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1. Bakgrund och syfte 
Allt mer vård av framförallt äldre, också avancerad vård, flyttas till personernas hem. Enligt 
Socialstyrelsens rapport om Statistik om kommunala hälso‐ och sjukvårdsinsatser 2016 
(2017‐05‐18) var det ca 391 870 personer som fick hemsjukvård i Sverige 2016. Av dessa var 
ca 56% 80 år eller äldre och såväl antalet personer som vårdas i hemmet, som andelen 
avancerad vård ökar kontinuerligt. Utvecklingen går också mot att allt fler med stora 
vårdbehov bor kvar i sin bostad i sista delen av livet. Detta betyder att alltfler sjuksköterskor 
och undersköterskor får hemmet som arbetsplats och att vårdarbetet i princip blivit ett 
ensamarbete. Där finns ingen att rådfråga eller diskutera med i den aktuella vårdsituationen 
och en redan pressad och stressad arbetssituation blir ännu mer ansträngd. 

Hemsjukvården sköts av kommunen anställda sköterskor i samråd med primärvårdens 
läkare. Sjuksköterskorna delegerar i sin tur till undersköterskorna inom hemtjänsten som 
utför vårdande insatser i vardagen t.ex. ger medicin och utför vissa behandlingar. För att 
denna delegation ska fungera krävs det att hemtjänstpersonalen har tillräckligt utbildning. 
Situationen kan vara svår för hemtjänstpersonalen, som ensam ska utföra olika 
vårduppgifter. Med allt mer avancerade arbetsuppgifter krävs en vidareutbildning av många 
sköterskor i hemsjukvården och undersköterskor inom hemtjänsten.  

Enligt AFA Försäkrings arbetsskaderapport från 2016 så tillhör sköterskor och 
undersköterskor de yrkesgrupper som löper störst risk att drabbas av långvarig sjukfrånvaro 
(sköterskor 35,0 fall per 1000 sysselsatta 2014 och undersköterskor 37,9 fall per 1000 
sysselsatta 2014). Där framgår också att de vanligaste diagnoserna bland kvinnor anställda i 
kommuner och landsting är psykisk ohälsa och sjukdomar i muskuloskeletala systemet. Både 
risken för att drabbas av långvarig sjukfrånvaro och längden på sjukfrånvaron har också ökat 
markant sedan 2008. 
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Att arbeta som sköterska i dagens hemsjukvård innebär mycket ansvar för allt sjukare 
patienter och mycket tid går åt att samordna alla resurser och personer kring patienten 
(olika vårdgivare, läkare, apotekspersonal, hemvårdspersonal, biståndshandläggare, 
enhetschefer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, anhöriga etc) och se till att all logistik både 
av tjänster och av produkter fungerar. Bara runt medicinering är logistiken omfattande t.ex. 
att det finns aktuella recept, att ändringar förs in, att medicin finns på apoteket och handlas 
in och att rätt medicin ges. Många sköterskor känner att tiden inte räcker till och de känner 
sig allt mer stressade över sin arbetssituation. Allt mindre tid finns kvar för det egentliga 
vårdarbetet.   

Det är också svårt att ute på fältet införskaffa rätt information om patienten, mediciner, 
behandlingar, individuella planer, rutiner och riktlinjer etc. Behovet av fungerande och säkra 
system för att underlätta kommunikationen är uppenbar.  

Ett nytt hälso‐ och sjukvårdsavtal har 2016‐09‐01 slutits mellan Region Skåne och de skånska 
kommuner för att skapa tvärprofessionella hemsjukvårdsteam innehållande allmänläkare 
från primärvården och specialister från slutenvården, som kan stödja sköterskorna och 
undersköterskorna i hemsjukvården i arbetet med de många multisjuka patienterna. Det 
egentliga arbetet påbörjades i januari 2017, cirka ett år senare än de ursprungliga planerna, 
och beräknas vara slutfört i december 2020. Sköterskan i hemsjukvården ska då kunna 
kontakta läkare under hela dygnet och läkaren ska kunna göra ett hembesök inom två 
timmar. Tanken är också att utvidga den vård som kan ges i hemmet för att undvika onödiga 
sjukhusbesök. Exempel är att kunna ge dropp eller blod i hemmet. Landskrona stad är en av 
de deltagande kommunerna inom projektet.  

Syfte 

Det övergripande syftet med projektet är att personer anställda inom hemsjukvården ska bli 
friskare dvs att ohälsotalen för dessa grupper minskar.  

Det specifika syftet är att i samarbete med främst Landskrona kommun ta fram kunskap om 
hur arbetsmiljön för personer inom hemsjukvården kan förbättras genom användning av 
olika typer av e‐hälsotjänster som ger personen ett kompetensstöd i den konkreta 
vårdsituationen och därmed minskar stressen som ett ensamarbete medför. Stödet kan vara 
att få tillgång till adekvat information, komma i kontakt med andra personer som läkare och 
kollegor eller genom att material, som bilder eller fysiologisk mätdata, överförs till en expert 
som direkt kan ge personligt stöd.   

Projektet kommer även att förbättra för patienten då rätt vård kan sättas in utan 
fördröjning. 

Projektet är tvåårigt med projektstart 2016 och genomfördes i fyra delsteg: 

1. Utvärdering av e‐hälsotjänster i Landskrona. 

2. Kartläggning av e‐hälsotjänster för personal inom hemsjukvården både nationellt och 
internationellt. 

3. Arbetsgrupper som diskuterar vilka behov som finns av olika e‐hälsolösningar och hur 
resultat och idéer som kommit fram under steg 1 och 2 av projektet kan användas 
och konkretiseras. 

4. Sammanställning och spridning av resultat. 

Vart och ett av dessa steg beskrivs nedan med genomförande och resultat för respektive 
steg. 
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2. Utvärdering av e‐hälsotjänster 
Landskrona arbetar aktivt med att införa e‐hälsotjänster inom vård och omsorg och vid 
projektets start fanns en lista med ca 25 olika pågående och planerade e‐hälsorelaterade 
aktiviteter kopplat till vård och omsorg. I denna lista kunde ett antal identifieras som berör 
just personalen i hemsjukvården. Det huvudområde som tonade fram vid uppstarten av 
forskningsprojektet, och som flertalet aktiviteter i listan berörde, är införandet av ett nytt 
verksamhetssystem som så småningom skall stötta ett mobilt arbetssätt. Kommunen var 
dessutom i uppstarten av att testa system för elektronisk läkemedelshantering. Dessa två 
områden innefattar e‐hälsotjänster som skulle kunna få stort genomslag på 
hemsjuksköterskornas arbetssituation och i forskningsprojektet har vi därför tittat vidare på 
dem på olika sätt.  

Verksamhetssystem och mobilt arbetssätt 

Under forskningsprojektets gång har Landskrona arbetat med införandet av ett nytt 
verksamhetssystem för hemsjukvården. I första hand har införandet handlat om att ersätta 
ett existerande digitalt system med det nyinköpta. På sikt är det också tänkt att det skall gå 
att arbeta med detta system mobilt. Processen för att införa det nya verksamhetssystemet 
har dock tagit längre tid än planerat vilket har medfört att de initiala planerna med att 
arbeta mobilt har skjutits framåt och man har ännu inte påbörjat den processen för hela 
organisationen. Initiala test med mobil tillgång till verksamhetssystemet skulle göras med de 
som arbetar kvällsskiftet men problem med att logga in på den digitala plattan som 
tillhandahölls gjorde att testet aldrig genomfördes. Huvudfokus i denna utvärdering har varit 
att följa införandet av systemet i den ordinarie verksamheten. 

Värt att notera är också att i och med det nya systemet har organisationen också passat på 
att införa nya riktlinjer för dokumentation från Socialstyrelsen med klassificering av 
vårdåtgärder (KVÅ) som ett exempel. Detta påverkar självklart sättet som dokumentationen 
utförs på och tillkommer utöver att verksamhetssystemet i sig är nytt att arbeta med. 

Genomförande 

Arbetet har skett i två etapper: 1) under implementering, dvs före skarp användning samt 2) 
efter implementering, dvs i skarp användning.  

Under implementering – före skarp användning 
I första etappen följde forskarna den grupp av s.k. superanvändare (bestående av 
enhetschefen samt sjuksköterskor. som arbetade med att testa systemet, formulera krav på 
förändringar och anpassningar, forma rutiner för nya arbetssätt samt skapa utbildning och 
material för att införa systemet i organisationen.  

Utvärderingen bygger på 2 intervjuer med personal från hemsjukvården i samband med 
användning av programvaran samt en 75 minuter lång videoinspelad intervju där 
programvaran testats genom ett semistrukturerat testförfarande.  

Resultaten sammanställdes i en rapport som återfördes till Landskrona för att användas i 
den fortsatta dialogen med företaget bakom systemet om vidare utveckling och anpassning.  

Efter implementering – i skarp användning 
I den andra etappen har forskarna följt arbetet med verksamhetssystemet i skarp 
användning ute i hemsjukvården. Inledningsvis fick en grupp användare producera lappar 
med så många aktiviteter som möjligt utifrån det dagliga arbetet. Utifrån detta material 
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skapades en lista med de viktigaste och mest frekventa uppgifterna som involverar 
interaktion med verksamhetssystemet. Med listan som underlag har aktiviteterna 
observerats på arbetsplatsen när de utförs av verkliga användare i verkliga situationer.  

Observationerna genomfördes av två forskare där den ene observatören har fokus på den 
direkta interaktionen med systemet (antal klick, flödet genom systemet etc.) och den andre 
har fokus på sammanhanget (vilken uppgift är det som utförs, vilken information behövs, 
vad i kontexten utanför systemet måste användaren interagera med etc.). Totalt har ca 8 
timmars observationer utförts vid sex tillfällen i hemsjukvården.  

Resultat och slutsatser 

Syftet med detta steg har varit att utvärdera programvarans funktionalitet och 
användarupplevelse utifrån ett användarperspektiv, med målen att belysa eventuell 
problematik som användaren upplever utifrån ett interaktionsdesignperspektiv samt ge 
konstruktiv feedback som kan användas för att förbättra användarupplevelsen och därmed 
arbetsmiljön för personalen i hemsjukvården. Nedan listas en del av de konkreta resultat 
som kommit fram i utvärderingen av verksamhetssystemet. 

Under implementering – före skarp användning 
Före skarp användning, under testning och anpassning av systemet, lyftes följande 
huvudområden i vår utvärdering: 

 Alla förändringar som minskar antalet klick/mängden skrollande är bra då det är 
mycket information som presenteras och hanteras. Nu interagerar användaren med 
många listor och menyer, flikar som ligger bakom varandra, vyer som ligger långt ned 
i informationshierarkier, etc. och det krävs mycket interaktion innan användaren når 
rätt plats i systemet. 

 Designen av systemet skall spegla den konceptuella modellen man vill att 
användaren skall få med sig i och med att systemet används. Vårt intryck är att 
programvarans konceptuella modell bygger på processer. Ärenden av olika slag är 
olika typer av processer och användaren hanterar processer i olika steg. Men 
representationen av processerna är inkonsekvent och stödjer därmed inte 
användaren i detta sätt att tänka kring arbetet. 

 Systemet skall presentera och efterfråga information på ett konsekvent och 
lättillgängligt sätt. Många av användarnas upplevda problem handlar om svårighet 
att hitta rätt information. Det kan röra sig om var man skall söka för att ta fram en 
viss typ av information, om utformning av presentationen (överblick, listor) och om 
återkoppling av vad som gjorts och hänt. 

 Skärmytan kan utnyttjas mer effektivt och mängden vitt, ”dött” utrymme bör 
minskas. Dock inte tas bort helt eftersom det har en avgränsande funktion.  
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Exempel på hur konkret utformning av verksamhetssystemet påverkar arbetet – om 
att presentera information på ett för användaren naturligt och lättillgängligt sätt 

Vid dokumentation av en patient skall vårdåtgärden som utförs klassificeras med rätt 
kod (en s.k. KVÅ) enligt Socialstyrelsens instruktioner. Alla dessa koder presenteras i en 
lång s.k. drop down‐meny (se figur 1). Detta är i princip en lista med alla möjliga 
åtgärder som går att välja. Företaget som utvecklar systemet har valt att sortera denna 
information utifrån KVÅ‐koden, dvs koden står först och beskrivningen därefter, 
exempelvis ”DJ011 Stomikontroll”. Det betyder att man för att hitta rätt kod måste 
kunna koden, dvs. man har ingen möjlighet att leta i listan i bokstavsordning baserat på 
åtgärdens namn. Detta är en näst intill omöjlig uppgift i en lista med oerhört många 
element. Denna design är ogenomtänkt och ökar användarens kognitiva belastning. 

