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Sammanfattning 
 

Telemonitorering är teknik för att medicinskt övervaka individer på distans. 

Tekniken har, trots att den är ny och outforskad, stora förväntningar på sig att vara 

en del av lösningen på vårdens framtida utmaningar. Syftet med den här rapporten är 

att presentera en översiktlig analys av telemonitorering som den används i vården 

idag. Dessutom att diskutera vilka vårdprocesser den bäst ska tillämpas i för att 

framöver leda till så stor patientnytta som möjligt. 

 

Området är svåröverblickbart av flera anledningar. Bland annat på grund av brist på 

en gemensam terminologi som används konsekvent och att den empiri som hittills 

genererats för att undersöka nyttan har gett spridda resultat. Mot den bakgrunden 

valdes en kvalitativ metod som har bestått i att genomföra litteraturstudier, 

omvärldsbevakning, intervjuer samt en avgränsad fördjupning i hur tekniken skulle 

kunna användas hos en vårdaktör (Health Navigator AB). Analysen av det insamlade 

materialet har resulterat i insikten att det största potentiella resultatet av tekniken 

följer av att den kan leda till ökat vårddeltagande. Därför har benämningen 

”självmonitorering” valts.  

 

Rapportens resultat är en nulägesbeskrivning som omfattar områdets största 

intressenter, tongivande studier, projekt samt identifierade möjligheter och 

utmaningar. Slutsatsen är att det både finns ett behov av, och vinster med, 

självmonitorering – förutsatt att den utformas efter ett antal framgångsfaktorer som 

presenteras i rapporten. 
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Abstract 

Telemonitoring is the technology to medically monitor individuals remotely. The 

technology has, even though it is new and unexplored, high expectations on itself to 

be part of the solution to health care challenges of the future. The purpose of this 

report is to present a general analysis of telecommunications monitors as used in the 

health care industry today. In addition, it discusses the future care processes that can 

lead to significant patient benefits. 

 

This area is inherently difficult to overlook for several reasons. Two of these reasons 

are the absence of consistent terminology and that empirical evidence of its utility has 

so far generated scattered results. Against this background, a qualitative approach 

has been selected to carry out literature studies, gathering intelligence and 

conducting interviews on how technology could be used by a health care giver (Health 

Navigator AB). The analysis of the collected material has resulted in the realization 

that the main potential gain with technology is that it can lead to increased treatment 

participation. For this reason, the term “self-monitoring” is selected. 

 

The report includes a status report covering the area’s stakeholders, influential 

studies, projects and identified opportunities and challenges. The conclusion is that 

there is both a specific need for, and benefits of, self-monitoring – provided that it is 

designed for a number of success factors presented in the report. 
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1. Inledning 
 

1.1 Introduktion 
Mycket tyder på att sjukvården i Sverige, och på många andra ställen i världen, står 

inför stora förändringar. En av de främsta anledningarna till detta är krav på att möta 

det ökande vårdbehovet som följer av förändringar i befolkningsdemografin. Bättre 

läkemedel och diagnostiska hjälpmedel för med sig att medellivslängden ökat. Även 

om bättre hälsa minskar vård- och omsorgskostnaderna per individ, ökar de totala 

kostnaderna eftersom fler äldre behöver vårdas av färre antal yngre (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering, 2009).  

 

De kommande omvälvningarna i sjukvården drivs inte bara av hot utan även av 

möjligheter, som till exempel ny teknik och förändrade patientbeteenden. Vårdtagare 

söker idag ofta individuella lösningar, tar egna initiativ, ställer höga krav på 

hälsosektorn och använder internet i stor utsträckning för att öka sina kunskaper om 

hälsofrågor. Beräkningar som genomfördes tidigt år 2011 visar att 17 procent (Fox, 

2011) av USA:s mobiltelefonanvändare använde sina mobiler för att söka hälso- och 

medicinsk information och att sammanlagt 44 miljoner (Juniper Research, 2011) 

mobilapplikationer inom detta område laddades ner.  

 

Det finns stora förväntningar på att patientövervakning på distans, eller 

telemonitorering, ska vara del av lösningen på vårdens framtida utmaningar. 

Området är till sin natur brett och svårt att överblicka. Den empiri som hittills 

genererats för att undersöka nyttan med telemonitorering av patienter har gett 

spridda resultat (Paré, 2007) och vetenskapliga studier av god kvalitet (t.ex. 

randomiserade) saknas i stor utsträckning.  

 

I stort sett allt som går att mäta på en individ på en sjukhusavdelning är idag tekniskt 

möjligt att mäta hemifrån. Lämpliga biologiska parametrar att mäta på distans 

begränsas istället av vem som ska utföra mätningen och i vilket syfte den utförs. 

Arbetshypotesen, H1
1, för den här rapporten är att det både finns ett behov av-, och 

vinster med, att använda sig av telemonitorering i vården. 

 

Bakgrunden till rapporten är mitt intresse för användning av medicinsk teknik som 

sammanföll med vårdaktören Health Navigators förfrågan om en genomlysning av 

telemonitorerings värdeskapande.  

 

1.2 Problemdiskussion 
De höga förväntningarna på telemonitorering har gett upphov till många 

forskningsprojekt och initiativ för att kartlägga dess effekter (Paré, 2007), (Topol, 

2012), (Ulfvarson, 2012). Utmaningarna med att skaffa sig en helhetsbild av dessa är 

                                                        
1 Hypoteserna H1-H5 finns sammanställda i resultatdiskussionen, avsnitt 6.1. 
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många. Området är uppskattningsvis endast drygt tio år gammalt och 

tvärvetenskapligt. Dessutom innefattar det många olika intressenter, som patienter, 

sjukvård, teknikutvecklare och myndigheter. Undersökningen av den insamlade 

informationen har visat att branschen brottas med svårigheter att generalisera 

resultat av telemedicin beroende på följande anledningar; 

 Avsaknad av stringent terminologi: det råder en viss begreppsförvirring på 

grund av att det saknas konsekventa termer för att beskriva området 

 Studierna är ofta småskaliga och när en teknik tillämpats på en mycket 

avgränsad målgrupp det blir det svårt att dra allmänna slutsatser 

 Det är olika företeelser som mäts. När studier utvärderar resultatet av sina 

utfall är det stor spridning på vad som analyseras – användarvänlighet, 

användarföljsamhet, mortalitet, antal sjukhusinläggningar, upplevd 

livskvalitet, etc. 

 

Spridningen i materialet kan dock innebära en styrka. Den rika mängd vertikala 

analyser, som går på djupet i avgränsade frågor, innehåller mycket och värdefull 

information. Det som saknas är en bred, horisontell, granskning av vad som är 

gemensamt, eller till och med allmängiltigt, på området (Goodwin, 2012).  Samtidigt 

är det enligt vetenskapsteoretikern Silverman (Silverman, sid 192, 2010) är en 

grundsats till att bedriva god kvalitativ forskning att man inte;  

 ”… utgår ifrån att god forskning kräver mängder av ”teori” eller att 

 man måste följa de senaste teoretiska trenderna”. 

 

För att avgränsa och förtydliga rapportens fokusområde har benämningen 

”självmonitorering” valts. Termen innebär att det är vårdtagaren själv som utför 

mätningen och använder sig av mätvärdet. Områdesanalysen, utförd i den här 

rapporten, visar att de största potentiella vinsterna med telemonitorering ligger i att 

den kan leda till ökat vårddeltagande.  

 

Ett bra exempel som ofta kommer upp är självmonitorering för diabetiker. Diabetes 

är lämpligt för självmonitorering eftersom denna metod är väl etablerad och 

studerad. Omständigheter som gör diabetes lämpligt är att det är en väl avgränsad 

sjukdom, kunskapen om sjukdomen är stor och det finns en tradition av att patienter 

mäter sitt eget blodsocker för att dosera insulin. 

 

Hypotesen, H2, för rapporten är att fler patientgrupper kan gynnas av att lära känna 

sin kropp och sin sjukdom bättre. För att undersöka det antagandet krävs diskussion 

av vad som har gjorts på området hittills och vilka utmaningar och möjligheter som 

tekniken erbjuder.  

 

Den här rapporten syftar, H3, till att presentera en översiktlig analys av 

telemonitorering så som den tillämpas idag samt teorier kring vilka vårdprocesser 

tekniken bäst nyttjas i för att leda till så stor upplevd patientnytta som möjligt. 
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1.3 Målformulering 
Målet, H4, är att kartlägga behovet av och vinsterna med att införa biologiska 

parametrar som självövervakningsobjekt för individer (för att kunna bekräfta eller 

dementera H1). Ett delmål, H5, är även att ge exempel på vilka parametrar som är 

relevanta att mäta för vilka individer. 

