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”This is the code 
that I´ve written to 
run our projections” 
”It's about getting things down to one 
number. Using stats to reread them, 
we'll find the value of players that 
nobody else can see. People are 
overlooked for a variety of biased 
reasons and perceived flaws. Age, 
appearance, personality. 
 

The Moneyball Effect: 

”How smart data is transforming 
criminal justice, healthcare, music, 
and even government spending” 



Michael Bradleys statistik från 
fotbolls-VM 2014 

Högskolan i Gävle i samverkan med Future Position X 

”Moneyball” även i Bollnäs bandy 
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Från historiebeskrivning till prognos 
 

Complexity 

Change 
Secure Corner 

The RaPlex world 

Varför är omvärlds- och framtidsanalys 
allt viktigare? Den RaPlexa världen 



”We have now 1 million workers. In the future we will add 
1 million robotic workers. Our human workers will then 

become technicians and engineers.”  
Terry Gou, CEO, June 2013  

”Everything that can be 
automated will be automated” 
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Vår internationella analys 2013 
Två huvudprinciper för framtiden: 

Samproduktion & involvering 
av individ/patient 

Analys av 
värdeskapande 

Infographic © Kairos Future 

Den framtida Hälso- och vårdmarknaden 
 
 

Visionen, del 1 
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Den framtida Hälso- och vårdmarknaden 
 
 

 Edison 

 
Sensorn blir dator 
 



 Position 

Vä:  Bilden visar spridningen av H7–influensa 2009 visualiserad genom Google Earth. 
Mitten: Spridning av legionärsjukan, Fredrikstad/Sarpsborg, Norge 
Hö:  The Propeller Sensor på en inhalator, samt kartbild var astmatiker använt sin inhalator 

Binder samman viktig data 

 Watson 

Läkarassistent i en app nära dig 

Nu satsas ytterligare 1 miljard dollar i Watson-gruppen. Resurser som ska 
gå till utveckling, forskning och app-utveckling för molntjänster. 
Cirka 2000 anställda ska designa, utveckla och accelerera processen kring 
kognitiva teknologier när Watson ska transformera branscher och roller. 
 



Tre case för gestaltning av livsloggning 

 
 
2020: Petra 16 år. Effekter och åtgärder med 
anledning av långvarig fysisk inaktivitet 

 Diabetes 
 Cirkulationsbesvär 
 Krav på FaR 
 Förskrivning av 
hälsoappar + 
sensor 



 
2020: Rickard, 40 år. 
Distansbaserad rehab 

 Rökstopp 
 Fotledsoperation 
på sjukvårds-
försäkringen 
 FitBit-övervakning, 
ett krav från 
försäkringsbolaget 

Livsloggning för systematisk uppföljning 
samt ersättningsprinciper 
Första kliniska studien 2013 
 
Mayo Clinic study 
Functional Recovery in the Elderly 
After Major Surgery: 
Assessment of Mobility Recovery 
Using Wireless Technology 



 
2020: Maria 75 år. Distansvård i hemmet 

 Ensamstående 
 Strokevård i 
hemmet 
 Hjärt/kärl-besvär 
 Minnessvag och 
har ordinerats två 
viktiga hjälpmedel 
för detta 

Livsloggning för koll på livsviktiga funktioner 
och kan fungera som elektroniskt läkemedel 
I riskornsstorlek för invasiv användning och laddas induktivt från utsidan av kroppen 



Huvudsyftet 

Att frigöra händer 
där de behövs 

Var vi är 
Informationsdigitalisering och integration 

Finans                 Bygg            Hälsa 
Nuläget 2025 