Utgår man istället ifrån människans kognitiva förutsättningar och följer grundläggande 
designprinciper är detta ett lätt problem att lösa. Först och främst bör listan sorterats 
utifrån namnet på KVÅ‐koden, dvs. ”Stomikontroll (DJ011)”. Därefter kan man förenkla 
och snabba upp interaktionen med listan på flera sätt. Exempelvis kan man hoppa 
framåt i menyn genom att trycka på första bokstaven i ett ord och då hoppa till det 
ordet. Genom att trycka på ”S” hoppar man i listan till alla åtgärder som har ett namn 
som börjar på den bokstaven och därmed kan den eftersökta åtgärden ”Stomikontroll” 
direkt väljas. Som användare behöver man då inte memorera själva koden ”DJ011”. 

En annan lösning som bygger på att det ofta är samma element som återkommande 
väljs, skulle kunna vara att visa de fem senast valda åtgärderna i en separat lista längst 
upp. I detta sammanhang är det ett bra alternativ då det finns ett antal åtgärder som 
oftare förekommer än andra och därmed ofta väljs i listan. Att då behöva skrolla långt 
ned och försöka precisera i en lång lista är både tidsödande och frustrerande. Varför 
ingen av dessa designvalen gjorts för att underlätta för användarna av systemet är 
oklart. 

 
 

Figur 1. Lista på vårdåtgärder sorterad efter koden som respektive åtgärd har. 



6 
 
Efter implementering – i skarp användning 
För observationerna av skarp användning av systemet håller insamlad data på att analyseras. 
En vetenskaplig artikel om metoden samt resultaten kommer att publiceras. Preliminära 
resultat visar exempelvis på följande brister: 

 Det krävs många klick för vissa centrala handlingar. Ex: Att hitta fram till rätt patient i 
systemet tar 5 klick. För att komma in och dokumentera på rätt ställe i patientens journal 
krävs ytterligare 7 klick, dvs. 12 klick för att börja dokumentera. Denna aktivitet är den 
som utförs oftast i systemet. Då systemet i fråga är webbaserat blir det en viss 
laddningstid vid varje klick för att informationen skall hämtas från en server för varje ny 
vy. I kombination med många klick blir det relevant att fundera på hur lång tid 
proceduren för att ladda en patients journal och nå rätt ställe att dokumentera på tar 
varje gång och hur den skulle kunna snabbas upp och förenklas.  

 Grundläggande designprinciper för att stödja kognitiva funktioner såsom minnet och 
uppmärksamheten saknas i vissa delar av systemet. En sjuksköterska har ansvar för vissa 
patienter vilket betyder att det ofta är dessa personers journaler som skall öppnas. Nu 
måste en ny sökning göras varje gång en patients journal skall öppnas, även om denna 
nyss var öppen. Om systemet tillhandahöll en lista med de senaste patienterna skulle 
minnet avlastas och uppgiften bli mer tidseffektivt. Ett annat exempel är att antalet klick 
och väntetiden i respektive steg lätt bidrar till att uppmärksamheten tappas under en 
procedur vilket inom kognitionsvetenskap är en känd källa till att fel uppstår. 

 Informationsvägarna är inte anpassade efter hur arbetet utförs. Meddelanden skickas till 
hela arbetsgrupper och varje enskild sjuksköterska måste gå igenom alla meddelanden 
och undersöka om någon åtgärd krävs. Det finns ingen möjlighet att för uppgifter som 
redan är åtgärdade kunna ta bort meddelandet eller markera det som slutfört. I vissa fall 
kan uppåt 60 olästa meddelanden behöva gås igenom och undersökas huruvida någon 
aktivitet behövs eller inte. 

 Information presenteras inte på ett sådant sätt att man får den överblick som behövs för 
att utföra arbetet. Detta gäller exempelvis vid delegering av uppgifter till hemvården. Då 
användaren inte kan få en tydlig översikt i verksamhetssystemet görs en separat 
hantering av informationen i en fil i ett ordbehandlingsprogram vilket innebär 
dubbeldokumentation. Detta är både slöseri med arbetstid och en möjlig källa till fel. 

 En del av de brister som finns i systemet skulle kunna klassas som direkta buggar1. Detta 
spelar roll för hur förhandlingen kring uppdateringar och förändringar av systemet görs 
och vad det kostar. Buggar är felaktigheter som företaget borde korrigera utan kostnad 
medan andra former av anpassningar kan behöva bekostas av kunden. Vad som är en 
bugg och vad som är ett förändringsförslag är ibland otydligt och inte alltid lätt för 
kunden att uppfatta. 

Sammanfattningsvis har observationerna av införandet av det nya verksamhetssystemet 
bidragit till kunskap som direkt kan användas i vidareutveckling av systemet men också till en 
utökad kunskap om hur många faktorer det är som i arbetet med ett digitalt system påverkar 
användbarhet och effektivitet. Systemet som Landskrona infört är till stora delar 
välfungerande och stöttande men trots detta kan vi utifrån expertkunskap inom människa‐
datorinteraktion påtala stora brister där inte ens grundläggande designprinciper efterföljts.  

                                                      
1 En bugg är ett systemfel i en programvara som bidrar till felaktig eller problematisk användning och som inte 
kan påverkas av användarens beteende. 
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Elektronisk läkemedelshantering 

Syftet med denna uppgift var att undersöka användbarheten och designen hos två system 
för elektronisk läkemedelshantering, s.k. elektroniska läkemedelsdoserare, som Landskrona 
hemsjukvård valt att testa i sin vårdorganisation. Arbetet utfördes av två studenter som en 
del av en projektbaserad kurs och handleddes av forskare från projektet. 

Genomförande 

Studien utgick från tre kriterier som Landskrona stad tagit fram för sitt test av denna tjänst: 

 säker läkemedelshantering för brukare 

 ökad självständighet för brukare  

 minskad personalåtgång vid läkemedelshantering  

Den primära målgruppen var brukare tillhörande målgruppen för Landskronas stads projekt 
och den sekundära målgruppen bestod av administratörer av medicindoseraren. För de tre 
huvudkriterierna identifierades ett antal funktionskrav (se tabell 1). Dessa krav togs fram 
med hjälp av de nämnda kriterierna, en litteraturstudie samt en observation. De prövades 
sedan med hjälp av ett användbarhetstest samt s.k. personor2.  
 

Tabell 1 Funktionskrav utifrån huvudkriterierna för testning av elektronisk läkemedelshantering. 

Säker läkemedelshantering 
för brukare 

Ökad självständighet för 
brukare 

Minskad personalåtgång vid 
läkemedelshantering 

(a) Brukaren får korrekt dos 
vid rätt tid 

(b) Brukaren kan ej ta dos 
vid fel tidpunkt 

(c) Lätt för administratör att 
förbereda doserna 

(d) Apparaten meddelar 
administratör om något 
är fel med apparaten 

(a) Apparaten är trygg och 
lättanvänd för brukare 
samt administratör; 
intuitiv användning 

(b) Apparaten ger 
information om när 
nästa dos ska tas i tydlig 
textform alternativt 
genom röstmeddelande 

(c) Apparaten ger tydlig 
feedback 

(d) Apparaten inger en 
känsla av säker 
användning för brukare 

(a) Apparaten är lätt att 
använda samt lära sig 

(b) Apparaten kräver en 
liten tidsåtgång för att 
prepareras med en ny 
omgång doser 

(c) Administratören kan 
enkelt felsöka apparaten 
och lösa fel som uppstår 
med den 

(d) Apparaten kräver en 
liten tidsåtgång för att 
administreras 

 

 

                                                      
2 Fiktiv beskrivning av en person i målgruppen som används för att basera testningen på realistiska 
representanter av målgruppen, utan att behöva involvera riktiga användare. 
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Resultat och slutsatser 

Resultatet av studien visade att ingen av läkemedelsdoserarna var perfekt för målgruppen, 
men att den ena modellen var närmst till att uppnå funktionskraven till fullo. Slutsatsen 
drogs att denna modell var mest lämpad i detta fall. En läkemedelsdoserare med en 
kombination av funktioner från båda modellerna skulle bättre uppfylla funktionskraven men 
ytterligare funktionalitet skulle krävas för att uppnå den optimala medicindoseraren för 
målgruppen. 

En utmaning med dessa produkter är att antalet primära användare är relativt begränsat då 
dessa måste vara individer som inte själv kan komma ihåg att ta sina läkemedel utan idag får 
hjälp av personal men som samtidigt inte struntar i, eller inte förstår (p.g.a. exempelvis 
demens) vad de ska göra med medicinen som kommer ut ur den elektroniska 
medicindoseraren. Det finns exempel från andra kommuner där man lagt ned motsvarande 
försök med läkemedelsdoserare på grund av att målgruppen är just för liten och 
effektiviseringen med att införa systemen därför inte är stor nog.  

Sammanfattning 

Införandet av e‐hälsotjänster fortlöper som en del av det ordinarie förändringsarbetet i 
organisationen. Utmaningarna är ibland stora för att få utrymme att genomföra en 
förändring i den ordinarie verksamheten samt för att förstå hur ett nytt system påverkar 
både patienter och personal.  

Ett initiativ som vi avsåg följa upp var arbetet med digitala stöd för sårvårdshantering. Målet 
med detta initiativ var ett gränsöverskridande samarbete mellan sårvårdsmottagningen på 
sjukhuset i Region Skånes regi, primärvården samt sjuksköterskor (hemsjukvård och 
vårdboenden) i kommunens regi. Syftet med idén var att sjuksköterskorna ute i 
hemsjukvården ska kunna få hjälp vid komplicerade såromläggningar genom att i realtid 
kunna skicka en bild av såret och få direkt kontakt med sårkoordinatorn på 
sårvårdsmottagningen på Lasarettet i Landskrona. Detta initiativ hade vid starten av 
forskningsprojektet testats i mindre skala men sedan runnit ut i sanden och pga. 
personalförändringar var det svårt att få fatt på någon som arbetat aktivt med tjänsten och 
någon ordentlig utredning kunde därför aldrig göras. Högst kortfattat var uppfattningen att 
det var en tjänst med god potential men att en omorganisation på sjukhuset och därmed en 
omflyttning av en drivande person i den organisationen gjorde att initiativet dog ut. Vi kan 
inte dra så stora slutsatser från detta men kan konstatera att det är en utmaning att få till en 
struktur som överskrider organisationsgränserna och det krävs motivation och engagemang 
från alla inblandade organisationer för att få det att fungera i praktiken 

Baserat på de e‐hälsotjänster som utvärderades kunde vi se att begrepp såsom 
användbarhet och design är inte vanligt förekommande även om många av de problem som 
uppstår i interaktionen med systemen har med detta att göra. Som ett resultat av att följa 
införandet av ovanstående tjänster genomfördes ett examensarbete på mastersnivå med 
syfte att undersöka hur användbarhet beaktas och inkluderas vid köp av verksamhetssystem 
inom kommunal vård och omsorg (Användbara kravspecifikationer vid upphandling av 
verksamhetssystem inom kommunal vård och omsorg, Sofia Felding, 2017). Resultaten 
visade att kommunerna sällan inkluderar krav på användbarhetsmål som kan mätas eller 
testas i kravspecifikationer vid upphandling.  
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Införandet av verksamhetssystemet, utvärderingen av de elektroniska medicindoserarna 
samt examensarbetet gav så pass intressanta och uppseendeväckande resultat att vi har 
ansökt om ytterligare finansiering från AFA för att följa upp hur kravställning, utformning och 
användning av digitala system inom hemsjukvård och hemtjänst påverkar den digitala 
arbetsmiljön. 

 

3. Kartläggning av kunskapsläget 
Denna del av projektet syftar till att kartlägga och skaffa mer kunskap om olika nationella 
och internationella försök med att dra nytta av e‐hälsotjänster inom hemsjukvården. 
Nationellt har vi gjort denna kartläggning genom en enkätundersökning till alla kommuner i 
Sverige som är ansvariga för hemsjukvård. Internationellt (framförallt grannländerna) har 
information från hemsidor, konferenser och kontaktnät sammanställts. Genom en 
litteraturstudie har vi också fördjupat vår kunskap om så kallade virtuella team (ett 
geografisk distribuerat team) i vilka olika yrkesgrupper, patient och anhöriga kan integreras. 
Anledningen till detta är att s.k. mobila team håller på att införas på många håll inom 
hemsjukvården och i dessa kan e‐hälsotjänster för dokumentation och kommunikation spela 
en stor roll. 