1.4 Avgränsning 
Eftersom området är brett har rapporten inte ambitionen att vara heltäckande. 

Områden som exkluderas i rapporten är: 

 Telemonitorering annan än den delmängd som mäter biologiska parametrar 

 Telemonitorering där det krävs lång medicinsk eller teknisk träning för att 

utföra mätningen 

 Telemonitorering i utvecklingsländer 

 Telemonitorering för diabetiker 

 Krav på tekniken, så som kryptering och datasäkerhet, annat än hur den ska 

tillämpas 

 

1.5 Metod och metoddiskussion 
För att uppnå rapportens målsättning, att undersöka den eventuella patientnyttan 

med telemonitorering, har vården betraktas som en huvudprocess och tekniken som 

dess stödprocess. Tekniken har inte något egenvärde i sig utan ska bara bedömas 

utifrån den nytta den tillför. 

 

Området löper genom flera discipliner och metoden har anpassats därefter. 

Intervjuobjekt och litteratur har sökts från de båda huvudområdena medicin och 

teknik. Hypotesen, H1, är att det både finns ett behov av, och vinster med att, 

använda sig av telemonitorering i vården. Rapporten innefattar en bred kartläggning 

av distansövervakning av patienter idag samt identifierade trender där 

telemonitorering bedöms ha stor potential att bidra till nya vårdprocesser. Båda 

analysernas fokus ligger på den svenska marknaden men på grund av att den inte är 

strikt avgränsad, och att flertalet fenomen är globala, hämtas många exempel från 

andra länder. Grunden till analyserna är inte endast författarens akademiska 

bakgrund utan även erfarenheter som vårdbiträde på palliativa och geriatriska 

vårdavdelningar (åren 2004-2009 på Nacka Geriatriken AB). 

 

Metoden har utgjorts av en kvalitativ (Silverman, 2012) insamling av primär- och 

sekundärdata. Primärdata består av femton genomförda intervjuer, en 

fokusgruppsdiskussion, ett seminarium och närvaro på flera branschevenemang, som 

finns beskrivna i Bilaga A. Intervjuerna och diskussionerna i fokusgrupperna har 

varit partiellt strukturerade med på förhand bestämda frågeområden utan fasta 

svarsalternativ, se Bilaga B. Intervjuformen valdes för att på en begränsad tid 

kartlägga det breda undersökningsområdet. Sekundärdata till rapporten utgörs av 

litteraturstudier av relaterade böcker, rapporter, artiklar och hemsidor som finns 
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sammanställda i källförteckningen. Därutöver har branschen även bevakats genom 

nyhetsflöden och sociala medier.  

 

Med anledning av att många av de fenomen (till exempel trender, attityder och 

beteenden) rapporten syftar till att beskriva är svåra att kvantifiera har det vid 

bedömningen av en källas kvalitet lagts stor vikt vid hur aktuell den är. Hänsyn har 

även tagit till källans form/ursprung för hur den använts i rapporten; opublicerade 

intervjusvar används för att exemplifiera företeelser, inte som enskilda svar eller 

bevis. 

 

Delar av det insamlade materialet måste betraktas som subjektivt, till exempel 

intervjusvar, men även urval och analys. Ambitionen har varit att genomgående att ta 

hänsyn till begränsningarna och i och med detta kompensera för dem. 

Kompensationen har bestått i ett öppet förhållningssätt till negativa resultat och en 

strävan efter att täcka in ett brett spektrum av aktörers erfarenheter.  

 

Resultatet av kartläggningen presenteras enligt följande indelning i rapporten: 

1. Inledning En kort introduktion till rapportens utformning och ämnet den 

behandlar 

2. Behovsanalys av självmonitorering Ett kontextualiserande avsnitt av 

vilka förändringar i patient-, vård- och teknikförutsättningar som ligger till 

grund för området 

3. Översiktlig nulägesanalys av telemonitorering En beskrivning och 

analys av områdets intressenter, de mest inflytelserika studierna och största 

projekten 

4. Fördjupning i självmonitorering för patienter med hög men 

undvikbar vårdkonsumtion En redogörelse för en genomförd fallstudie 

där erfarenheterna från kartläggningen i avsnitt 3 prövas på en mer avgränsad 

frågeställning 

5. Identifierade framgångsfaktorer för telemonitorering En 

sammanställning av kartläggningens resultat 

6. Diskussion En avslutande analys av området i allmänhet och rapporten i 

synnerhet 

 

Författarens uppfattning är att metodens svaghet ligger i att det varit svårt att 

särskilja analys från resultat, varför dessa ibland valts att presenteras tillsammans i 

rapporten. Metodens styrka ligger i att den visat sig effektiv för att under en 

begränsad tid kartlägga ett nytt område, vilket är anledningen till att rapporten ligger 

till grund för ett under hösten kommande projekt inom självmonitorering på Health 

Navigator. 
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2. Behovsanalys av självmonitorering 
Antalet och andelen äldre2 fortsätter att öka globalt. Samtidigt som vi har möjlighet 

till ett allt längre liv ökar också risken att drabbas av sjukdomar (Statens beredning 

för medicinsk utvärdering, 2009). Alla demografiska prognoser 

(Socialdepartementet, 2010), (World Health Organization, WHO, 2012), (Access 

Health International, 2012) förutspår att medelbefolkningen kommer att bli 

dramatiskt mycket äldre inom en snar framtid. Det globala fenomenet har kallats 

”The silver tsunami”3 och är en positiv konsekvens av teknologiska, farmakologiska 

och medicinska landvinningar. Även om bättre hälsa minskar vård- och 

omsorgskostnaderna per individ, ökar ändå de totala kostnaderna eftersom det blir 

fler äldre som behöver vårdas av färre antal yngre. En parallellt dokumenterad trend 

är att många individers konsumtionsmönster av vård ändras. Ett exempel på detta är 

att fler patientnätverk online växer sig stora (PatientsLikeMe, 2012), (Topol, 2012, 

sid. 11). Många läkare vittnar om att patienter är mer pålästa (Thurfjell, 2011), 

(Bohmer, 2009, sid. 178), (Topol, 2012, sid. 47). Av tradition är sjukvården 

organiserad så att patienter oftast är passiva mottagare av vård och den resurs som 

aktiva patienter utgör förblir i stort outnyttjad.  

 

2.1 Vårdkonsumtion ur ett befolkningsperspektiv 
Enligt rapporten ”Den ljusnade framtid är vård” (Socialdepartementet, 2010) 

kommer kostnaderna för Sveriges äldreomsorg stiga med ca 70 procent och för hälso- 

och sjukvård med närmare 30 procent fram till år 2050. Efter att ha räknat med 

antaganden om nya behandlingsmöjligheter och en ökad ambitionsnivå inom hälso- 

och sjukvården blir ökningen ca 80 procent. Uttryckt i arbetskraft ökar 

personalbehovet med cirka 50 procent och en personalbrist med cirka 65000 

årsarbetare väntas redan år 2030. 

 

Kostnaderna för vården är inte jämnt fördelat över hela befolkningen.”Utveckling av 

innovativa och fokuserade beställarstrategier för bättre hantering av vårdtunga 

patienter” (Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning [HSN-f], 2009) är en 

ekonomisk analys utförd på beställning av Hälso- och sjukvårdsnämndens 

förvaltning. Där slås fast att det är ett fåtal patienter som står för en stor del av 

kostnaderna inom sjukvården, se figur 1. Rapporten definierar de mest vårdtunga 

patienterna som de mest resurskrävande med högst sjukvårdskostnad per individ och 

är baserad på information från Stockholms Läns Landsting, SLL, år 2008. Rapporten 

visar att under 2008 stod cirka 10 % av befolkningen inom SLL, det vill säga 200 000 

individer, för uppskattningsvis 79 % av den sjukvårdskostnad på cirka 22 miljarder 

kronor som genom interna databaser (VAL) går att koppla samman med ett visst 

vårdtillfälle. Samma studie visar att cirka en % av befolkningen, det vill säga 20 000 

individer, stod för ca 33 % av kostnaderna. Utmärkande för den gruppen är att de i 

snitt har: 

                                                        
2 Med äldre menas individer över 65 år. 
3 På grund av att stereotypen av äldre ofta är gråhåriga. 
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 åtta olika diagnoser 

 65 vårdkontakter per år 

 en inläggning var tredje månad, oftast akut 

 mycket lågt självskattad livskvalitet  

 65 % av dessa patienter är äldre än 65 år 

 

Den nämnda rapporten slår även fast att mycket av den höga vårdkonsumtionen är 

undvikbar med hjälp av relativt enkla medel som till exempel att öka förståelse och 

deltagande hos dessa individer.  

