






Result



e-health will make a difference in chronic
conditions in health care
• Digital is scalable
• e-health will satisfy the patients need
• easy accessable in the smart phone
• open 7-24
• no transportation time
• Immediate health care advices

• It will deliver more equal health care
• Softwear will be the new ”pills”



In conclusion

A good idea is not enough VC look for the people behind the idea

Hard work

Business 
model

Science

Listen to the customers; 
patients

Timing



With that, Thanks to 
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Clinical experience

>50% of all americans have a chronic condition

Most prevalent conditions



The team that ”will change the world”



Entrepenörsperspektiv

• mobil-app
• Kunskap om
• ersättningsmodeller i sjukvården
• lagar, förordningar och regelverk
• inloggning och integritet (Bank-ID)

• UX – användarupplevelse
• ”sömlöst”
• lättanvänt
• självinstruktivt



”Not only will chronic conditions be the 
leading cause of disability throughout the 
world by the year 2020; if not successfully 
managed, they will become the most 
expensive problems faced by our health care 
systems” 

http://www.who.int/en/

Sjukvårdsperspektiv; WHO för 20 år sedan



Long term result; in manuscript
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Patientperspektivet

• Snabb hjälp gärna ”billigt”
• Jämlik vård
• Lätt åtkomlig
• Medverka i beslut
• Ta mer ansvar för sin kropp än sjukvården vanligen tillåter
• Förståelig information



e-hälsa

• Snabb hjälp sannolikt till låg kostnad
• Jämlik vård
• Lätt åtkomlig
• Ger beslutsstöd
• Möjliggör mer ansvar för sin egen kropp
• Förståelig information (kräver arbete) 



Satsa på artros; ingen rocket science

• Arthritis makes it harder to manage heart disease, diabetes or 
obesity. 
• About half of adults with heart disease (49%) or diabetes (47%) have 

arthritis, as do one-third (31%) of those who are obese. 
• About half the adults with arthritis who also have heart disease, 

diabetes or obesity, have some limitation of their normal activities 
because of their arthritis. 

https://www.cdc.gov/vitalsigns/pdf/2017-03-vitalsigns.pdf



Patients’ willingness to consider joint surgery after completion 
of the web-based osteoarthritis treatment program

Efter 6 veckor i programet

31% som ville ha kirurgi före start önskade inte längre kirurgi
Av de som inte önskade kirurgi vid start hade 6% ändrat sig

Förändrade önskemål om kirurgi beror främst på att programmet givit bra resultat 
och att man lärt sig mer om sjukdomen

Ingen kö-tid, flexibiliteten att kunna genomgå programmet när och var det passar 
samt möjlighet till kontakt med fysioterapeut när det behövs var viktiga faktorer för 
den positiva upplevelsen av programmet

submitted



e-hälsa

• e-hälsa kommer att revolutionera behandling av kroniska sjukdomar
• mjukvara är det nya ”pillret”
• gör vården mer jämlik
• är skalbart
• uppfyller till stora delar patientperspektivet



Mycket kan sägas om e-hälsa….

• Passar utmärkt för behandling som kräver långvarigt dagligt stöd och täta 
kontakter
• Snabb och sannolikt  kostnadseffektiv hjälp
• Jämlik och jämställd vård 
• Lätt åtkomlig med en smartphone
• Inga transporttider
• Öppet 7-24
• Underlättar patientmedverkan i beslut genom att ge förståelig information
• Möjliggör mer ansvar för sin kropp än sjukvården vanligen tillåter
• Mjukvara blir den nya medicinen