Nationell kartläggning genom enkät om e‐hälsotjänster för personal i 
kommunal hemsjukvård 

Målet med denna kartläggning har varit att få en inblick i vilka olika e‐hälsotjänster som 
används som stöd för personal i svensk hemsjukvård i nuläget. Frågorna fokuserade på det 
som redan är implementerat, det organisationen planerar att implementera inom kort samt 
visionerna på längre sikt. Slutligen frågade vi om vilka tjänster som har provats men lagts 
ned och varför det blivit så. 

Genomförande 

En enkät skickades ut till alla kommuner i Sverige som ansvarar för hemsjukvård (264 st). 
Utskicket riktades mot “en person på chefs‐ eller stabsnivå inom kommunala hemsjukvården 
med inblick i e‐hälsa/välfärdsteknik”. Enkäten bestod av totalt 13 frågor varav sex st gav 
bakgrundsinformation om den svarande och organisation (ex yrkestitel på den svarande och 
antal anställda i hemsjukvården i kommunen). De återstående sju frågorna fokuserade på 
huvudinnehållet i enkäten: 1) Nuvarande användning av e‐hälsotjänster, 2) e‐hälsotjänster 
som planeras att införas under det kommande året, 3) e‐hälsotjänster som har provats med 
lagts ned, 4) varför dessa lades ned, 5) vilka e‐hälsotjänster som önskades inom en 
tioårsperiod. I fråga 6 och 7 undrade vi om organisationen har ett digitalt verksamhetsstöd 
och vilket det i sådana fall är. Enkäten besvarades under perioden januari‐februari 2017. 

Enkäten var explorativ på det sättet att de svarande själva fick definiera vad en e‐hälsotjänst 
är, dvs. enkäten innehöll inga fördefinierade exempel och alla frågorna hade fritextsvar. 
Detta var ett medvetet val för att få en så stor spridning på exempel som finns ute i 
verksamheterna och inte bara få svar som lyfter redan väl kända e‐hälsotjänster, vilket hade 
varit risken om vi hade tillhandahållit en lista med tjänster att välja från. Den insamlade 
datan analyserade med innehållsanalys. På så sätt skapades ett antal kategorier av e‐
hälsotjänster utifrån de svar som hade angetts.  
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Resultat 

144 kommuner (55%) av de tillfrågade kommunerna svarade på enkäten, vilket får anses 
vara en relativt hög siffra som ger oss en bred bild av hur e‐hälsotjänster används ute i 
hemsjukvårdsorganisationerna. De som svarat på enkäten hade olika roller i organisationen. 
En del var verksamhetschefer såsom enhetschef och medicinskt ansvarig sköterska (MAS), 
medan andra jobbade mer direkt mot e‐hälsa/välfärdsteknologi; e‐hälsostrateg, 
systemförvaltare, IT‐utvecklare.  

 

Tjänster som används idag 
Ca 40 olika kategorier av tjänster identifierades bland tjänster som redan används ute i 
hemsjukvården idag. I tabell 2 nedan listas de tjänster som är vanligast samt några exempel 
på mindre förekommande men som är intressanta exempel på vad mer som händer ute i 
verksamheterna. 

Tabell 2. E‐hälsotjänster som används idag. 

Vanliga e‐hälsotjänster  Mindre vanliga exempel 

Nationell patientöversikt (NPÖ) 
Mobil dokumentation 
Digitala lås 
Digital läkemedelslista (Pascal) 
Digitala trygghetslarm 
Kameratillsyn 

Mobila larm för brukare inklusive 
positionering 
Digital ordination av träning 
Digitalt stöd för läkemedelsgenomgång 
E‐blanketter 
Appar, ex för lungfunktion 
Mobilt PK‐värdestest 
Oximeter i mobilen 
Rörelsedetektorer 

 

Tjänster som planeras att införas under det kommande året 
I svaren för vilka tjänster som planeras att införas under det kommande året fanns totalt 38 
kategorier av e‐hälstjänster varav 13 stycken var nya jämfört med det som används idag. Här 
går det att ana vissa trender med en ökad implementering av vissa tjänster medan andra 
fortfarande ligger högt (se tabell 3). Då enkätsvaren samlades in under januari‐februari 2017 
bör dessa e‐hälsotjänster nu finnas i de olika organisationerna. 

Tabell 3. E‐hälsotjänster som planeras att införas under det kommande året. 

Ökad  
implementeringstakt 

Fortsatt hög 
implementeringstakt 

Andra exempel 

Digital signering 
Medicinskåp med digitala 
lås 

Mobil dokumentation 
Kameratillsyn 

Team‐ och 
samverkansmöten på 
distans 
Smarthemteknik 
Vårdplanering på distans 
Webutbildning 
Sårvård 
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Tjänster som önskas inom 10 år 
I denna grupp av tjänster kunde vi identifiera två olika spår (se tabell 4). Det ena spåret 
handlar om tjänster som till stor del liknar de som redan används idag eller planeras inom 
närmaste året. Det andra spåret handlar om mer visionära e‐hälsotjänster såsom 
distansmonitorering och –testning samt automatisering på olika sätt. 

Tabell 4. E‐hälsotjänster som önskas inom 10 år. 

Fortsatt fokus  Mer visionära e‐hälsotjänster 

Mobil dokumentation 
Digital signering 
Tillsyn på distans 

Monitorering och testning på distans 
Självtestning 
Automatisering av dokumentation och 
monitorering 

 

Tjänster som provats men lagts ned 
För denna fråga var svaren inte så många och inga stora trender gick att identifiera. Mobil 
dokumentation och digital signering var de enda kategorierna som hade fler än två svar 
medan de andra svaren var mer isolerade exempel (se tabell 5). 

 
Tabell 5. E‐hälsotjänster som provats med lagts ned. 

Fler än ett fall (antal svar)  Enstaka fall 

Mobil dokumentation (7) 
Digital signering (5) 
Planeringssystem (2) 

Digital penna 
NPÖ 
Smart säng 
Kameratillsyn 
Robottjänst 

 

Motiven till att tjänsten lagts ned eller lagts på is varierade enligt diagrammet nedan (figur 2) 
där stapeln för tekniska hinder sticker ut. Uppenbart är alltså att bryggan mellan 
utformningen av de tekniska systemen och användningen i praktiken är för stor och orsakar 
problem. Utifrån svaren så kan dessa hinder vara av olika karaktär, såsom att tekniken inte 
är tillräckligt anpassad till arbetssättet, säkerheten blir eftersatt, tekniken strular eller är inte 
färdigutvecklad och mogen för användning. Exempel på direkta citat som illustrerar detta 
finns i figur 3. 
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Figur 2. Orsaker till varför en e‐hälsotjänst lagts ned. 

 

 
 
 

 

Figur 3. Citat som illustrerar de tekniska hinder som varit orsaken till att en tjänst som man provat lagts ned. 

Slutsatser 

Sammanfattningsvis gav den höga svarsfrekvensen möjlighet att få en inblick i hur e‐
hälsotjänster används som stöd för personal inom hemsjukvård idag. Vi kan se att ett antal 
e‐hälsotjänster har nått en hög grad av implementering och fortsätter att införas i hög takt 
ett tag framöver. Den framtida trenden som organisationerna tror på är en ökad möjlighet 
till automatisering av vissa saker, såsom överföring av mätningar in i digitala journalsystem, 
samt testning och monitorering på distans. Detta kan då handla om att personalen kan 
utföra mer uppgifter ute hos patienter med nya digitala verktyg eller att patienter och 
anhöriga i högre grad själva kan utföra och dokumentera vissa uppgifter. I båda fallen 
påverkas arbetsmiljön för hemsjukvårdspersonalen då de i det senare fallet inte behöver 
göra besök överhuvudtaget och i det andra fallet får fler uppgifter och mer digitala system 
att hantera.  

Även om antalet svar på frågan om tjänster som provats med lagts ned inte var så många är 
det oroväckande att teknik som inte är färdigutvecklad och mogen för användning tas i bruk 
på många platser. Vi har fog att tro att även de system som är i bruk har brister i 
utformningen även om de inte orsakar så stora problem att de tas ur bruk. Konsekvenserna 
av den omfattande digitaliseringen och hur den påverkar hemsjukvårdens digitala 
arbetsmiljö är oviss. 

”Tekniken och den tjänst för 
dokumentation vi har använt oss av 

i projektet har inte fungerat 
tillfredsställande.” 

”Försöken har inte fallit väl ut 
tekniskt och säkerhetsmässigt.” 

”…hade lokalt teknikstrul som 
gjorde att vi inte kunde lita på 

uppgifterna.” 

”Programmet var inte 
färdigutvecklat och innebar att vi 

fick lägga mer tid på att utföra 
insatsen än innan, genom att 
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E‐hälsotjänster i hemsjukvården internationellt 

Många länder har ingen hemsjukvård i den bemärkelsen som vi har i Sverige. Det är därför 
svårt att jämföra det som sker inom e‐hälsa i hemsjukvården rakt över mellan olika länder, 
både i Europa och i övriga världen. De länder som liknar Sverige mest är Danmark, Norge, 
Finland och i viss mån Nederländerna. Det är dock uppenbart att Skandinavien kommit 
längst inom området tillsammans med vissa försäkringssystem i USA som exempelvis 
Veteran Health Administration. I Skandinavien görs en hel del utveckling av olika lösningar 
och många testas i praktiken men långt ifrån alla blir till permanenta lösningar. Detta kan 
bero på olika saker som brist på finansiering, att e‐hälsotekniken inte fått den effekt man 
önskade i praktiken samt att många pilotförsök finansierats utifrån som utvecklings‐ 
och/eller forskningsprojekt och att det inte alltid finns en plan för hur fortsatt användning 
ska finansieras och upphandlas. Det är därför också ibland svårt att få ett grepp om huruvida 
e‐hälsotjänsterna som nämns kommer att användas på lång sikt eller om de endast testas i 
praktiken. Några av de tjänster som återkommer är: patientåtkomst till journalen, 
elektroniska recept, trygghetslarm, videosamtal med vårdcentral eller personal (först och 
främst sjuksköterskor) inom hemsjukvården, olika rörelsedetektorer och 
övervakningskameror för fjärrmonitorering av patienter och kroppssensorer. Det land som 
förefaller ha kommit längst och som testar flest tekniker inom området är Danmark. I 
Danmark redovisar flera kommuner vilka system som testas och används på sina hemsidor 
och det är därför enkelt att hämta exempel och inspiration från de danska kommunerna. 
Längst fram i Danmark är Odense och Aalborg. En fördjupad genomgång av e‐hälsa i 
hemsjukvård internationellt återfinns i Bilaga 1. 

Virtuella team i hemsjukvård med stöd av e‐hälsotjänster – en litteraturstudie 

Grunden för denna litteraturöversikt är att studera andra exempel som är i linje med det nya 
arbetssättet som införs i Region Skåne, där olika professioner skall arbeta tillsammans runt 
en patient i form av ett team även om de inte sitter på samma plats. E‐hälsotjänster utgör en 
grund för kommunikation och informationsutbyte i denna organisation. 

Genomförande 

Avgränsningar för sökning har varit att hitta publikationer som: 

 Berör hälso‐ och sjukvård, helst hemsjukvård 

 Handlar om geografiskt distribuerade team (fortfarande lokalt dock, dvs det handlar 
inte om globalt utspridda team) eller multiprofessionella team där olika professioner 
blandas.  

 Beskriver hur e‐hälsa/ICT kan vara ett stöd för kommunikation och 
informationsutbyte. 