 

 
Figur 1. Samband mellan antal invånare och sjukvårdskostnad (publicerad med tillstånd från 
författarna)  

 

Båda de beskrivna fenomenen är globala; ökande äldre befolkning och ojämn 

fördelning av patientkostnader. I Världshälsoorganisationens, WHO:s, 

befolkningsprognos (World Health Organization, WHO, 2012) konstateras det att  

”Antal personer i världen över 60 år kommer att öka från 605 miljoner 

till 2 miljarder mellan 2000 och 2050”. 

Även Storbritanniens motsvarighet till Socialstyrelsen, National Health Service, NHS, 

räknar med att vissa patientgrupper är mer kostnadsdrivande. Ur rapporten 

”Healthcare without walls” (Cruickshank, 2012) slås fast att 70 % av NHS:s budget 

går till kroniskt sjuka.  

 

En vanlig uppfattning är att det är individerna i sig som driver kostnaderna, men 

enligt Bohmer (Bohmer, 2009, sid. 35) är det läkarbesök och dyra 

specialistläkemedel. Olika sjukdomar och diagnoser är olika dyra. Generella 

komplikationer för gruppen äldre patienter är att de ofta har många sjukdomar, 
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drabbas ofta av läkemedelsbiverkningar samt att det tar längre tid för äldre att få 

effekt av behandlingar. Andra faktorer bidrar också till att äldre är en svårhanterad 

patientgrupp, till exempel att det finns många inblandade vårdgivare och bristfällig 

samordning (Karlström, 2012) . 

 

 

2.2 Vårdkonsumtion ur ett patientperspektiv 

I ”Nationell IT-strategi för vård och omsorg” (Johansson, 2005) anges målbilden:  

”I framtiden kommer allt fler att söka individuella lösningar på sina 

problem, ta egna initiativ. Medborgaren kommer att ställa krav på 

hälsosektorn… Framtidens medborgare kommer i större utsträckning 

använda Internet för att öka sina kunskaper om hälsofrågor…”. 

Med facit i hand drygt sju år efter att Göran Persson och hans regering författade det 

citerade dokumentet ovan kan det konstateras att profetian om framtidens 

medborgare slagit in. 

 

Vad rapporten år 2005 kallar ”Framtidens medborgare” är idag samtida i 

och med att individer som det heter… 

 

… söker individuella lösningar 

Patientslikeme.com är ett öppet patientnätverk där patienter utbildar varandra 

genom att dela sjukdomsrelaterad information. Idag har sidan över 160000 

medlemmar och beskriver över 1000 sjukdomar (PatientsLikeMe, 2012), (Heywood, 

2009). Medlemmarna loggar och delar med sig av erfarenheter kring symptom samt 

behandlingar och svarar på eller ställer frågor. Företaget är bara ett exempel av 

många sociala medier dedikerat till hälsorelaterade frågor (andra exempel är 

googlehealth, Curetogether.com, Diabetic connect med flera). Men även de stora 

sociala medierna som Facebook och Twitter kan vara till hjälp för att lägga ut en 

specifik uppgift på en grupp människor och på så sätt erhålla individanpassad 

hälsoinformation. Nyligen inträffade fallet ”How Facebook Saved My Sons Life” 

(Kogan, 2011) där en mamma la ut en bild på sin febriga sons utslag på sin facebook-

vägg och fick tipset av en av sina facebookvänner, om diagnosen Kawasakis sjukdom, 

en ovanlig autoimmun sjukdom som läkarna hade missat. 

 

… tar egna initiativ 

Patientslikeme.com är inte bara ett verktyg för att hitta individanpassad 

sjukdomsinformation utan även ett exempel på patientdrivet initiativ: nätverket 

grundades 2004 några år efter att två av grundarnas bröder diagnostiserats med ALS. 

Initiativen från patienter riktar sig inte bara mot att kolla upp sina sjukdomar. Att 

kontrollera om en läkare eller annan sjukvårdspersonal fällts i Hälso- och 

sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, har blivit betydligt vanligare det senaste 

årtiondet (Thurfjell, 2011):  
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 De senaste tio åren ökade HSAN:s förfrågningar med över 40 %. Från 6250 

förfrågningar år 2000, till 25828 förra året.  

• Samma period ökade antalet anmälningar från allmänheten till HSAN med 52 

procent, från 2936 till 4478 per år. 

• Förutom detta har olika hemsidor där man kan betygsätta läkare och se vad 

andra har gett för omdömen dykt upp på nätet. 

 

Förutom nya patientinitiativ som sker helt utan hälso- och sjukvården finns det 

projekt som får dess stöd. På dialysenheten i Ryhov bemannas avdelningen i stor 

utsträckning av erfarna patienter (Mellgren, 2012) som inte bara kan tekniken utan 

också erbjuder sina medpatienter stöd och förståelse. Nyligen godkände även 

Stockholms Läns Landsting, SLL, titrering av Waran hemifrån för patienter, vilket 

innebär att patienter med behov av det blodförtunnande läkemedlet kan reglera sin 

dos hemifrån (Forsman, 2012). 

 

Även aktörer förutom hälso- och sjukvården, som till exempel apotek och 

tillverkningsindustri, möjliggör fler patientinitiativ. Exempel på detta är bland annat 

att fler självtester som ägglossnings-, klamydia- och allergitester samt mer 

medicinteknik utrustning som blodtrycksmanchetter och glukosmätare finns till 

försäljning på apotek och på internet (Kjellberg, 2012). 

 

… ställer krav på hälsosektorn  

Vad som definieras som ett sjukdomstillstånd är inte statiskt över tid utan varierar 

med rådande normer och förutsättningar. Enligt en lärobok i fysiologi (Henriksson, 

2007, sid. 135) är en sjukdom  

”ett funktionshindrande tillstånd som karakteriseras av fysiologisk, 

psykologisk och/eller social ohälsa”. 

Enligt författaren till ”Designing care” (Bohmer, 2009, sid. 184) har vi idag större 

benägenhet att uppfatta något som tidigare ansågs vara ett naturligt tillstånd som en 

sjukdom, till exempel menopaus och fetma. Utvecklingen att vi lever allt längre och 

har allt bättre hälsa skapar nya patientgrupper som till exempel canceröverlevare och 

fler multisjuka med egna vårdbehov och förutsättningar. 

 

… använder internet för att öka sina kunskaper om hälsofrågor 

Många läkare vittnar om att patienter är mer pålästa idag än vad de någonsin varit 

förut (Bohmer, 2009, sid. 177), (Topol, 2012, sid. 226). Drygt åtta av tio amerikaner 

har använt internet för att söka upp hälso- och sjukvårdsfrågor (Topol, 2012, sid. 47). 

Samma utveckling märks även i Sverige där SLL:s webbsida för medicinskt granskad 

information om sjukdomar och hälsa, Vårdguiden, uppger att de har ungefär 14 

miljoner besök om året (Vårdguiden, 2012) och en snabb ökning på mobilfunktionen 

sedan starten (SLL, 2010). 
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2.3 Hälso- och sjukvårdssystemets organisation 
Sveriges hälso- och sjukvård är en enorm organisation som 2011 omsatte omkring 

350 miljarder kronor. Branschen är hårt reglerat av flera myndigheter och ansvaret 

är uppdelat i olika nivåer (Praktikertjänst Koncernkommunikation , 2012). Ansvaret 

fördelas mellan staten, landstingen och kommunerna i tre olika vårdnivåer: 

regionsjukvård, länssjukvård och primärvård. Enligt SKL:s rapport (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2012) ökade landstingens kostnader för hälso- och 

sjukvård mellan 2010 och 2011. Vården utgör alltså ett stort och tungrott system 

vilket leder till att förändringsarbete är svårt att genomföra.  

 

Mycket kritik riktas idag mot att många sjukvårdsystem är alltför paternalistiskt 

utformat, inte minst från patienter (bland annat mot bakgrunden av de nya 

patientbeteenden som beskrevs i föregående stycke). Författarna till 

”Makrowikonomics” (Tapscott, 2012) beskriver dagens sjukvårdsorganisation på 

följande sätt (fritt översatt från engelska): 

”Traditionellt är patienter passiva mottagare av vård med liten eller 

ingen roll att spela vid avgörandet av sina egna behandlingar om de 

blir sjuka. Patienterna är isolerade från varandra och kommunicerar 

eller delar kunskap sällan. Sjukvård sker främst när du fysiskt kommer 

in i hälso- och sjukvården”. 

Som bakgrund till kritiken kan nämnas att det i Hälso- och sjukvårdslagen står att  

”Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och 

genomföras i samråd med patienten. Olika insatser för patienten skall 

samordnas på ett ändamålsenligt sätt.” 

