan för att få plats i hörsalen tillsammans med
45 000 andra som vill lyssna på första Keynote session
:)

12 februari
Med ”We Will Rock You” följt av ”We are the Champions" dånande ur
högtalarna öppnades HIMSS19. Alla vi, vårdpersonal och IT-leverantörer,
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som arbetar för en sak som är större än vi själva, är ”the Champs”. På
konferensen finns över 90 länder från 6 kontinenter och mer än 45 000
deltagare.

Dagen inleddes av HIMSS ordförande, Hal Wolff, som talade passionerat om
visionen.
På allas läppar: Nytt lagförslag i USA att förbättra interoperabiliteten
gällande hälsodata. Skulle motsvarande införas i Sverige skulle alla
vårdgivare inklusive regionerna tvingas att lämna ut all journaldata till
patienter och andra vårdgivare. För lagförslaget se:
https://www.healthit.gov/topic/laws-regulation-and-policy/noticeproposed-rulemaking-improve-interoperability-health
Om interoperabilitet kan man prata mycket och länge. Undrar om HL7
OPEN FHIR eller JSON blir vinnare? Hur som helst så kommer det att finnas
arbete att göra för informatiker.
Det har varit många intryck och spännande framtidskontakter under dagen.
13 februari
Idag har vi haft stort fokus på att knyta kontakt med intressanta
internationella leverantörer som finns eller som vill in på svenska
marknaden och som vi bedömer kan vara i behov av oss som
implementeringspartner.
Vi har träffat representanter för två av de stora inom vårdinformationssystem, Cerner och Epic. Cerner har ju tagit hem upphandlingen i Region
Skåne och har fått tilldelning i VGR, men den är överklagad. Och bägge två är
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med i upphandlingen i Region Stockholm som nu är i förhandlingsrunda.
Såväl Cerner och Epic är intresserade av fortsatta samtal för möjligt
partnerskap och möten är planerade att bokas upp inom kort.
Vi träffade också representanter från Phillips koncernledning, Chief
innovation and strategy officer, som ser behov av partners som kan vara
med att driva storskaliga implementationsprojekt kopplat till
hemmonitorering av patienter.
Till sist har vi tills imorgon bokat in möte SAS Institute som har
representanter med i den Nordiska delegationen. SAS Institute levererar BIlösningar och data management software och har behov av samarbetspartners för implementeringar och tillämpning hos kund. Som ni hör är vi
runt och river upp damm.

Dagens lärande för delegationen innehöll en specialdragning från Apple om
egen hälsomonitorering och sjukvård. Vi fick också en personlig reflektion
om behovet av att arbeta med professionerna steg för steg för att få till en
transformation av HIMSS ordförande, tidigare CIO på Kaiser Permanente,
Hal Wolff.
Ordet för dagen blir Förändringsledning. Utan effektiv förändringsledning
får vi inte till en verklig transformation.
14 februari
Temat för dagen har varit avancerad analys. Istället för att prata om AI så
pratar fler och fler istället om avancerad analys, där AI ingår som en
komponent. Detta för att fokusera på värde och användarnytta snarare än på
tekniken bakom. Hälso- och vårdsektorn bedöms komma stå för den största
datatillväxten kommande år och också vara den sektor som kommer att ha
störst nytta av avancerad analys.
Det här är ju områden där Sopra Steria kan bidra på flera olika sätt.
Självklart inom vårt Anlyticsteam, men lika mycket programledare,
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förändringsledare och affärsanalytiker som behövs för att driva de här
förändringsprojekten. På sikt kommer vården att få realtidsinformation och
prediktiva beslutsstöd som kommer att rädda liv.
I den sammanfattning som den svenska delegationen gjorde vid sitt
avslutande möte idag delades intryck från HIMSS-veckan. Flera lyfte fram
frågor kring regelverk och interoperabilitet, andra användarfokuset snarare
än teknikfokuset, ytterligare andra lyfte kundfokusfrågan, där tjänster och
processer i första hand formas efter medborgarnas behov och önskemål.
Man betonade allmänt vikten av fortsatt samverkan inom
delegationsgruppen även efter hemkomst från HIMSS, d.v.s. att
hitta forum där industri, myndigheter och vårdgivare fortsätter att
samverka. Vår e-hälsogeneral, Patrik Sundström, föreslog att vi till
HIMSS20 ska finnas med och visa Sverige och allt vad vi faktiskt
redan har. Vi ligger långt fram när det gäller digitalisering i vårt
land.
Sammanfattningsvis har den här veckan varit värd varenda nedlagd
minut. Bra samtal med medresenärer i den svenska delegationen.
Spännande möten med lösningar i andra länder, som t ex
Singapore. Samtal med de stora leverantörerna av systemstöd i
världen.
Vi reser hem med ett stort tack till våra arrangörer, det här ger mersmak!
Susanne Ribbing och Anders Carlsson, Sopra Steria Sweden AB