 Är aktuella, dvs. inte publicerade före år 2000 

Sökning har gjorts i välkända databaser såsom Medline/PubMed, Scopus, och Google 
scholar. Sökorden har varit kombinationer av ”homecare”, ”healthcare”, ”e‐health”, ”ICT”, 
”team”, ”inter/trans/multidsiciplinary”, ”inter/trans/multiprofessional”. Värt att notera är 
att begreppet tvärprofessionell på engelska är tvetydigt och att flera möjliga varianter 
använts i sökningen för att täcka in olika möjliga begrepp (Choi & Pak, 2006). I sökresultaten 
har de mest relevanta och intressanta publikationer utifrån de specifika förutsättningar som 
gäller i detta fall valts ut för vidare diskussion. 
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Resultat 

Sammanfattningsvis är det inte mycket litteratur som uppfyller hela listan på kriterier ovan, 
dvs att det är nya publikationer om multiprofessionella, distribuerade team i hemsjukvården 
som arbetar med e‐hälsostöd. Vad gäller teamarbete samt geografiskt distribuerade 
(virtuella) team, finns mycket skrivet på ett mer generellt plan och för andra branscher. Inom 
exempelvis cancervård är kunskapen om multidisciplinära, virtuella team relativt stor och 
där har också användningen av digitala stödsystem fått genomslag (Janssen et al., 2017). För 
hemsjukvård finns en del aktuella studier som påpekar vikten av informations‐ och 
erfarenhetsutbyte mellan teammedlemmarna samt att det finns en flexibilitet i de olika 
professionernas roller och en vilja att stödja varandra och överlappa varandras 
kompetensområden (Larsen, Broberger, & Petersson, 2017; Shaw, Kearney, Glenns, & 
McKay, 2016). 

En prototyp av ett system för att hantera interaktionen mellan patient, anhöriga och olika 
personalgrupper i äldrevård i Sverige utvecklades i Old@Home‐projektet (Vimarlund, Olve, 
Scandurra, & Koch, 2008). Prototypen arbetades fram i nära samarbete med praktiker inom 
äldreomsorgen och uppfattningen från användarna var att den gjorde arbetet effektiverare 
genom att stödja den horisontella kommunikationen mellan individer, oavsett geografiskt 
avstånd och organisatorisk tillhörighet. Personalen uppfattade vidare att man fick en bättre 
överblick över hela vårdprocessen och att deras arbetssituation blev mindre isolerad. På det 
sättet bidrog systemet till ett nytt mer decentraliserat arbetssätt mellan ett nätverk av 
individer snarare än en hierarkisk organisation, där den digitala tekniken spelade en central 
roll. Vidare trycker författarna på vikten av att hela systemet togs fram i samverkan med 
många professioner vilket bidrog till en förståelse för komplexiteten i vårdprocessen och 
anpassning av systemet till alla olika roller. 

Ett annat fall kommer från Cypern där ett liknande system arbetats fram kring 
cancerpatienter för att stödja hembaserad vård (Pitsillides et al., 2006). Detta system bygger 
på kommunikation och tillgång till data (patientjournal, läkemedel, etc.) via mobila enheter 
för att koppla samman personal runt en patient i cancervården. Ursprungligen utvecklades 
systemet för att möta problematiken i att upprätthålla kontinuiteten i vården för patienten 
och en god kommunikation mellan det lokala, multiprofessionella teamet och onkologen 
som geografiskt befinner sig längre bort. I detta projekt har man arbetat mycket med att 
hitta en teknisk lösning som är oberoende av plattform och därmed fungerar på ett mer 
hållbart sätt över tid och rum. Systemet används vid tidpunkten för publikationen över hela 
Cypern och uppfyller de mål, såsom att antalet besök på sjukhuset samt vistelsetiden på 
sjukhus har minskat för patienterna, som var satta enligt artikeln. Det framgår dock inte hur 
denna utvärdering har gått till. En del tekniska och användbarhetsmässiga hinder finns och 
vidare utveckling fortgår. 

Ytterligare ett intressant exempel kommer från den nationella hälsomyndigheten (Ministero 
della Salute) i Italien (Salerno, 2015). Arbetet presenterar en 12 månader lång jämförande 
studie där en grupp patienter behandlades enligt rådande former (sjuksköterskor samt 
primärvårdsläkare) medan en grupp på 70 patienter behandlades enligt en ny organisation 
där standardteamet utökats med e‐hälsa och ett multidisciplinärt, mobilt team bestående av 
två sjuksköterskor, en geriatriker samt tillgång till två specialister en timme/vecka. Detta 
fungerade väl och flera mätparametrar var bättre för den grupp som provat denna nya 
lösning, bl.a. minskade behovet av besök hos specialistvård och antalet onödiga besök till 
akuten medan följsamheten till medicinering förbättrades. Tyvärr är denna publikation 
mycket kortfattad (konferensabstrakt) och ger inga utförliga detaljer så mer generella 
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slutsatser är svåra att dra. Huruvida den totala kostnaden för hälso‐och sjukvården minskade 
är exempelvis oklart. 

Det sista exemplet är hämtat från Australien och handlar om mobilstöd vid uppföljning av 
hjärtrehabilitering (Varnfield et al., 2011). Arbetsorganisationen är i denna studie densamma 
men för att få bättre följsamhet till program för att rehabilitera och förebygga hjärtproblem 
har man testat om ett program som erbjuds via mobilen och kan utföras i hemmiljö kan 
fungera bättre. Det intressanta med denna artikel är att det mobila stödet bidrar till att 
programmen och mentorskapet blir mer individanpassat och lättillgängligt vilket bidrar till en 
ökad följsamhet. 

Sammantaget är det få studier som visar på effekter av införandet av tvärprofessionella, 
virtuella team inom hemsjukvård med stöd av e‐hälsotjänster. Hur kommunikation och 
informationsutbyte via digitala kanaler fungerar i denna kontext är relativt okänt. Paralleller 
kan dras från andra sammanhang men ytterligare forskning efterfrågas för att utöka 
kunskapen om effekter på patientsäkerhet såväl som arbetsmiljö.  
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Arbetet i Landskrona stad med det nya hälso‐ och sjukvårdsavtalet kring 
mobila tvärprofessionella team  

I arbetet med det nya hälso‐ och sjukvårdsavtalet med Region Skåne har Landskrona stad 
och Svalöv kommun bildat en egen enhet tillsammans med aktuella vårdcentraler och 
Landskrona lasarett. På Landskrona lasarett finns läkare med särskilt intresse för området 
och som kan hjälpa till att klara bemanningen under dagtid.  Teamet består av 
områdesansvarig sjuksköterska och en läkare från aktuell vårdcentral inom Region Skåne. 
Dessa har ersättare som är väl förtrogna med processen och patienterna. Den samordnad 
individuell planen, SIP, har en viktig roll för att klara samordningen. För närvaranade svarar 
Falcks läkarbilar för akuta läkarbesök nattetid, veckoslut och helgdagar. 

Från våren 2017 har samtliga personer med hemsjukvård i Landskrona klassats efter de 
kriterier som finns i överenskommelsen för att utröna om de tillhör målgruppen. De som 
uppfyller fyra kriterier eller mer tillhör målgruppen för överenskommelsen. I särskilt boende 
uppfyller i februari 2018 137 personer fyra kriterier eller fler. Av dessa är 53 inskrivna i 
mobilt team. En SIP har tagits fram för 155 personer. 

Från ordinärt/eget boende uppfyller 247 personer kriterierna. Totalt 55 personer har en SIP 
och inskrivning till det mobila vårdteamet har just startas (6 personer). Vilken läkartid olika 
vårdcentraler ställer till förfogande varierar kraftigt. Också vilken roll läkaren ska ha i 
processen är fortfarande oklar för en del vårdcentraler. 

En annan förutsättning, för att kunna bedriva mer avancerad vård i hemmet, är att ge 
vidareutbildning till sköterskorna för att kunna nå en viss standard inom hemsjukvården. En 
sådan utbildning håller på att planeras. 

Erfarenheterna av de mobila vårdteamen inom hemsjukvården är ännu mycket 
begränsande. En förhoppning är att en ökad tillgång till läkare, som känner patienten, ska 
göra att pressen på sköterskorna minskar och arbetssituationen förbättras.   

4. Arbetsgrupper från hemsjukvården  
Som en del av projektet erbjöds personal från fyra kommuner att delta i grupparbete i form 
av fyra workshopar under hösten 2017: Hörby, Landskrona, Lund och Skurup. Från varje 
kommun deltog 4 personer, 3 från hemsjukvård och 1 från hemvård/hemtjänst, dvs 16 
personer totalt. 

Genomförande 

Syftet med workshoparna var att personalen via grupparbete skulle ta fram nya koncept och 
förslag till möjliga e‐hälsolösningar. Alla fyra workshopar genomfördes i universitets lokaler 
(EAT, Ingvar Kamprads Designcentrum) och varade i tre timmar var. Fyra forskare (Gudbjörg 
Erlingsdottir, Johanna Persson, Christofer Rydenfält och Gerd Johansson) från projektet 
arbetade som facilatorer vid workshopparna. Deltagarna arbetade först i två grupper 
(personal från två kommuner i varje) och sedan när de arbetade fram slutförslagen i fyra 
blandade grupper.  

Metoden bakom de fyra workshopparna var att få personalen att tänka kreativt om hur e‐
hälsotjänster skulle kunna förbättra deras egen arbetssituation. Detta genomfördes stegvis 
genom de fyra workshoparna.  
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1) I workshop 1 fick deltagarna först beskriva sitt arbete i form av arbetsuppgifter som 

skrevs på post‐it lappar och sedan ordnades i olika grupper som rubricerades som 
exempelvis: medicin/recepthantering; beställa material; ge och få 
dokumentation/information; signering listor; organisering/delegering/utbildning; 
kontakter; ordination/behandling. 
 
Sedan fick deltagarna problematisera de olika arbetsmomenten under de olika 
rubrikerna. Resultatet blev en lista över vilka delar av arbetet som hade 
förbättringspotential. Det vi som forskare fann som intressant med denna lista med 
problem var att den inte handlade om den egentliga sjukvården eller själva behandlingen 
då personalen agerade i sina vårdande roller utan var en problematisering av hela 
logistiken och kontakten med/mellan människor, av organisering av vem som skulle göra 
vad, av delegeringar osv.  
 
Efter workshoppen fick deltagarna en summering av den skickad till sig och som uppgift 
att diskutera de formulerade problemområdena med sina arbetskamrater innan nästa 
workshop.  

2) I workshop 2 fick deltagarna beskriva en idealsituation där de beskrivna problemen som 
listades i workshop 1 var lösta. Rubrikerna för de olika områdena som togs fram var: 
Samla all information på ett ställe – ett system; ett enda samtycke för alla olika delar 
som är lätt tillgängligt; inga papper; tillgång till läkare; automatisering av vissa 
uppgifter; tydlig kommunikation med andra vårdinstanser; kunna fokusera på kvalitet 
och hälsa mer långsiktigt för patienten; ge och få information – ett gemensamt 
journalsystem för hela Sverige; smidig recept och läkemedelshantering – ett gemensamt 
system för alla läkemedel; Beställa material – en enda inloggning för att beställa allt 
material; Delegering – kompetent personal; kontakt/kommunikation – en platta hemma 
hos varje patient; planeringsverktyg. 

3) I workshop 3 fick grupperna ta fram förslag på hur man kan nå idealbilden via digitala 
hjälpmedel/system.  De fick också ta fram berättelser och beskriva situationer av hur 
arbetet ser ut både utan och med dessa hjälpmedel och system. Några av de förslag som 
togs fram var: En enda digital läkemedelslista; en enda inloggning till beställning av 
material; system för informationshantering för att slippa papper; Skärm hemma hos 
patienten för informationsdelning; ett system med all nödvändig information och där 
signerade listor och journaler finns tillgängliga; automatisering av vidarebefodring av 
information så att exempelvis ett blodvärde som skrivs in på ett ställe automatiskt 
hamnar i journalen och hos personalen på en vårdavdelning; ett digitalt samtycke från 
patienten; elektronisk delegering.  

4) I den fjärde och sista workshopen fick deltagarna arbeta med en professionell illustratör 
som hjälpte dem att få fram sina historier och skisser som illustrerade dem. 

Resultat 

Resultatet av workshopparna blev 1) en lista på beskrivning av problemområden inom 
hälsosjukvården 2) en lista över hur dessa skulle kunna åtgärdas genom digitala hjälpmedel 
3) en visualisering av situationer i hemsjukvården där digitala hjälpmedel skulle kunna dels 
förbättra personalens arbetsmiljö dels öka patientsäkerheten. 5) det kanske viktigaste 
resultatet var att personalen själv fick definiera både problemområden och lösningar så att 
förslagen på digitala system verkligen är kopplade till deras dagliga arbete. 
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En summering från workshopparna är att de flesta av idéerna som togs fram av 
hemsjukvårdspersonalen och som belyser deras problemområden handlar om att: 

 Kommunikation mellan olika aktörer (vårdcentral, slutenvård och hemsjukvård) men 
även inom hemsjukvården förenklas. 