Syftet med all sjukvård är att förebygga, lindra eller bota sjukdomar. System för att 

uppfylla det målet kan konstrueras på många olika sätt, men de komponenter som 

oftast ingår som kontrollerbara variabler är kunskap, personal, sjukvårdsprocesser, 

organisation och resultat (Bohmer, 2009, sid. 15) (figur 2). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Modell för sjukvårdssystem 

 

Personal 

 

Organisation 

 

Sjukvårds- 

processer 

 

Resultat 

 

Kunskap  

 



10 

 

Kunskapen i ett sjukvårdssystem är evidensbaserad, det vill säga dels grundad på 

vetenskapliga metoder, dels organisatoriskt grundade på beprövad erfarenhet. 

Sjukvårdpersonalen i samma vårdsystem kategoriseras efter sin kunskap och har 

olika befattningar och olika lång erfarenhet. Tillsammans ligger sjukvårdskunskap 

och blandningen av personal till grund för de olika sjukvårdsprocesserna. Dessa 

brukar i sin tur delas in i:  

 prevention  

 diagnos 

 behandlingsalternativ  

 behandling  

 uppföljning av given behandling 

 

Organisationen utgör ordnandet av systemets olika delars inbördes samverkan. Hur 

man mäter resultaten av ett sjukvårdssystem varierar. Exempel på vanliga effektmått 

är vårdkonsumtion eller livskvalitet. Livskvalitet skattas ofta enligt det 

standardiserade formuläret SF36. På grund av att det är ett tidskrävande formulär för 

patienter att fylla i finns det många som förespråkar att man i större utsträckning ska 

mäta enligt andra standarder, till exempel hälsolitteracitet (Mårtensson, 2009). 

Hälsolitteracitet är en beskrivning av individers förmåga att förvärva, förstå och 

använda information om hälsa och kvantifieras efter ”Skalan för funktionell 

hälsolitteracitet”. 

 

I modellen (se figur 2) ovan är inte patienten betraktad som en aktiv deltagare utan 

snarare som ett objekt. Modellen belyser traditionen att sjukvård organiseras så att 

patienter oftast är passiva mottagare av vård och den resurs som aktiva patienter 

utgör förblir i stort outnyttjad.  

 

2.4 Förändringsbenägenhet och attityder bland sjukvårdens 

personal  
Som i alla organisationer påverkas införandet av nya tekniker och arbetssätt av dess 

benägenhet till förändring och inställningen hos personalen. Den generella 

uppfattningen hos branschaktörer som representerar medicintekniska företag är att 

vården är konservativ när det gäller teknik (Björkehag, 2012), (Ulfvarson, 2012), 

(Jonsson, 2012), (Wetterhall, 2012), (Palerius, 2012). Uppfattningen bekräftas även i 

litteraturen (Topol, 2012, sid 35) där vårdens teknikmotstånd bland annat påpekas 

genom att den genomsnittliga tiden för när signifikant innovation når klinisk praxis 

är 17 år och att 62 % av alla läkare inte mailar med sina patienter.  

 

Åsikten om vårdpersonals motstånd mot tekniken är dock inte enhetlig. Enligt Göran 

Algers (Algers, 2012), projektledare för en stor implementering av telemedicin i 

Norrbotten, har han inte stött på något motstånd från vårdpersonal. För att 

undersöka attityder till självmonitorering hos sjukvårdpersonal genomfördes en 
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fokusgruppsdiskussion som finns beskriven i avsnitt 3.1, under stycket om 

vårdgivare.  

 

Hälso- och sjukvårdens förändringsbenägenhet tar sig även uttryck genom bland 

annat ersättningsmodeller för vård. Dessa är i dagsläget utformade så att vårdgivaren 

blir ersatt för behandling av patienten på vårdinrättningen och ligger till hinder för 

teknik som möjliggör för vård på distans (Björkehag, 2012), (Wetterhall, 2012). Ett 

exempel på detta presenteras i avsnitt 5.  

 

2.5 Tekniska möjligheter 
Digital teknik har på mycket kort tid förändrat många branscher, varor och tjänster. 

Hur vi bokar resor, nätverkar, gör bankärenden eller lyssnar på musik följer idag helt 

andra självklara konsumtionsmönster än för bara några år sedan. I litteraturen kallas 

detta för en digital revolution (Tapscott, 2012) och tydligt är att sjukvården inte hängt 

med i samma tempo.  

 

När vården står inför utmaningen att matcha ett snabbt ökande vårdbehov kan 

anpassningen göras på flera olika sätt: anställa fler inom vården eller genom att 

införa mer avancerad teknik. Problemet med många av de resurskrävande förslagen 

är att de inte är samhällsekonomiskt hållbara. Att däremot sprida sjukvårdskunskap 

till patienter och möjliggöra att deras vård blir mer individanpassad bär på en större 

potential till att vara en del av lösningen i den obalanserade relationen mellan pengar 

och vårdbehov. 

 

Undersökningar (Bohmer, 2009, sid 6) kategoriserar de största innovationerna i den 

digitala revolutionen i kronologisk ordning som: Mobiltelefon, persondator, internet, 

smartphones och sociala nätverk.  

 

Tack vare den tekniska utvecklingen har övervakning på distans mögliggjorts i större 

utsträckning. Telemonitorering är ett relativt nytt område som det finns stora 

förväntningar på (Nordic Centre for Welfare and Social Issues, 2010), (Ulfvarson, 

2012), (Egnell, 2007) . Området är problematiskt på grund av att det saknas stringent 

och enhetlig terminologi, vilket orsakat en viss begreppsförvirring (Egnell, 2007). 

WHO’s (World Health Organization, WHO, 2012) definition av telemedicin lyder:  

”Utövande av hälso- och sjukvård genom att använda interaktiv 

kommunikation av ljud, bild och data. Detta inkluderar diagnos, 

konsultation och behandling såväl som utbildning och överföring av 

medicinska data”. 

De mest vedertagna definitionerna som ”praktisering av vård på distans” eller ”att 

utöva medicin på avstånd” är väldigt generella och innefattar allt från ett vanligt 

telefonsamtal mellan patient och sjukvårdspersonal till olika typer av 

högteknologiska applikationer med liten mänsklig närvaro.  
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Självmonitorering kan betraktas som en process omfattande flera olika steg; 

1. Mätning av biologisk parameter: faller inom rapportens huvudsakliga 

undersökningsområde 

2. Dataöverföring: kan ske via alla typer av informations- och 

kommunikationsteknologier som; telefon, e-mail, video och datorer 

samt äga rum mellan vårdgivare och patient eller patienter emellan  

3. Analys av mätvärde: kan utföras av till exempel patienten, vårdgivaren 

eller en anpassad mjukvara 

 

Termen telemedicin får ofta kritik för att den är förlegad och betonar den teknik som 

tillämpas; -mobiltelefoni och internetöverföring är någonting vi idag är vana vid. 

Mats Palerius, VD för Zenecor AB, vars företags produkt mäter EKG på distans 

undviker att kalla företaget ”telemedicinskt” med anledning av att han upplever att 

det hindrar att framhäva användningen av produkten (Palerius, 2012). 

 

Begreppet telemedicin är heterogent och kan även ha skiftande innebörd, beroende 

på variationer i erfarenheter, överblick och tillämpning. Detta motverkar sökbarhet 

och tydliga tolkningar och medför att det är svårt att generalisera information om 

ämnet. Nedan är en sammanställning på några av de vanligaste förekommande 

termer och dess approximativa innebörd som observerats under arbetet med 

rapporten (se tabell 1). 

Namn Definition Exempel Översättning 

(eng) 

Telemedicin Att utöva medicin på 

avstånd 

Överrubrik; 

innefattar allt 

nedan 

Telemedicine 

Telehälsa Tele-stöd för 

medicinsk hantering 

av sjukdomar 

Diabetiker och 

glukos, 

pacemakers 

Telehealth 

Televård Tele-stöd för social 

omsorg 

Trygghetslarm Telecare 

Telekonsultation Sjukvårdsråd över 

telefon 

Sjukvårds- 

upplysningen 

Teleconsultation 

mHälsa Undergrupp av 

telemedicin som 

använder sig av mobila 

enheter 

(mobiltelefoner, 

läsplattor etc) 

Mobilapplikation

er för att övervaka 

puls, sömn, 

rapportera in 

symptom med 

mera 

mHealth (m-health 

mobile health) 

eHälsa Internet som stöd för 

sjukvård 

Hemsidor med 

egenvårdsråd 

eHealth 

Tabell 1. Sammanställning av termer och definitioner inom medicinsk distansövervakning 



13 

 

 

International Society for Telemedicine & eHealth:s, ISfTeH, är en stor 

branschorganisation med över 73 medlemsländer. Den verkar för att sprida kunskap 

och öka samarbeten inom området och förespråkar en mer avgränsad terminologi (se 

figur 3); 

 Telemedicin är en definition inom kurativ klinisk medicin där medicinsk 

information överförs via telefon, Internet eller andra nätverk. 

