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HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner 
till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har över 1 600 specialister och finns i fem länder. Bolaget 
grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se 

 

 
 
HiQ effektiviserar sjukvården genom AI 
 
HiQ har fått förtroende av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att driva ett AI-projekt gällande Vården i siffror.  
– Med AI och maskininlärning finns det stora möjligheter att kunna förbättra svensk sjukvård. Och då är vi helt rätt 
partner, säger Magnus Gudéhn, vd på HiQ i Stockholm. 
 
Det handlar inte om att ersätta läkare och sjukvårdspersonal med robotar, det handlar snarare om att analysera den data 
vårdgivare redan har, för att lyfta fram utmärkande data, kartlägga övergripande mönster och hjälpa professionen att 
öka sitt proaktiva arbete. 
– Målsättningen är att kunna skapa ett verktyg som hjälper professionen att ta till sig den stora mängden kvalitetsdata 
som finns idag för att kunna bli mer proaktiv i kvalitetsarbetet och förutse kvalitetstrender, säger Patrik Wahlberg, e-
hälsoutvecklare på HiQ. 
 
I Vården i siffor (VIS) finns resultat och mått som gäller allt från specifika behandlingsinsatser till väntetider och hur 
patienterna upplever vården. Även uppgifter om kostnader och produktivitet redovisas, liksom mera beskrivande data 
om vårdutnyttjande och hur sjukvården bedrivs. 
– Fördelen med VIS är att den visualiserar. Den gör det möjligt med förändringsarbete. Att kunna utveckla det ytterligare 
med hjälp av AI och alla nya analysmetoder gör saken än mer spännande, säger Patrik Wahlberg.  
 
 
 
För mer information, kontakta gärna:  
Erik Ridman, kommunikationschef HiQ, tfn: 070-750 80 60, e-post: erik.ridman@hiq.se 
Magnus Gudéhn, vd HiQ Stockholm, tfn: 070-420 00 82, e-post: magnus.gudehn@hiq.se 
 
 
För mer information om Vården i siffror, kontakta: 
Adam Sandebring, Sveriges Kommuner och Landsting, e-post: adam.sandebring@skl.se 
 
 
 
	

	

	