 Komma ifrån dubbeldokumentation som kräver tid och kan vara patientosäker. 

 Ha samlade digitala listor över exempelvis läkemedel så att personalen kan vara 
säker på att de har den rätta läkemedelslistan (många olika listor blir patientosäkert). 

 Personalen inte ska behöva ringa runt för och vänta på kontakt med läkare. 

 All information ska finnas samlad i ett system. 

 Alla inblandade ska få information om vad som sker i vårdkedjan. 

Efter workshopparna arbetade illustratören fram postrar där syftet med workshopparna, 
problemområdena, lösningarna och de olika gruppernas historier presenteras (totalt 8 
postrar, återfinns i Bilaga 2). Postrarna tillsammans med ett föredrag om digitala projekt, 
som är en del i ett Vinnova projekt i hemsjukvården i Helsingborg, presenterades sedan vid 
ett slutseminarium där vi bjöd in medarbetare och chefer från de deltagande kommunerna 
men även från andra kommuner, region och eHealth@LU platttformen. Drygt 60 personer 
deltog vid seminariet och bland annat fanns 11 skånska kommuner representerade 
tillsammans med ett antal forskare och företag inom digital sjukvård.  

Slutsatser 

Några slutsatser är: 

 Att hemsjukvårspersonalen inte har problem med det egna vårdarbetet utan får 
kämpa med administration och kommunikation som tar tid och som inte bidrar till 
vårdkvaliteten. 

 Att många av de problem som skulle kunna avhjälpas med digitala stöd handlar om 
patientsäkerhet lika mycket som arbetsmiljön. 

 Att hemsjukvårdspersonalen blir frustrerad av känslan av ineffektivitet som skapas av 
att inte ha bra digitala stödsystem. 

 Att personalen i hemsjukvården är bra på att formulera vilken typ av digitala stöd 
som behövs för att förbättra deras arbetssituation om de får möjlighet och stöd att 
formulera sig. 

 Att med adekvata elektroniska stöd skulle personalen att kunna fokusera på en mer 
långsiktig kvalitet och hälsa för patienten samt tid att tänka bortom den mer akuta 
och direkta vårdinsatsen. 

 Att arbeta med den här typen av workshoppar fungerar bra för att aktivera och 
engagera personalen i att formulera sig runt det egna arbetet och digitalisering. 
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5. Spridning av resultat 

Publikationer 

Projektarbetet Betydelsen av elektroniska medicindoserare i Omsorgsförvaltningen vid 
Landskrona stad utfört av studenterna Maria Faleborn & Elin Sakurai med syfte att 
undersöka och jämföra användbarheten och designen hos två elektroniska medicindoserare, 
december 2016. 

 

Examensarbete Användbara kravspecifikationer vid upphandling av verksamhetssystem inom 
kommunal vård och omsorg, Sofia Felding, 2017. Masternivå (30hp) inom ämnesområdet 
Interaktionsdesign. 

 

Artikeln eHealth services in the near and distant future in Swedish home care nursing 
inskickas till vetenskaplig tidskrift under april 2018. 

 

Ett konferenspaper med titeln Conceptual design of ehealth services by, and for support of, 
home care staff kommer att presenteras vid “International Ergonomics Association 
Conference (IEA)”, Florence, 26‐30 August, 2018. 

 

Artikel om utvärdering av det nya verksamhetsstödet för hemsjukvården i Landskrona håller 
på att sammanställas och kommer att skickas till vetenskaplig tidskrift/konferens för 
publicering. 
 

Presentation vid vetenskaplig konferens 

Gudbjörg Erlingsdottir, Gerd Johansson, Lunds universitet, Alexandra Lang, Nottingham 
University, Workshop om eHealth in Home Healthcare – Dystopia or Utopia på HEPS 2016 
(Healthcare systems Ergonomics and Patient Safety) Toulouse, 5‐7 oktober 2016. 
Konferensen riktar sig till både forskare och praktiker.  
 

Christofer Rydenfält, Johanna Persson, Gudbjörg Erlingsdottír and Gerd Johansson, E‐health 
as a support for staff in home health care: Where are we today and where are we heading?  
NES 2017, Lund, 20‐23 augusti 2017. 
 

Talare på konferenser och seminarier 

Gerd Johansson, presentation av projektet på Pufendorfinstitutet Lunds universitet, 2016. 

 

Gudbjörg Erlingsdóttir höll föredrag vid Forte Talks, Stockholm mars 2016. Kommer 
eHälsotjänster att bidra till jämlik vård? 
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Gudbjörg Erlingsdóttir föreläste vid Socialhögskolans forskningsdag, Lunds universitet, april 
2016. eHälsa – den tredje vågen? 

 

Gudbjörg Erlingsdóttir föreläste vid ett forskningsseminarium. Older people meet robots vid 
the Faculty of Philosophy and Humanities Utrecht University, maj 2016.  

 

Gudbjörg Erlingsdóttir föreläste vid MetaLunds 10 års jubileum, Lunds universitet. 
Digitalisering som en del av framtida sjukvård, november 2016.  

 

Gudbjörg Erlingsdóttir föreläste på Rotary i Staffanstorp om eHälsa: Möjligheter och 
problem, november 2016.  

 

Gudbjörg Erlingsdóttir föreläste om eHälsa vid Pufendorftemat Digiwork på Lunds 
universitet, november 2016. 

 

Gudbjörg Erlingsdottir, Dialogmötet i nätverket för Arbetsplatsnära forskning och utveckling 
för hållbart arbetsliv (AFoU) den 28 november 2016 i Stockholm. Presentation av e‐hälsans 
påverkan på arbetsmiljön. 

 

Johanna Persson, Nätverket AFoU (Arbetsplatsnära FoU för hållbart arbetsliv, 
https://www.swerea.se/afou) träff i Stockholm i 7 mars 2017. Presentation av detta projekt 
och forskargruppens andra hemvårdsprojekt. 

 

Gudbjörg Erlingsdóttir föreläste om E‐hälsa ur ett samhällsperspektiv, på seminariet E‐hälsa 
och patientsäkerhet – visioner utveckling och arbete inom området, Lunds universitet, mars 
2017.  

 

Johanna Persson, E‐hälsotjänster för personal i hemsjukvården – vad används, vad planeras 
och vad har provats men lagts ned? Presentation på Vitalis, Göteborg. 25‐27 april 2017. 

 

Gudbjörg Erlingsdóttir var inbjuden som talare vid The Digital Society Week symposium 24‐
25 maj 2017, vilket är en del av Lunds universitets 350‐års jubileum.  eHealth – More 
Questions than Answers.  

 

Gudbjörg Erlingsdóttir, workshop i samverkansplattformen eHealth@LU 9 februari 2018, 
presentation av resultat från arbetsgrupperna. 
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Föreläsningar på kurser och undervisning 

Johanna Persson, 2016‐2017, föreläsning Människans förutsättningar och begränsningar vid 
arbete med digital teknik. Patientsäkerhetskurs (TFRF45) för yrkesverksamma inom hälso‐ 
och sjukvård. 

 

Gudbjörg Erlingsdottir, föreläsning i kursen eHealth ETIF20 för ingenjörsutbildningen i 
Medicin och teknik vid Lunds tekniska högskola 16 januari 2018, presentation av resultat 
från arbetsgrupperna. 
 

Skrivelser och tryckt material 

Arbetsmaterial för utveckling av e‐hälsotjänster i hemsjukvård – för spridning till 
hemsjukvårdsverksamhet i Sverige, mars 2018. 

 

Övrigt 

Rapporten Liten utvärdering av Pulsen Combine för Landskrona stads hemsjukvård. 
Internrapport för Landskrona stad efter en första utvärdering av det nya verksamhetsstödet. 
Aug 2016. 

 

Deltagande i existerande forum för att diskutera e‐hälsotjänster inom hemsjukvård som 
Kommunförbundet Skåne (KFSK) arrangerar för representanter för de skånska kommunerna. 
Christofer Rydenfält har deltagit i 3 träffar och har också presenterat projektet.  

 

Christofer Rydenfält deltog i MVTe konferensen (Mötesplats välfärdsteknologi och e‐hälsa) 
Kistamässan 24‐25 januari 2017.   

 

Johanna Persson deltog i arbetsmiljökursen Ergonomics and new ways of working in home 
care, NIVA (Nordiska Institutionen för Vidareutbildning inom Arbetsmiljöområdet), 
Helsingfors, 26‐27 april 2017 och presenterade och diskuterade projektet.  
 

6. Diskussion  

Som framgår av kartläggningen i projektet är användningen av e‐hälsotjänster i 
hemsjukvården i Sverige ett prioriterat område i kommunerna. En del av tjänsterna som 
digitala lås och digitala trygghetslarm är redan införda eller håller på att införas i de flesta 
kommuner. Andra tjänster har hög prioritet i kommunerna som mobil dokumentation och 
digital signering men tidpunkten för införande varierar kraftigt. Provtagning och 
monitorering på distans förekommer bara sporadiskt men är troligen områden som kommer 
att byggas upp på längre sikt. Inom en tioårsperiod kommer vi säkerligen att ha allt flera 
tekniska system som används inom hemsjukvården. Ska de bli använda, fungera stödjande 
och hjälpa till att effektivisera arbetet krävs emellertid en robust teknik som är utformad att 
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passa användarna. Teknikutvecklingen går mycket snabbt och tio år är i detta sammanhang 
en lång period. Detta gör det svårt att idag veta vad som är möjligt och vilka behov som kan 
lösas med den teknik som då kommer att vara tillgänglig. 

Utanför Sverige hittar vi verksamhet som berör användning av e‐hälsotjänster inom 
hemsjukvården främst i våra nordiska grannländer där framför allt Danmark kan ses som ett 
föregångsland och en praktik att hitta inspiration från. 

Från de utvärderingar, som inom projekt utförts av e‐hälsotjänster, framgår att det inte 
räcker att vid upphandlingen kräva av systemet att det ska kunna erbjuda en viss tjänst utan 
krav måste också ställas på hur det är använda systemet. Krav på användbarhet och design 
måste inkluderas i kravspecifikationen och även hur dessa krav ska kunna utvärderas måste 
ingå. Detta gäller speciellt för de mest använda tjänsterna i systemet. Finns redan en 
befintlig version av systemet bör en väl utformad användarutvärdering genomföras så att 
specifika krav kan formuleras. Att ta hjälp vid upphandlingen av en person, som är expert på 
användbarhet, kan vara väl investerade medel genom att en förbättring av användbarheten 
ger en framtida tidsbesparing, gör att olika misstag kan undvikas vid användning och att 
medarbetarnas stress och frustration kan undvikas. 

Förutom för användarna dåligt utformade tekniska system brottas ansvariga för hemsjuk‐
vården med en personal som ibland kan vara ointresserad och sakna motivation att ta sig an 
nya tekniska lösningar och som inte har en vana att använda den nya digitala tekniken. 
Detsamma gäller för stora delar av dagens äldrepopulation i vars hem tekniken ska kunna 
användas. Det krävs således omfattande utbildningsinsatser men också att stöd och service 
finns nära tillgängligt i vardagen. En viktig roll för att lösa detta problem spelar också 
utformningen av grundutbildningen för såväl sköterskor som undersköterskor så att de bl.a. 
börjar ställa krav på det tekniska systemets utformning. 

Att samla personal från hemsjukvården från olika kommuner till ett antal workshops för att 
diskutera och ta fram en gemensam problembild kring arbetet i hemsjukvården och hur olika 
e‐hälsolösningar skulle förbättra situationen, fungerade mycket bra. Deras möten över 
kommungränserna bidrog till att få fram en intressant diskussion. Vid beskrivning av 
arbetssituationen var det slående hur lite tid sköterskorna i hemsjukvården egentligen 
ägnade åt direkt vård. Det mesta av tiden gick istället åt till administration och 
kommunikation för att få hela logistiken kring patienten att fungera. Det kunde både vara att 
samordna olika personer som olika vårdgivare, läkare, apotekspersonal, hemtjänstpersonal, 
biståndshandläggare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, enhetschefer och anhöriga och 
logistiken kring olika fysiska produkter som behövdes för vården. Många av de förslag som 
kom fram t.ex. gemensamma system syftade till att lösa dessa problem. 