 Telehälsa är en bredare definition med förebyggande och återställande 

aspekter. 

 Mobil hälsa eller mHälsa är en term för både kurativ och preventiv vård som 

stöds av mobila enheter, såsom mobiltelefoner, enheter för 

patientövervakning, handdatorer och andra trådlösa enheter. Kan förenklat 

beskrivas som en undergrupp av telehälsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Fyrfältsmatris över områdets terminologi, vårdtyp (y-axeln) som funktion av tekniksort 
(x-axeln). 

 

Rapportens undersökningsområde 

Rapporten fokuserar på den delmängd av telemedicin som innebär övervakning av de 

biologiska parametrarna (inte känslor, livskvalitet eller upplevda symptom) en 

individ kan mäta själv, till exempel vikt, blodtryck, puls och temperatur. För att 

förtydliga detta kommer termen ”självmonitorering” användas i möjligaste mån i 

rapporten. Hur avgränsningen av vilka parametrar som uppfyller kraven ska dras är 

svår att värdera. Problemet bottnar delvis i att den tekniska utvecklingen går så 

snabbt framåt att utbudet av mätutrustning på marknaden för självmonitorering 

ständigt ändras. Ponera att delmängden definieras till att exkludera övervaknings-

elektrokardiogram, EKG, som tidigare utfördes genom att man placerade tolv 

 

 

 
Telehälsa 

Telemedicin 

 

 

mHälsa 

Kliniskt, kurativ 

Platsbunden 

teknik 

Mobil teknik 

Icke-klinisk, preventiv 
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elektroder på bestämda ställen på kroppen. Idag kan samma mätvärden tas genom 

att man håller tummarna på elektroder eller till och med inbyggt i ett plåster. Om 

man istället drar avgränsningen att inga invasiva metoder ska inkluderas försvinner 

alla diabetiker som mäter sitt blodsocker. Det mesta som går att mäta på en patient 

på en vårdavdelning går idag att mäta hemifrån, det är sällan tekniken är den 

begränsande faktorn. Rapportens huvudområde är inte att i detalj kartlägga allt som 

är tekniskt möjligt att mäta på patienter på distans, utan att reda ut vad mervärdet av 

att ha utrustning hemma hos patienter är. 
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3. Översiktlig nulägesanalys av telemonitorering 
Kommande stycke presenterar en översiktlig nulägesanalys av telemedicin idag; vilka 

stora satsningar som görs och av vem. Urvalet har gjorts baserat på de källor som 

bedömts mest tongivande (ofta förekommande i artiklar och studier, påtalats under 

intervjuer med branschbevakare samt branschevenemang), vilket innebär att 

omfattningen av arbetets litteraturgenomgång är avsevärt större än vad som framgår 

av källförtäckningen.  

 

Områdets utsträckning har gjort att nulägesanalysen inte har ambitionen att vara 

heltäckande. Bland annat räknar man idag med att 2,2 miljoner människor är 

medicinskt övervakade på avstånd (Berg Insight, 2011) och att en stor del av dessa 

ingår i studier eller undersökningar som ännu inte publicerat resultat. Området 

bedöms vara mycket dynamiskt och förväntas öka dramatiskt de närmaste åren (Berg 

Insight, 2011), (Global Data, 2012).  

 

3.1 Intressenter 
Det finns många intressenter på marknaden för distanslösningar av vård. Dessa 

utgörs av bland annat: statliga organ, teknikutvecklare, vårdgivare och vårdtagare (se 

figur 4). Behovet av, och vinsterna med, en större implementering av 

telemonitorering ser mycket olika ut för den heterogena intressentgruppen. Enligt 

Jonathan Björkehag (Björkehag, 2012) leder detta ofta till administrativa och 

ansvarsrelaterade problem på grund av att  

”alla och ingen äger frågan om införandet av ny teknik i vården”. 

 Å ena sidan är förväntningarna från många håll stora medan det å andra sidan finns 

många som framhäver riskerna med utbredd användning av telemedicin. Några av de 

vanligaste förekommande för- och nackdelarna är sammanställda i tabell 2 nedan: 

 

 

 

 
 

Figur 4. En översikt av de många intressenterna på marknaden för självmonitorering 

 

Fördelar Nackdelar 

Hög patienttillfredsställelse Avsaknad av regulatoriska och juridiska 
riktlinjer 

Förbättrad tillgänglighet till vården, både 
i tid och plats 

Professionell konservatism 

Kostnadsbesparing Brist på finansieringsmodeller 
 

Tabell 2. Sammanställning av de vanligaste argumenten för och emot telemonitorering  
(Goodwin, 2012). 
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Statliga organ 
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Statliga organ 

Med anledning av att ansvaret för organisation av vård är en statlig angelägenhet 

finns det många initiativ med anknytning till telemedicin från myndigheter. Sveriges 

innovationsmyndighet, Vinnova, är en av de som är mest aktiva i utvecklingen. Staten 

vill genom Vinnova gärna se ett helhetsperspektiv på medicintekniska lösningar 

(Ulfvarson, 2012). Enligt Johanna Ulfvarsson, handläggare på Vinnova, riktar 

myndigheten kritik över att  

”mycket som görs är alldeles för snuttifierat när man tittar på 

existerande hemmonitorerings lösningar”. 

 Med ”snuttifierat” menas att det är lokala lösningar i liten skala. Den här kritiken är 

man inte ensam om att ge (Goodwin, 2012). En anledning till ”snuttifieringen” tros 

vara att branschen är hårt reglerad och att många därför drar sig för stora satsningar 

här. Man ser att flera svenska teknikutvecklare hellre riktar sina produkter mot 

marknader med ett lösare eller friare regelverk som till exempel länderna i Baltikum. 

För att motverka detta och framhäva den stora potential man ser i marknaden strävar 

Vinnova efter att stötta initiativ direkt eller via dedikerade underavdelningar så som 

”Hälsans nya verktyg ” i Östergötland. Hälsans nya verktyg verkar för att säkra 

utvecklingen av nya produkter och tjänster som kan möta framtidens ökande 

vårdbehov (Jonsson, 2012). 

  

Bakgrunden till statligt intresse i branschutvecklingen, så som ett ökande vårdbehov 

och eskalerande tekniska förutsättningar, är globala fenomen. För att utnyttja 

potentiella synergier mellan länder existerar många internationella samarbeten. Två 

omfattande projekt är ”Ambient Assisted Living Joint Programme”, AAL (Ambient 

Assisted Living Joint Programme, 2012) , och ”ICT and Ageing” (European 

Commission, 2012). AAL är ett årligt finansieringsprojekt som löper mellan åren 

2008 och 2013 inom EU. Varje år annonseras ett tema som de 23 medlemsländerna 

får presentera förslag till lösning på . Förslaget är samtidigt en ansökan om bidrag. 

 

Ett krav är att flera länder samarbetar om ett lösningsförslag och fokuserar på 

informations och kommunikationsteknik, ICT, baserade lösningar. Den totala 

budgeten är 700 miljoner euro med syftet att leverera konkreta lösningar för 

självständigt boende för äldre. ”ICT and Ageing” var en omfattande studie med det 

primära syftet var att identifiera befintliga marknadshinder för spridning av teknik 

för självständigt boende och fastställa rekommendationer till åtgärder för att ta itu 

med äldre människors behov och möjligheter på marknaden. Studien avslutades 

2010 och resulterade bland annat i en uttömmande kartläggning av vilka tekniska 

hjälpmedel som används i 16 olika länder4 för att underlätta för äldre att bo hemma 

längre. 

 

                                                        
4 Bulgarien, Tyskland, Danmark, Spanien, Finland, Frankrike, Ungern, Irland, Italien, Holland, Polen, 
Sverige, Slovenien, Storbritannien, Japan och USA 
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I flera länder som Skottland (Anon., 2012) och Norge (Norweigan Center for 

Integrated Care and Telemedicine, 2012) med flera, har egna myndigheter skapats 

med ansvar för samordning och hantering av telemedicin. Detta är antagligen en 

reaktion på att det är ett tvärvetenskapligt område som kan vara svårt att integrera 

med redan etablerade myndigheter. ”The Norwegian Center for Integrated Care and 

Telemedicine” uppger att deras främsta uppgift är att  

”verka för bättre vård och minska den ökande belastningen på 

sjukvården” 

medan ”The Scottish Center for Telehealth and Telecare” meddelar att deras största 

utmaning är att  

”att kapitalisera på den obestridliga entusiasm som finns kring 

telehälsoapplikationer, både från engagerade yrkesverksamma och 

från patienter”. 