Att använda e‐hälsolösningar, som en direkt del av vården t.ex. för övervakning och 
provtagning, diskuterades nästan inte alls. Även i enkätundersökningen bland kommunerna 
framkom att detta inte ännu är ett prioriterat område om vi undantar kameraövervakning 
nattetid. 

Svensk hemsjukvård är långt framme vad gäller att testa och införa e‐hälsotjänster.  Dock 
har detta inte ännu medfört några stora förändringar i arbetssätt. Det krävs en successiv 
förändring av organisation och arbetssätt för att de fördelar som e‐hälsotjänster erbjuder 
ska kunna utnyttjas. Medvetenhet om betydelsen av användbarhet och design är också 
nödvändig. En bättre samordning på nationell nivå skulle också gynna införandet av 
nödvändiga e‐hälsotjänster. 
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BILAGA 1  E‐hälsa i hemsjukvård internationellt 

 

Metod 

Det är inte särskilt enkelt att hitta information om hur e‐hälsa i hemsjukvården ser ut i olika 
länder. Det finns ofta information generellt om e‐hälsa men oftast inte inom olika 
användningsområden såsom hemsjukvård. Hemsjukvård är inte heller ett lika utvecklat 
vårdområde överallt som i Sverige. Exempelvis så utförs mycket av omhändertagandet i 
både England och Tyskland av närstående. Dessutom är organisering och finansiering av 
hemsjukvården mycket olika i olika länder. För att få fram information har vi sökt på nätet 
efter information och använt sökord som hemtjänst och e‐hälsa och välfärdsteknologi. Vi har 
sökt efter nationella och kommunala hemsidor, policydokument, rapporter samt efter 
vetenskapliga artiklar.  

De länder vi först och främst fått fram information om är Danmark, Norge och Finland. Dessa 
länder har dessutom liknande sjukvårdsystem som i Sverige (framför allt Danmark och 
Norge). Vi har också sökt information om e‐hälsa i Nederländerna, som ofta jämförs med 
Norden, USA som anses ha kommit långt inom vissa försäkringssystem och Kanada som i 
vissa delar har ett sjukvårdssystem som påminner om det nordiska.  

Resultat 

Danmark 
I Danmark är vård i hemmet vanligt, precis som i Sverige och Danmark är det land som ses 
som föregångare av användning av digitala tjänster inom hemsjukvården. Digitala system 
och tjänster som används inom hemsjukvård och hemtjänst i Danmark går under 
benämningen välfärdsteknologi (velfærdstaknologi). Välfärdteknologi testas och används för 
att hålla kostnader nere, för att stödja patienter/brukare och personalen. Kommunerna 
samarbetar ofta såväl med företag som med universiteten i arbetet med att testa och 
utvärdera olika teknologier. De olika pågående och avslutade projekten listas på 
kommunernas hemsidor och är därmed mycket synliga. De två kommuner som kommit 
längst i detta arbete i Danmark är Odense och Aarhus. Vi har därför gjort en 
sammanställning av några av de projekt som testats i dessa två kommuner: 

 Bidétoalett med skölj och tork funktion (Aspen). 

 Handhållen robot för assistans med medicindocering.  

 Sensorblöja – för att under tre dygn kartlägga patientens/brukarens 
urineringsmönster för att kunna välja den bästa blöjan till brukaren samt kunna 
planera in bästa tidpunkt för byte av blöja samt hjälp med toalettbestyr  

 Planeringsverktyg för handikapp‐ och psykiatriverksamhet. För planering inom äldre‐ 
och handikappförvaltningen för att stötta planering och koordinering av den dagliga 
vården. Ska ge överblick över de dagliga uppgifterna med hänsyn till förbättrad 
arbetsmiljö och ökat deltagande för brukaren.  

 Make it ReAAL EUprojekt i vilket de tagit fram och testat appar för stegräknare, 
planeringsverktyg samt rehabilitering för bruk i hemmet. Gav positiv erfarenhet.  

 Hospital i hemmet: Geriatriska patienter som ”läggs in i eget hem” för att undersöka 
om man drabbas av mindre smitta och klarar sig bättre själv när personal inte är på 
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stället. Övervakningstelemedicin, sensor‐ och monitorutrustning som exempelvis: 
Intelligent dörrvakt; köksvakt, sängvakt och badrumsvakt. Tillsammans gör de en 
värdering av när det uppstår en riskabel situation i hemmet – som att exempelvis en 
äldre person har fallit, använt spisen på fel sätt eller liknande och slår larm eller 
varnar kommunens personal så att de kan titta till patienten.  

 RotoFlex: en helautomatisk sjuksäng som gör brukaren mera självständig – det går att 
höja, sänka och vrida sängen. Den är femdelad och kan på en glidande skala bli till en 
fåtölj så att brukaren kan resa sig själv. 

 Genoptaen.dk: en internetportal där brukare kan se en video på de rörelser som 
sjukgymnasten har valt ut till brukaren.  

 Kontakten: en touchskärm hos brukaren som är i förbindelse med en dator hos 
kommunen. Vårdarna kan se och höra brukaren och det går att kommunicera och se 
varandra. Brukaren blir uppringd på en avtalad tid – ska ersätta korta ”titta till” 
besök. Kan också användas för att säkra att brukaren dricker och eller tar sin medicin 
– ger trygghet för brukaren. 

 Elektroniska medicinskåp. 

 FitLight Trainer: ett trådlöst system av färgade sensorlampor som placeras ut i hela 
rummet. När en lampa lyser ska brukaren släcka den genom att röra vid den och då 
tänds en ny osv. Stimulerar den rumsliga uppfattningen, balans, kondition och bidrar 
till motorisk och kognitiv träning. 

 DoMyDay: hjälp för borgare med demens att få struktur i vardagen. Finns i en 
mobiltelefon, klocka med uppläsning, påminnelser, uppgifter, guidning, 
meddelanden och bildserier som kan anpassas till brukarens situation och tillstånd.  

 Robotdammsugare 

 Sensorövervakning för personer med svår demens: PIR‐sensor och en alarmkontroll 
(sätts i dörrområden för bevakning av brukaren). 

 HomeRehab och AidCube: två plattbaserade program för virtuell träning av KOL sjuka 
patienter i och utanför hemmet. 

 Idify: platt eller datorbaserat verktyg för dokumentation av livshistoria för personer 
med demens. 

 Insulinruter: stöttning av diabetespatienter via skärm och bluetooth. Patienter 
genomför blodtest själva som skickas in till sjuksköterska via bluetooth som kan ge 
råd om insulindos och inställning av insulinpump via skärm (videosamtal). 

Att teknikerna har testats i kommunerna behöver inte innebära att de har tagits i bruk i stor 
skala eller permanentats men listan kan ses som inspiration för vilka tekniker som finns 
tillgängliga.  
 

Norge 
I Norge är utveckling testning och implementering av e‐hälsotjänster och system betydligt 
mer centralt monitorerad än vad den är i Sverige. Det finns en övergripande ”National e‐
helsoportefølje” där de övergripande nationella projekten samlas, styrs och följs upp. Som 
en del av den nationella e‐hälsoprotföljen finns ”Nasjonalt program for velferdsteknologi” 
där de flesta tjänster som har med hemsjukvård att göra (förutom de stora IT systemen som 
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journalsystem osv) ingår. Man lägger vikt vid att brukarperspektivet ska med vid utveckling 
av e‐hälsotjänster i Norge. Därför finns brukarrepresentanter med i utvecklingen av de flesta 
av de tjänster som tas fram av det ”Nasjonella velferdsteknologiprogram” bla har personer 
med demens deltagit vid utveckling av ett GPS system för brukare med demens. Här följer 
ett antal tjänster som är testade och/eller införda för i samband med 
hemsjukvård/hemtjänst: 

 Trygghetslarm/mobilt trygghetslarm med lokalisering  

 GPS för dementa 

 Sensorer/rörelsesensorer 

 Falldetektorer 

 Elektronisk läkemedelsdosering 

 Kroppssensorer  

 Videosamtal för hälsouppföljning  

 Samlad fjärrkontroll över olika funktioner som exempelvis belysning 

 Videokommunikation för träningsinstruktion 

 Sociala medier och (video)spel för aktivering 

 

En reflektion är att i Norge tas även de sociala aspekterna med så att t.ex. sociala medier och 
dataspel kan vara inkluderade i det man kallar för välfärdstjänster. 

 

Komparativ analyse av de regionale helseforetakene på IKT‐området, juli 2017, Direktoratet 
for e‐helse IE 1022 

Nasjonal e‐helseportefølje for 2018 

Velferdsteknologiens ABC. Fra brukarebehov til ny løsning, Hilsedirektoratet 

 

Finland 
Det var svårt att få fram information om konkreta projekt vad gäller e‐hälsa i hemsjukvården 
i Finland. En hel del information finns bara på finska och officiella sidor på nationell nivå ger 
inte information om specifika tjänster förutom det nationella systemet för journalhantering. 
Enligt den nationella strategin (Information Strategy for Social and Healthcare 2020) i Finland 
finns det IT‐system som stödjer vårdpersonalens arbete samt system för delning av 
information mellan olika delar av vårdsektorn. Dessutom har alla medborgare möjlighet att 
läsa sina journaler via Kanta systemet. Detta till trots känns flera av de generella problemen 
från våra workshops igen: information delas inte mellan olika organisationer; sjuksköterskor 
upplever att olika digitala system leder till dubbeldokumentation; att information skickas i 
pappersversion mellan olika organisationer; inloggningar i olika system tar tid och att 
systemen är tungrodda eftersom det tar tid att ta fram informationen i dem (Häyrinen, 
2018). Patienter kan ge sitt samtycke elektroniskt men tjänsten fungerar inte fullt ut t,ex, 
fungerar den inte vad gäller äldre information i systemet (THL – Report 18/2015). Andra 
tjänster som omnämns är videosamtal med vårdcentraler och digitala recept och kallelser.  
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Ovanstående information gäller dock för hälso‐ och sjukvården allmänt och inte specifikt för 
hemsjukvården. I Finland varierar hemsjukvården beroende på lokala tolkningar av hur 
definitionen av hemsjukvård ska tolkas. Underdimensionering, underbemanning och direktiv 
som inte stödjer varandra gör att arbetet är tungt för vårdpersonalen inom sektorn. En del 
av hemsjukvård/hemtjänsten verkar vara offentligt finansierad medan en avgift tas ut av 
patienter/brukare. Både privata och offentliga aktörer finns inom området. Finland är inne i 
en transformation av vård och socialtjänst sektorerna samt en övergång till 18 autonoma 
regioner from 2019 (Noro, 2016). Syftet är bla att höja kvaliteten på hemsjukvården och 
hemtjänst samt göra den mer jämlik mellan olika kommuner och olika delar av landet. Detta 
gör att mycket av den tillgängliga informationen om vårdsektorn fokuserar denna 
övergripande transformation och inte så mycket vad som sker i detalj i praktiken.  

 

Häyrinen, K. (2018) Fulfillment of Finnish Information Strategy for Social and Helath Care 
2020 in light of research, FinJeHeW 2018;10(1) 

Kallio, A. (2015) eHealth and eSocial in Finland – today and 2020, MSAH Finland 

Noro, A. (2016) Government Kay Project: Home care for older people will be developed and 
informal care enhanced in all age groups, Ministry of Social Affairs and Health  

THL – Reprt 18/2015, E‐health and e‐welfare of Finland Check point 2015 
 

 

Nederländerna 
Nederländerna har en blandning av offentliga tjänster och försäkringstjänster inom 
vårdsektorn. I Nederländerna pågår en satsning på ökad användning av e‐hälsotjänster och 
system (2015‐2019) generellt på nationell nivå. En hel del pilotprojekt hade genomförts 
lokalt fram till 2015 men de var inte så synliga på en nationell nivå, därför har man lagt mer 
vikt vid att få igång e‐hälsoprojekt fram till 2019. De pilottjänster som var mest omnämnda 
fram till 2015 var: 

 elektroniska journaler 

 elektroniska recept 

 e‐konsultation 

 elektroniska bokningar  

 online stöd för psykiska problem  

I Rapporten nämns ett par områden där läkare vill ha ökad digital service: de vill kunna dela 
information om patienten mellan organisationsgränser; ökad integration mellan det egna 
journalsystemet och andra digitala system. 