 

Teknikutvecklare 

Swedish Medtech, landets branschorganisation för medicinteknik med runt 160 

medlemsföretag 5 , angav som svar på frågan om vilka trender som kommer att 

påverka branschen mest under den närmaste framtiden:  

”Individanpassade lösningar, evidensbaserad vård och mobil 

teknologi”. 

Intresset för mobila hälsolösningar var även tydligt under branschevenemanget 

”Health Hack Day” arrangerat av Psykologifabriken i maj 2012 (Psykologifabriken 

AB, 2012). Under en helg bjöds tio utvecklarteam från sex länder in och fick 24 

timmar på sig att ta fram en prototyp till ett nytt digitalt hälsoverktyg. Bland bidragen 

fanns till exempel smartphoneapplikationer för blod- och urinprovsanalys samt 

diagnos av sömnapné. 

 

Även universitet och lärosäten är med och driver teknikutvecklingen, även om 

produkterna i regel är mycket längre ifrån slutprodukt än när ett företag står för 

teknikutvecklingen. Under Micronano System Workshop konferens i Linköping 

(Linköping University, 2012) presenterades flera projekt inom medicin, bland annat 

forskningsprojekt för mobila lösningar kring cancercellsdetektion i blod och hud.  

 

Utöver de medicintekniska företag och projekt som finns inom hemmonitorering 

registrerar branschaktörer (Wetterhall, 2012), (Björkehag, 2012), (Ulfvarson, 2012) 

även ett ökat intresse från andra aktörer. Dessa utgörs bland annat av 

läkemedelsbolag, tv-spelstillverkare och apotek. 

 

 

 

                                                        
5 Motsvarande närmare 90 procent av den medicintekniska marknaden i Sverige. 
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Vårdgivare 

På International Society for Telemedicine & eHealth:s temadagar i Luxembourg 

under april 2012, där branschrepresentanter träffades och utbytte erfarenheter, 

listades ett av telemedicinens största hinder som ”professionell konservatism från 

vårdgivarnas sida”. Under arbetet med den här rapporten har detta både dementerats 

och bekräftats. Under en fokusgruppsdiskussion med sjuksköterskor som arbetar 

med telefonsupport (vårdcoacher på Health Navigator, se avsnitt 4) möttes frågor om 

införande av mätapparater hemma hos patienterna både negativt och positivt av 

sjuksköterskorna. Engagemang och motivation beskrevs, i många fall, som avgörande 

för hur en patients vårdsituation utvecklas över tid. Gruppen såg potential i att öka 

patienters motivation och engagemang genom att införa utrustning för 

självmonitorering.  

 

Andra fördelar som framhölls var att det skulle kunna hjälpa patienter att lära sig 

mer om sina sjukdomar. Genom att fungera som ett stöd för dem själva när de ger 

rekommendationer och egenvårdsråd samt eventuellt bidra till minskad 

vårdkonsumtion. De främsta anledningarna till en viss negativ inställning angavs 

vara:  

 Bristande förtroende för mätvärdens tillförlitlighet 

 Rädsla för orättvis vårdfördelning 

 Individers olika lämplighet 

För att bättre förstå vad som ligger bakom det telemedicinens förespråkare kallar 

”professionell konservatism” följer här en mer ingående beskrivning av vad som 

ligger till grund för skepsisen hos fokusgruppen: 

 

Bristande förtroende för mätvärdens tillförlitlighet 

Gruppen pratar om att man inte kan lita på till exempel ett blodtryck som en patient 

själv har tagit. Orsaken sägs vara bristande förtroende för att patienter följer 

rekommendationer eller förstår och kommer ihåg dem och att mätvärdena därför inte 

är tillförlitliga. Samtidigt medger de att de inte är ovanligt att man frågar en patient 

vad de väger eller har för temperatur och tar med detta i en medicinsk bedömning. 

All medicinsk telefonrådgivning bygger i grunden på samma förtroende. 

Vårdpersonalen frågar hur patienten mår och patienten svarar sanningsenligt. Om 

man finner behov finns det utrymme för kontrollfrågor för att utesluta 

omständigheter; ”Ojdå, du är trött. Hur länge sov du i natt?” respektive ”Det var ett 

högt blodtrycksvärde. Låg du ned och vilade en stund innan du tog det? Hur känner 

du dig?” Även på vårdavdelningar är det svårt att uppnå total perfektion kring 

mätning av medicinska parametrar.  

 

Patrik Lyngå, hjärtsviktssjuksköterska som disputerar om distansmonitorering av 

hjärtsviktpatienter beskriver (Lyngå, 2012) att ultimata förhållanden för daglig vikt i 

praktiken är svåra att uppnå. Rutinen är att patienten ska ha så lite kläder på sig som 

möjligt och vägas på morgonen innan de ätit frukost men efter toalettbesök. På grund 
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av dålig kommunikation mellan personal, stress och ett litet antal vågar per avdelning 

är det dock  

”sällan allting klaffar”. 

 

Rädsla för orättvis vårdfördelning 

Sjuksköterskorna menar att deras patienter har olika förutsättningar för att ta till sig 

ny teknik. Detta gör att de ser en stor risk med att de som redan är ”duktiga och 

självgående”, det vill säga redan följer egenvårdsråd och tar ansvar för sin egen 

sjukdom, skulle få mer hjälp medan de mest utsatta skulle få mindre hjälp.  

 

Individers olika lämplighet 

Samtliga sjuksköterskor i fokusgruppen hade erfarenheter av patienter som blivit 

fixerade vid sina sjukdomar. Utrustning för monitorering är någonting man tror 

skulle trigga och förstärka detta. 

 

Från sjuksköterskegruppen framkom två önskemål för att undvika det man upplever 

som risker med tekniken: 

 tydligt utformade rutiner och struktur 

 sjuksköterskorna får välja vilka patienter detta ska erbjudas till 

 

Vårdtagare 

Majoriteten av alla initiativ för hemmonitorering och befintliga projekt är riktade mot 

någon av de två målgrupperna: 

• kroniskt sjuka patienter (främst patienter med lung- åkommor, diabetes, 

hypertoni och hjärt- och kärlsjukdomar) 

• seniorer som vill kunna bo hemma längre 

Båda grupperna har stora vårdbehov och kostar på grund av detta samhället mycket, 

vilket gör att de ofta är målgrupper för telemedicin. Behovet kan vara lika stort eller 

större för andra patientgrupper, men mindre frekventa diagnoser åtnjuter inte lika 

stora forskningsanslag. Gemensamt för de båda grupperna är att de ofta är i behov av 

stort stöd från sina anhöriga. Det finns även mycket fördomar kring vad en äldre och 

eller sjuk patient klarar av tekniskt, detta presenteras närmare i kommande avsnitt. 

 

 

3.2 Sammanställning av inflytelserika studier 
Branschen är svåröverblickad på grund av att den är relativt ung, uppskattningsvis tio 

år och kännetecknas av många små planerade eller pågående projekt och få 

avslutade. Dessutom är aktörerna och initiativtagarna ofta kraftigt nischade. För att 

ge en sammanfattad aktuell kunskapsbas följer här en överblick över några av de 

största och mest tongivande6 projekten (Tabell 3) och studierna (avsnitt 3.3). Urvalet 

har gjorts baserat på projektens omfattning och uppmärksamhet från branschen. 

  

                                                        
6 Studierna räknas som tongivande med anledning av det stora antalet hänvisningarna. 
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Namn  Kort beskrivning Författare, År 

Noninvasive Home 
Telemonitoring for Patients With 
Heart Failure at High Risk of 
Recurrent Admission and Depth 

Jämförelse av telemonitorering 
hemifrån och telefonrådgivning 
och primärvård, omfattande drygt 
400 deltagare i tre olika länder 

John G. F. 
Cleland et. al, 
2005 

Systematic Review of Home 
Telemonitoring for Chronic 
Diseases: The Evidence Base 

Metaanalys av 65 empiriska 
studier mellan 1990 och 2006 

Guy Paré et. al, 
2007 

Effect of telehealth on use of 
secondary care and 
mortality: findings from the Whole 
System Demonstrator cluster 
randomized trial 

Undersökning av 
telehälsointerventioners effekter 
med över 3000 deltagare i 
Storbritannien 

Adam Steventon 
et. al, 
2008-2012 

 
Tabell 3. Beskrivning av tre inflytelserika telemonitoreringsstudier 

 

Noninvasive Home Telemonitoring for Patients With Heart Failure at 

High Risk of Recurrent Admission and Depth (John C. F. Cleland, 2005) 

Beskrivning: Jämförelse av behandlingsmetoder av patienter med hjärtsvikt; 

telemonitorering hemifrån, telefonrådgivning och primärvården, omfattande drygt 

400 deltagare. Studien involverade deltagare i Storbritannien, Tyskland och 

Nederländerna. 