I den satsning som pågår siktar Nederländerna mot följande tjänster inom hemsjukvård: 

 Apodos 

 Övervakningsteknologi (sensorer och rörelsedetektorer) 

 Videokommunikation 
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 Telemonitoring (övervakning via receptorer tex av KOL‐, diabetes‐ och hjärtpatienter) 

 De som får hemsjukvård ska kunna kommunicera med sin vårdgivare via skärm, 24 
timmar om dygnet. 

Mer generellt för sjukvården ska följande vara uppnått 2019: 

 80% av patienter med kronisk sjukdom och åtminstone 40% av övriga patienter ska 
ha tillgång till sina journaler. 

 75% av de som är kroniskt sjuka och ”sårbara” äldre ska kunna övervaka vissa 
aspekter (värden) gällande den egna hälsan och dela med sig data till sin vårdgivare. 

För att möjliggöra ovanstående satsar regeringen på att: skapa innovationsplattformar; 
interoperabilitet för delning av information; forum för kunskapsdelning; höja 
medvetenheten bland professionella inom vården och patienter och säker personlig digital 
miljö. 

 

Between the spark and the flame. 2015 eHealth monitor (Summary in English), Nictiz & 
NIVEL, 2015 

Government encouraging use of eHealth, Ministy of Health, Welfare and Sport 2016 

 

Kanada 
Kanada verkar inte ha kommit lika långt vad gäller hemsjukvård som t.ex. de nordiska 
länderna över huvudtaget. Deras strategiska plan går ut på att hitta sätt att finansiera, öka 
och förbättra, organisera, harmonisera samt etablera best practice för hemsjukvården. Vi 
kan inte hitta någon diskussion om digitalisering även om den borde vara intressant i ett så 
pass glesbefolkat land. 

 

Better Home Care in Canada. A National Action Plan, Canadian Home Care Association, The 
College of Family Physicians of Canada and Canadian Nurses, 2016 

Canadian Healthcare Association. (2009). Home Care in Canada: From the Margins to the 
Mainstream. Ottava  2009 

 

USA 
Den organisation som förefaller ha kommit längst i sin användning av e‐hälsotjänster I USA 
är Veterans Health Administration (VHA). VHA har under lång tid använt elektroniska 
journaler och har även patientåtkomst till journalerna. Videosamtal samt olika övervaknings‐ 
och kommunikationsteknologier används för att patienter ska kunna övervakas och få 
konsultation i hemmet. Några av de diagnoser där patienter stöds via digitala system är 
hjärtsvikt och diabetes och VHA använder även en algoritm som beslutsstöd för vilken 
teknologi som ska användas för varje individuell patient (Darkins et al, 2008). Vidare finns 
vårdkoordinatorer som koordinerar varje individuell patients vård och tjänster. 

 

Darkins D., Ryan P., Kobb R., Foster L., Edmonson E., Wakefield B., and Lancaster A. E. (2008) 
Care coordination/Home Telehealth: The Systematic Implementation of Health Informatics.  
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Home Telehealth and Disease Management to Support the Care of Veteran Patients with 
Cronic Conditions. Telemedicine and e‐Health, December 2008. DOI: 10.1089/tmj.2008.0021 
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WHO 2015: Atlas of eHealth country profiles: the use of eHealth in support of universal 
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WHO, 2016: Global diffusion of eHealth: making universal health coverage achievable. 
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I fyra workshops med personal från kommunal 
hemsjukvård och hemvård identifierades olika 
problemområden där e-hälsolösningar skulle 
kunna fungera som ett stöd. I detta material 
presenteras processen och resultatet från detta 
arbete.

Formgivning och illustration: Maja Lindén. Materialet får 
endast användas i sammanhang där forskningsprojektets 
syfte och resultat visas.
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Allmänt om workshoparna

Sammanfattning
• Vi bjöd in personal inom hemsjukvården i Skåne till workshops. 
• Syftet var att minska ohälsotalet bland personalen.
• I fyra workshops definierades problemen på arbetsplatserna och 

förslag till e-lösningar togs fram.

Arbetsprocessen med 
workshops

Förbättrad arbetsmiljö genom e-hälsolösningar

WORKSHOP 1
Syftet med den första workshopen som 

ägde rum den 5 september var att grup-

perna, som delades in i två större grup-

per med personal från två kommuner var, 

först skulle beskriva sitt arbetssätt och  

sedan vilka problemområden som upplevs 

utifrån den beskrivna arbetsprocessen.  

Vi arbetade med post-it lappar som grup-

perades så att de beskrev olika delar av 

arbetsprocessen som problemområdena 

sedan parades ihop med.

WORKSHOP 2
Syftet med den andra workshopen den 

26 september var att grupperna skulle 

beskriva ett önskeläge (idealbild) där pro-

blemen från första workshopen var lösta. 

Storgrupperna fick således till uppgift att 

gemensamt diskutera hur arbetet skulle 

se ut om de olika problemområdena var 

lösta. Grupperna arbetade igen med post-

it lappar som grupperades som lösningar 

till de olika problemområdena.

WORKSHOP 3
Syftet med den tredje workshopen den 

24 oktober var att dels fundera över hur 

ehälsolösningar skulle kunna bidra till att 

uppnå idealbilden och dels att påbörja 

en konkretisering och illustration av hur 

arbetsprocessen skulle kunna se ut med 

e-hälsolösningar. Här skapade vi nya grup-

per där alla fyra kommunerna blandades i 

I de två första workshoparna fick del-

tagarna en inspirationsföreläsning inn-

an vi började arbeta i grupperna. Den 

första handlade om hur ehälsoutveck-

lingen har sett ut hittills i Sverige samt 

vilka möjligheter och hinder som finns 

för ehälsa. I den andra föreläsningen  

beskrevs ett e-hälsosystem som kan  

beskrivas som ett elektroniskt plane-

ringsverktyg (itACiH) för avancerad 

hemsjukvård. 

I projektet ”Hur kan arbetsmiljön för 

personer inom hemsjukvården förbätt-

ras genom att e-hälsolösningar skapar 

kompetensstöd vid ensamarbete?” har 

vi undersökt hur ehälsotjänster kan  

användas för att underlätta och för-

bättra arbetsmiljön vid ensamarbete i 

främst hemsjukvården men även inom 

det närliggande området hemvård/

hemtjänst. Det övergripande syftet är 

att personalen ska bli friskare dvs. att 

ohälsotalen för dessa grupper minskar.

BAKGRUND
Allt fler personer framförallt äldre vårdas 

i hemmet även vid svåra och långvariga 

fyra nya grupper. Grupperna arbetade 

var för sig med att ta fram skisser av 

sina idéer och förbereda postrar för 

presentation. 

WORKSHOP 4
Syftet med den fjärde och sista work-

shopen den 21 november var att få fram 

ett slutgiltigt underlag för postrarna. 

Grupperna arbetade med vår illustratör 

för att konkretisera och utveckla sina 

idéer till postrar ytterligare.

Mellan de olika workshoparna fick del-

tagarna i uppgift att diskutera det de 

kommit fram till under den senaste 

workshopen med sina arbetskollegor 

på hemmafronten för att få input och 

feedback på de framtagna problem och  

lösningsförslagen. Som underlag fick alla 

en sammanställning av de beskrivningar 

och förslag som tagits fram under den 

senaste workshopen.

Under workshoparna coachades grup-

sjukdomstillstånd. Genom att vården på 

detta sätt har flyttat hem har vårdarbetet 

i princip blivit ett ensamarbete. Därmed 

finns inte alltid någon att rådfråga eller 

diskutera med i den aktuella vårdsituatio-

nen och en redan pressad och stressad 

arbetssituation blir ännu mer ansträngd. 

Att arbeta som sjuksköterska i dagens 

hemsjukvård innebär mycket ansvar för 

allt sjukare patienter och mycket tid går 

åt att samordna alla resurser och personer 

kring patienten (olika vårdgivare, läkare,  

apotekspersonal, hemvårdspersonal,  

biståndshandläggare, enhetschefer, sjuk-

gymnaster, arbetsterapeuter, anhöriga 

perna av forskarna som arbetade två och 

två med varje storgrupp. När grupperna 

sedan blev fyra gick forskarna emellan 

grupperna och var bollplank för grupperna 

i deras arbete när så behövdes. 

De arbetsverktyg vi använde var: grupp-

rum, blädderblock, post-it lappar och färg-

pennor. Och så gick det åt en hel del fika.

etc.) och se till att all logistik både av  

tjänster och av produkter fungerar.

I projektet har vi samarbetat med fyra 

kommuner: Hörby kommun, Landskrona 

stad, Lunds kommun och Skurups kom-

mun. Varje kommun fick utse grupper om 

fyra personer, 3 från hemsjukvård och 1 

från hemvård/hemtjänst, som skulle del-

ta i en serie av workshops under hösten 

2017. Målet med workshoparna var att ta 

fram nya koncept och förslag till möjliga 

e-hälsolösningar. 

E-lösningar inom hemsjukvården 
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• För många olika journalsystem.

• För mycket dokumentation.

• Icke användarvänliga program för  

dokumentation.

• Bristfällig överföring av information.

• Brist att det inte finns en gemensam 

journal mellan region och kommun så 

att all personal kan komma åt samma 

information.

• Pascal fungerar inte optimalt.

Problemområden inom vården 
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Medverkande 
FORSKARE I PROJEKTET
Gerd Johansson 

Christofer Rydenfält 

Johanna Persson

Gudbjörg Erlingsdóttir

PERSONAL INOM HEMSJUKVÅRD 
OCH HEMTJÄNST/HEMVÅRD I 
FÖLJANDE KOMMUNER
Hörby kommun, Landskrona stad, Lunds 

kommun och Skurups kommun.

Sammanfattning
• Lista på de problem som framkommit under projektet  

E-hälsolösningar inom hemsjukvården.

• Vid receptförnyelse måste sjuksköterskor jaga ansvarig läkare 

eller anhöriga.

• Det saknas enkelt sätt att utföra kontroll av recept och förnyelse 

av recept.

• Läkemedelshantering sker nu i ett system som känns 

lite osäkert.

• Många läkemedelsordinationer är bristfälliga.

• Otydlighet runt recept genererar mycket arbete där personal 

får kontakta exempelvis apotek och vårdcentral/läkare för att 

få klarhet.

• Ingen tillgång till elektronisk informa-

tion ute hos patienten vilket leder till  

dubbeldokumentation där den informa-

tion finns elektroniskt ändå skrivs ut för 

att tas med till vårdbesöket.

• Det saknas mobilt stöd för att hantera 

information som dyker upp ”i farten”. 

Information skrivs som ”kom ihåg” på 

lappar eller armen.

• Möjlighet att ta bilder både för egen 

dokumentation i journalen och för att 

kunna skicka och få återkoppling från 

exempelvis läkare behövs. I de fall där 

denna möjlighet finns är det oklart hur 

den ska användas och vad lagen säger.

• Det tar tid att signera listor.

• För många listor som inte följs upp.

• Saknas automatisk koppling mellan  

ordination och signering. 

• Saknas digitala signeringslistor.

Beställa 
material
• Tar lång tid och det känns onödigt att 

legitimerad personal gör beställningarna  

–administratörer borde kunna ta över en 

del av dessa sysslor.

• Omodernt att göra beställningar via fax 

och telefon.

• Finns inte material ute hos vårdtagaren 

behöver personalen åka tillbaka och 

hämta material vilket är tidsödande.

Ge och få dokumentation/information

Signering 
listor

Organisation/Delegering/
utbildning
• För dåligt ansvarstagande av personal vid delegering och utbildning.

• För lite tid för att sköta delegering på ett tillfredsställande sätt.

• Det finns för många outbildade inom vården.

• För många delegerade uppgifter som inte genomförs och ”lämnas tillbaka”.

• Sjuksköterskor skulle vilja delegera mer. Då behövs webbutbildning för personal.

Ordination/
behandling
• Skulle vilja kunna göra och skicka  

bilddokumentation av sår.

• Saknas digital planering av ordination/

behandling och hembesök.

• Läkare som ej gör det som åligger dem.

• Svårt att få kontakt med rätt avdelning/

mottagning pga telefontid.

• Bristande kommunikation i samband 

med tidigare hemkomst av vårdtagare 

från sjukhus.

• Dålig/sen kontakt med läkare på  

vårdcentral/sjukhus.

• Svårt att få tag på läkare som vill  

ta ansvar.