Syfte: Målet var att undersöka om telemonitorering är ett bättre sätt att undvika 

långa sjukhusvistelser på hjärtsviktspatienter. 

Metod: Två gånger om dagen mätte individerna i telemonitorerings-gruppen vikt, 

blodtryck, hjärtfrekvens, rytm med utrustning som automatiskt skickade mätvärdena 

till ett kardiologiskt center. Patienterna i telefonrådgivnings-gruppen hade tillgång 

till att ringa specialistsjuksköterskor. Och den tredje, primärvårdsgruppen, fungerade 

som en kontrollgrupp. Patienterna slutade följas efter 240 dagar eller vid händelse av 

död.  

Resultat: Antalet inläggningar och mortalitet var samma mellan patienterna i 

grupperna telemonitorering och telefonrådgivning. Men antalet dagar patienterna var 

inskrivna på sjukhus var i snitt sex dagar kortare för telemonitorerde patienter. 

Patienter med endast primärvård hade högre mortalitet det första året än de två 

andra grupperna. 

Slutsats: Studien konstaterar att fler utredningar behövs för att säkerställa 

telemonitorerings fördelar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Systematic Review of Home Telemonitoring for Chronic Diseases:  

The Evidence Base (Paré, 2007) 

 

Beskrivning: Mot bakgrund av det stora antalet små studier i kombination med höga 
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förväntningar på område undersöks vilka effekter av telemonitorering för kroniskt 

sjuka patienter som går att generalisera. 

 

Syfte: Att undersöka vinster med telemonitorering för patienter med fyra typer av 

kroniska sjukdomar (hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, högt blodtryck och 

lungsjukdomar) genom en metaanalys. 

  

Metod: En litteratursammanställning och metaanalys av 65 relaterad publicerade 

artiklar mellan 1990 och 2006, främst från Europa och USA. 

 

Resultat: Studien fastslår att effekter av telemonitorering på en patients 
sjukdomsförlopp (till exempel att tidigt upptäckta symptom, lägre blodtryck, rätt 
läkemedel och reducerad mortalitet) inte är fullständigt påvisade för någon av de fyra 
undersökta diagnosgrupperna. Ett däremot tydligt bevisat resultat är att oavsett 
nationalitet, ålder eller socioekonomiska förutsättningar är följsamheten till 
telemonitorering mycket god. Slutligen hade telemonitorering större effekt på att 
minska återinläggningsfrekvens hos lung- och hjärtsviktssjuka än för diabetiker och 
patienter med högt blodtryck. 
 
Slutsats: Författarna menar att telemonitorering är ett lovande område för att stärka 
patienter och öka deras delaktighet. Samtidigt påpekas att för att tydligt påvisa eller 
utesluta kliniska effekter måste de studier som utformas vara randomiserade och 
med ett större antal (över hundra) deltagare. 
 
Effect of telehealth on use of secondary care and mortality: findings from 
the Whole System Demonstrator cluster randomised trial (Steventon, 2012) 
 

Beskrivning: Storbritanniens motsvarighet till socialstyrelsen, the Department of 

health, genomför ett projekt som heter ”The Whole System Demonstrator”, för att 

stötta patienter med långsiktiga vårdbehov. Projektet är fortfarande pågående och 

syftar till att utvärdera effekten av telemedicin och telehälsa i vårdsystem. Studien är 

en av fem planerade analyser. 

 

Syfte: Att bedöma effekten av hembaserade telehälsointerventioner för patienter med 

diagnoser inom diabetes, KOL och hjärtsvikt genom att mäta sjukhusinläggningar 

under tolv månader.  

  

Metod: En randomiserad kontrollgruppsstudie där över 1600 patienter med olika 

kroniska sjukdomar utrustades med anpassad telemedicinsk utrustning och 

telefonsupport med specialiserad vårdpersonal.  

 

Resultat: Interventionsgruppen hade ett lägre antal inskrivningar (odds 0,827) och 
mortalitet (4,6 % jämfört med 8,3 %) efter tolv månader jämfört med 
kontrollgruppen. Antal inskrivningsdagar i genomsnitt var också lägre för den 

                                                        
7 För varje 100 patienter som skrevs in på sjukhus och var med i kontrollgruppen skrevs bara 82 
patienter i interventionsgruppen in. 
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telemonitorerade interventionsgruppen (genomsnittligt 4,87 dagar per individ 
jämfört med 5,68). 

Slutsats: Telemonitorering är förknippat med lägre dödlighet och färre inläggningar.  

 

3.3 Beskrivning av aktuella projekt 

Under informationsinsamlingen påträffades även många initiativ som inte är 

vetenskapliga studier. Under processen var den branschbevakande tidningen 

”Journal of Telemedcine and Telecare” (Royal Society of Medicine Press Ltd, 2012) 

mycket behjälplig. Med ambitionen att överblicka några av de största satsningarna 

följer nedan en beskrivning av ett urval aktuella projekt och branschbevakare; 

 Det projekt där telemedicin idag används i störst utsträckning 

 Globala initiativ för att sprida kännedom om tekniken 

 Ett svenskt exempel på telemonitorering i ett landsting 

 Intresseorganisationer och branschbevakare 

 

Det projekt där telemedicin idag används i störst utsträckning 

“The United States Department of Veterans Affairs” (U. S. Department of Veterans 

Affairs, 2011) uppger att de övervakar 90 000 patienter med hjälp av telehealth, till 

stor del hemmonitorering. Satsningen är troligen den största i världen idag och har 

sannolikt genererat många intressanta resultat. Projektet har inte studerats närmare i 

rapporten på grund av att målgruppen inte är demografiskt representativ8 och brist 

på tillgänglig uppföljningsdokumentation. 

  

Globala initiativ för att sprida kännedom om tekniken 

EU-Kommissionen har genomfört projekt för att sprida kännedom om telemedicin 

och telehälsa. ”European Chain of trust” (EAHC, 2011) är en användarundersökning 

kring förtroende för telehälsa och telemedicin genom bland annat omfattande 

enkätundersökningar och litteraturstudier i medlemsländerna. Syftet har varit att 

kartlägga hur man på bästa sätt får personal och medborgare att utnyttja telehälsans 

möjligheter. Grundfrågorna som försökte besvaras var:  

”Var befinner sig vårdgivare och medborgare i sina tankar om 

telehälsa perspektiv idag?” och ”Hur kan medvetenheten och förståelsen 

av möjligheter som erbjuds idag ökas?”. 

De slutsatser som projektet hittills har dragit är: 

 Det saknas fortfarande kunskap och medvetenhet både hos patienter och 

vårdgivare om vad telehälsa innebär och vad den kan stödja 

 Både patienter och vårdgivare är villiga att testa och använda telehälsa 

                                                        
8 Krigsveteranerna är nästan uteslutande män och har dessutom andra hälsoproblem än 
genomsnittsbefolkningen. 
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 Bland vårdgivare som inte själva använder någon form av telehälsa men som 

skulle vilja använda den tror man att sjukvårdsledningen inte stöttar 

användning på arbetsplatser 

 Vana vid IT-teknologi är inte en stor fråga för vare sig vårdgivare eller patient 

 

Även Världshälsoorganisationen, WHO, har genomfört ett liknande projekt som 

heter ”Telemedicine – opportunities and developments in Member States” (World 

Health Organization, 2010). Både EU:s och WHO:s projekt är spännande men har ett 

undersökningsområde (telemedicin) som är mycket större än rapportens 

(telemonitorering).  

 

 

Ett svenskt exempel på telemonitorering i ett landsting 

Västerbottens Läns Landsting, VLL, har de senaste åren satsat mycket på telemedicin 

och har idag ett 20-tal pågående projekt (Algers, 2012). Bakgrunden till satsningarna 

är en vilja att flytta vårdbesök från slutenvård till primärvård. Tekniken anses lämpa 

sig bra för länets förutsättningar med en befolkning som är äldre än genomsnittet och 

spridda över en stor geografisk yta (Egnell, 2007).  

 

Majoriteten av projekten involverar videokonferenser men det finns även flera 

mobilvårdsprojekt. Ett exempel är ”Checkupväskan” som möjliggör avancerad 

hemsjukvård genom tillgång på bärbar diagnostisk utrustning. Ett annat är ett 

pilotprojekt i Skelleftehamn för obemannad blodtrycksmonitorering. I anslutning till 

vårdcentralerna finns det ett obemannat rum med utrustning för blodtrycksmätning 

så att patienter med behovet ska slippa boka tid hos vårdcentralen. Patienten loggar 

in, utför mätningen varpå informationen skickas via en databas till patientjournaler. 