• Att få rätt problem till rätt instans.

• När patienten kommer hem så stämmer 

nästan aldrig den vårdplanering som är 

gjord på sjukhuset precis innan vilket 

generar mycket extraarbete för att reda 

ut hur det bör vara. Även dålig kommu-

nikation med anhöriga i det skedet.

• Delegerade uppgifter (till hemvård/ 

hemtjänst) som ej utförs eller  

informeras om att den ej utförts.

• I vissa kommuner måste hemsjuk- 

vården och hemvården/hemtjänsten dela 

på nyckeln hem till vårdtagaren. Då kan 

personal stå och vänta på överlämning 

av nyckel pga bristande kommunikation/

dialog.

Kontakter/kommunikation

Medicin/recepthantering



Idealbilder och lösningsförslag 
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Smidig recept och  
läkemedelshantering
ETT GEMENSAMT SYSTEM FÖR ALLA LÄKEMEDEL DÄR:
• Samordningsansvaret ligger på vårdcentralerna.

• Det finns en enda version av medicinlistan så att medicinlistorna från sjukhuset,  

vårdcentralen och hemvården är sammanfogade.

• Alla inblandade dvs personal/patient/anhörig får meddelande om när något  

förnyas/förändras i läkemedelslistan.

Procapita Melior

Treserva

Pulsen combine

PMOGemensam 
journal

FORSKARE I PROJEKTET
Gerd Johansson

Christofer Rydenfält 

Johanna Persson

Gudbjörg Erlingsdóttir

PERSONAL INOM HEMSJUKVÅRD 
OCH HEMTJÄNST/HEMVÅRD I 
FÖLJANDE KOMMUNER
Hörby kommun, Landskrona stad, Lunds 

kommun och Skurups kommun.  

Sammanfattning
• Lista på de idealbilder och förslag som framkommit under projektet 

E-hälsolösningar inom hemsjukvården.

Effektivare 
material- 
beställning
• Det skapas en enda inloggning för att 

beställa allt material.

• Beställningar utförs av administrativ  

personal.

• Leverans sker direkt till patient eller till 

repektive expedition.

Övergång till elektronisk 
informationshantering
• Få bort allt papper.

• Slippa ta med papper till och från kontoret och slippa pappersröra i ryggsäcken.

• Personalen kan få upp information på en skärm hemma hos vårdtagaren med tillgång 

till all info via den. 

• Det går att signera direkt på skärmen när vårdtagaren fått och tagit medicin  

– synligt för både vårdtagare och personal.

• Övergå till mail (digitala säkra meddelanden) istället för fax.

• Alla har tillgång till samma information 

i en portal där den som loggar in får 

rätt behörighet automatiskt enligt  

vederbörandes professionella roll.

• Nödvändig information kan hämtas 

fram vid hembesök.

• Signerade listor och journaler kan  

arkiveras i elektronisk form.

• Det det finns ett system för  

Automatisering 
av vissa 
uppgifter
• Mätvärde som exempelvis HB-värde, 

skrivs in på skärmen hos vårdtagaren 

och rätt avdelning, exempelvis  

Medicin, får informationen och kan 

bekräfta åtgärd.

• Mätvärden som överförs direkt in i jour-

nalen utan manuell handpåläggning.

• Automatiserad läkemedelsförnyelse. 

• Automatiskt överförda läkemedel.

Ett enda 
samtycke 
• Vårdtagaren ger ett enda samtycke 

elektroniskt så att samtycke inte  

behöver fyllas i på olika ställen. 

• Vårdtagaren signerar sitt samtycke 

(t.ex. till sammanhållen vårdjournal)  

direkt på exempelvis en platta som 

finns i hemmet.

• Kommunikation med vårdtagaren om 

samtycke blir mer direkt och enklare.

Elektronisk delegering 
• Säkrar kompetent personal.

• Delegeringsutbildning och prov i delegering ska kunna göras 

och rättas digitalt.

Bättre tillgång till 
läkare 
• Egna kommunanställda läkare.

• Digitala säkra mail direkt till läkaren – slippa faxa.

• Personalen får återkoppling på  

processer även mellan olika huvudmän.

• Bekräftelser på inlagda mätvärden som 

går t.ex. till sjukhuset.

meddelanden och information om  

sådant som inte journalförs.

• Bilder som t.ex. tas ute hos patienten 

automatiskt hamnar i journalen och att 

läkaren blir informerad med en ljud- 

signal (ett pling) när en bild har kommit 

in i journalen.

• Personalen slipper ständiga inloggningar 

mellan olika system.

Ett sådant system får gärna påminna om 

det system som personalen redan har.

Rädslan/motståndet mot ny teknik och 

nya system kan minska om man känner 

igen sig och slipper lära sig helt nytt.

Samla information i ett system

• En platta finns hemma hos varje  

patient som vårdtagare/personal och 

anhöriga kan kommunicera via.

De ovanstående elektroniska stöden 

kan göra det möjligt för personalen att  

fokusera på långsiktig kvalitet och hälsa 

för patienten samt tid att tänka bortom 

den akuta vårdinsatsen. 

God kommunikation inom och  
mellan olika vårdinstanser

Medverkande 



E-lösning för  
automatiserad samverkan 
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Många instanser ska samverka kring en patient 

INFORMATIONSÖVERFÖRING
En äldre patient har många kontakter med 

vården. För att patienten ska få rätt be-

handling behöver de olika vårdinstanserna 

kommunicera med varandra, föra över all 

nödvändig information mellan sig. Men den 

här överföringen av information sker inte 

automatiskt och alla mottagare får inte all in-

formation. Olika vårdgivare har till exempel 

olika journalsystem. Automatisk överföring 

av t.ex. mätvärden, epikriser* m.m. saknas 

eller tar mycket tid. Mycket hänger på den 

mänskliga faktorn. Dålig samverkan kring  

patienten tar tid. Det uppstår risk att pa-

tienten far illa och vårdens personal foku-

serar på fel saker.

AUTOMATISERAD SAMVERKAN GER 
MER TID TILL VÅRDTAGARE
Vid anslutning till en vårdgivare blir  

patienten automatiskt (efter medgivande) 

ansluten till ett gemensamt system med 

alla aktuella vårdgivare t.ex. hemvård/hem-

sjukvård/mottagning/vårdcentral.

Med elektronisk kommunikation bör man 

kunna se till att rätt information når rätt 

E-lösning
vårdgivare automatiskt.

Med e-hälsolösningar behövs färre mänsk-

liga insatser för saker som kan ske au-

tomatiskt. Tid kan läggas på rätt saker. 

Automatisk överförding av mätvärden 

och information till den som behöver  

informationen. Avisering när ny informa-

tion tillkommer. 

• Blodsocker

• Blodtryck

• Puls

• Vikt

• Epikriser

• Ordinationer

Automatisk överförda recept med 

pling till patientens alla vårdgivare. 

RECEPT
Något som ofta brister är informationen 

kring recept och läkemedel.

• Finns recept?

• Vem skriver det?

• Vem har koll på förnyelsen av recept?

• Ordineras mediciner av flera vårdgivare?

• Hur kommer medicin hem till patienten?

EXEMPEL PÅ BRISTER
En oerhörd mängd information skickas via 

fax, där det uppstår många fel.

• Skickas faxet till rätt nummer?

• Når det rätt person?

• Det tar tid att få svar.

• Det är omodernt.

Kommunikationsvägar brister

Grupp 1

Best case scenario

Worst case scenario

*Epikris: 
avslutande, sammanfattande bedömning i en  
patientjournal. Källa: NE



Gemensamt journalsystem
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1) INSKRIVNING PÅ SJUKHUS

Grupp 2

5) HEMGÅNG

3) SVEN FÅR LÄKEMEDEL HAN INTE 
TÅL PGA BRISTANDE INFORMATION
Sjukhuset gör också:

• Undersökningar som redan gjorts

• Tar blodprov

• Ordinerar läkemedel som Sven är  

allergisk mot eftersom information om 

överkänslighet inte går att läsa.

Vårdtiden blir längre på grund av den  

allergiska reaktionen.

3) SJUKHUSET FÅR INFORMATION 
OM ÖVERKÄNSLIGHET
Sven får rätt läkemedel som han blir bättre 

av. Vårdtiden blir kortarte.

4) VÅRDPLANERING BASERAD PÅ 
BRISTFÄLLIG INFORMATION
När Sven skrivs ut sker vårdplanering  

med kommunen efter den information 

som finns.

5) HEMMA BEHÖVER SVEN  
MER HJÄLP
Sven behöver mera hjälp på grund av 

längre vårdtid för allergisk reaktion. 

Han upptäcker att han står på läke-

medel som han tidigare tagit och inte 

mått bra på. Epikrisen* är för kortfattad 

och klargör inte vad som behöver  

följas upp.

1) SVEN HAR AKUTA HJÄRTBESVÄR
Sven,85, skrivs in på sjukhus med hjärtsvikt 

och förmaksflimmer. Sven har en privat 

vårdcentral som han går till i vanliga fall. 

Kommun, landsting och privata aktörer kan 

inte komma in i varandras system, så olika 

kliniker/vårdgivare vet inte vad de andra  

har gjort.

Problem

Lösning

4) VÅRDPLANERING BASERAD PÅ 
RÄTT INFORMATION
Kommunen kan läsa på inför vård- 

planeringen och kommer förberedda.

*Epikris: 
avslutande, sammanfattande bedömning i en patientjournal. 
Källa: NE

*ADL: 
activities of daily life, ’aktiviteter i det dagliga livet’, centralt 
begrepp inom medicinsk och social rehabilitering.

5) VÅRDEN FUNGERAR SMIDIGT NÄR 
SVEN KOMMIT HEM
Vårdcentral och kommun kan läsa i varan-

dras journaler om ändringar och planerade 

uppföljningar/insatser. Även underskötersor 

kan får information om till exempel mat, hur 

ADL* fungerat etc.

2) AKUTEN

3) VÅRDAVDELNING
4) VÅRDPLANERING

Ersätt många olika journalsystem med ett gemensamt

EXEMPEL PÅ INFORMATION SOM 
KAN FALLA BORT:
• Ändringar av läkemedel.

• Tagna blodprover och resultaten av dem.

Sven och hans anhöriga är dock  

övertygade om att sjukhuset har tillgång 

till alla journaler.

2) SJUKHUSET KOMMER INTE ÅT 
SVENS JOURNAL
Sven hamnar på akutmottagningen 

Han kan inte redogöra för sjukdomar, 

läkemedel och tidigare undersökningar.  

Sjukhuset kan inte läsa anteckningarna 

från hans vårdcentral.

2) SVENS JOURNAL ÄR TILLGÄNGLIG
Med gemensamt journalsystem kan  

läkare/personal på akutmottagningen läsa 

journal och få information om diagnoser/

blodprov/undersökningar/läkemedel etc.

Procapita Melior

Treserva

Pulsen combine

PMOGemensam 
journal

?

Risker med det nuvarande systemet och förslag till lösningar

?



Digitala system och papperssystem
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Digitala system – problem och idealbild Grupp 3

• Bra täckning överallt

• Varje sjuksköterska har en laptop eller  

surfplatta med sig ut på sjukbesök.

• Digitalt system för listor och papper

• Information från sjukhusen kommer di-

rekt in i journalerna.

Förslag till lösningar

Papperssystem – problem och idealbild



Problem
• Patienten får inte rätt  

läkemedel
• Dubbla ordinationer  

(från olika läkare)
• Vilken läkemedelslista  

gäller?
• Utebliven info om  

läkemedelsändring.
• Utebliven info om restrik-

tioner/ omläggningar.
• Fel behandling då  

patienten remitteras  
hit och dit.

Problem

Nationell gemensam  
läkemedelslista, poster 1
INSTITUTIONEN FÖR DESIGNVETENSKAPER | LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Grupp 4

*Inspektionen för Vård och Omsorg



Nationell gemensam  
läkemedelslista, poster 2
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Grupp 4 BEST CASE SCENARIO Lösningsförslag
Nationell gemensam  
läkemedelslista och rutiner 
på regional nivå för  
PASCAL leder till...

• Att läkaren har tid och 
förståelse för systemet 
och hur det fungerar

• Säker läkemedels- 
hantering

• Kvalitetssäkring

Fördelar
• Patienten mår bättre rätt medicinerad
• Effektivare arbetstid
• Bättre arbetsmiljö
• Sparade pengar
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