Algers (Algers, 2012), som har varit projektledare för flera av projekten, upplever ett 

stort intresse från andra landsting och menar att omständigheterna som gör VLL 

extra lämpligt för distansvård inte kommer särskilja regionen speciellt länge. Längd 

är inte alltid det mest relevanta sättet att mäta avstånd till vård när det mätt i tid är 

lika långt för en patient i Stockholm att åka till sin vårdgivare som i VLL. Att 

befolkning är lite äldre än rikssnittet är inte heller statiskt – alla prognoser säger att 

resten av Sverige går samma utveckling till mötes. 

 

3.4 Analys av inflytelserika studier och aktuella projekt 
Generella analyser och slutsatser kring området självmonitorering försvåras av att 

varken studier eller projekt matchar varandras, eller den här rapportens, 

fokusområde. En annan orsak som gör det svårare att generalisera resultat är den 

bias som uppstår vid utformandet av studier där det alltid är frivilligt att delta. 

Resultaten tenderar därför att baseras på överväldigande positiva deltagare än den 

genomsnittliga målgruppen.  

Därutöver är majoriteten av de studier som gjorts med under hundra deltagare och 

som blandar skilda fenomen som telemonitorering, telehälsa och telefonsupport. 
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Heterogeniteten gör det mycket svårt att generalisera. Anledningen till områdets 

spridda tillämpningar verkar ligga i sakens natur – ju mer skräddarsydda lösningarna 

är, inte bara efter patologi utan även efter individ, desto positivare utfall.  

Med detta sagt finns det ändå två huvudsakliga påståenden som hittills ter sig 

allmängiltigt för självmonitorering: 

 De hälsoekonomiska effekterna för hantering av kroniskt sjuka är ännu inte 

bevisad 

 Övervägande antal individer tar till sig tekniken, oavsett utrustning, med god 

följsamhet 

 

Utöver dessa två tydliga slutsatser kvarstår flera mindre distinkta iakttagelser. Den 

första är en indirekt slutsats som drogs på grund av att det ingenstans under den 

genomförda omvärldsbevakningen framkom att tekniken utgjorde ett hinder i sig. 

För nästan alla biologiska parametrar som det finns medicinsk relevans för att mäta 

på distans - finns det en teknisk lösning som möjliggör detta. Hur de olika tekniska 

lösningarna fungerar ur skilda aspekter som ekonomi, effektivitet och 

användarvänlighet för varje enskilt fall tar inte den här rapporten ställning till, utan 

konstaterar bara att möjligheterna finns.  

 

En annan observation är att det saknas metoder för att bedöma individers 

egenvårdsförmåga. I samtliga studiernas diskussionsavsnitt tas en ökning av 

egenvårdsförmågan upp som en stor, om än svår kvantifierbar, behållning av att 

införa självmonitorering. Därför är det ytterst relevant att anpassa tekniken inte bara 

efter patientgrupp (till exempel patienter över 65 år eller kroniskt sjuka) utan även 

efter individuella förutsättningar.  

 

Vården bedöms ha mycket att vinna på att ta vara på de pågående 

patientförändringarna (som beskrivs i kapitel 2) och erfarenheter som finns inom 

området telemedicin. För att utvärdera bedömningen genomfördes en fallstudie, 

främst baserad på kliniska intervjuer. Fallstudien syftar till att närmare undersöka 

behov av och vinster med ett införande av självmonitorering för patienter med hög, 

men undvikbar, vårdkonsumtion. 
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4. Fördjupning i självmonitorering för patienter med 

hög men undvikbar vårdkonsumtion 
För att omsätta de teoretiska erfarenheterna från litteraturstudierna (beskrivna i 

avsnitt 3) på ett mer avgränsat problem gjorde denna rapports författare en 

närstudie. Närstudien omfattar de patientgrupper som ingår i SLLs forskningsprojekt 

om aktiv hälsostyrning för riskgrupper (Health Navigator, 2012). Projektets 

utgångspunkt är ”Rapport vårdtunga patienter” (se även avsnitt 2.2) som fastslår att 

ett litet antal patienter har hög men undvikbar vårdkonsumtion. Aktiv hälsostyrning 

är den svenska översättningen av de engelska termerna ”managed care” och 

”population health management” vars syfte är att proaktivt erbjuda evidensbaserad 

och resurseffektiv vård till utsatta och vårdtunga patientgrupper (Health Navigator, 

2012).  

 

I SLL:s studie erbjuds randomiserade patienter med frekventa akutvårdsbesök en 

”vårdcoach”. Vårdcoacherna är utbildade sjuksköterskor som via telefonkontakt med 

patienterna hjälper dem att hantera sina respektive diagnoser med egenvårdsråd 

samt guidar dem genom vårdsystemet. Studier har visat att aktiv hälsostyrning kan 

minska antalet akuta inläggningar och antalet vårddygn för de mest vårdbehövande 

patienterna och samtidigt mätbart stärka patienternas livskvalitet (Hälso- och 

sjukvårdsnämndens förvaltning (HSN-f), 2009).  

 

Fyra sjuksköterskor med ansvar för patienter i studiens respektive patientgrupper; 

mångbesökare, barn (mångbesökare och andningsbesvär), KOL, och 

hjärtsviktspatienter intervjuades för att undersöka det eventuella behovet av 

telemonitorering som stödverktyg till aktiv hälsostyrning (avsnitt 4.1). Ett annat 

identifierat behov är viktövervakning för hjärtsviktspatienter, varför det utfördes en 

nischad litteratursökning och en kontextualiserande analys kring detta (avsnitt 4.2). 

 

4.1 Behovsanalys av telemonitorering för patienter med hög 

men undvikbar vårdkonsumtion 
 

Mångbesökare: baserad på intervju med H. Enblom, SSK 4/5 

 

Urvalskriteriet för att ingå i gruppen ”mångbesökare” är bland annat att patienten 

har haft tre slutenvårdstillfällen inom tre månader. 

 

”Mångbesökare” är en heterogen grupp som är svår att dela in i undergrupper. Många 

av patienterna i gruppen är multisjuka, det vill säga har flera grunddiagnoser. Detta 

medför ofta att problemen som leder till en försämring sällan är avgränsade. Exempel 

på ett avgränsat problem är ”ökad svullnad i benen” i motsats till ”tilltagande 

andfåddhet, ökad oro och diffusa magsmärtor”. 
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Som övervakningshjälpmedel efterfrågas möjligheten att kunna ha en videokonferens 

med patienten och på så sätt kunna bilda sig en tydligare uppfattning av patientens 

allmäntillstånd. Allmäntillstånd faller utanför uppsatsens undersökningsområde, 

men möjligheten att gruppen ”mångbesökare” eventuellt kommer att kunna dra nytta 

av någon av de övervakningsmetoder som främst riktas till någon av de andra 

patientgrupperna är goda. 

 

Barn Mångbesökare och Obstruktiva andningsbesvär: baserad på intervju 

med V. Skog, SSK 8/5) 

 

Urvalskriteriet för att ingå i gruppen mångbesökare barn är bland annat att patienten 

har tre eller fler akuta besök eller inläggningar senaste tre månaderna. Urvalskriteriet 

för att ingå i gruppen barn med obstruktiva andningsbesvär är bland annat att 

patienten har två eller fler akuta besök eller inläggningar senaste sex månaderna, 

varav minst en med någon av följande diagnoser: astma, akut bronkit eller akut 

bronkiolit. 

 

Patienterna som ingår i barngrupperna är, till skillnad från ”mångbesökarna”, sällan 

multisjuka. Trots att problematiken kring dessa patienter ofta är avgränsad föreligger 

andra problem, kanske främst kopplat till att barn inte kan kommunicera sina 

problem själva på samma sätt som vuxna. Ett exempel på ett avgränsat problem som 

ändå inte är lämpat för hemövervakning är att patienten är andningspåverkad. Även 

om patienten är diagnostiserad med astma kan det ändå vara nödvändigt med ett 

sjukvårdsbesök för att utesluta att ett främmande objekt fastnat i andningsvägarna. 

För vuxna patienter med försämrad lungfunktion mäter man bland annat maximal 

utandningsvolym och -flöde. Dessa skulle vara mycket relevanta parametrar att 

övervaka även för barn, men andningskapaciteten är viljestyrd och mycket svår att 

mäta på barn under skolåldern. 

 

Önskade hjälpmedel på distans är utbildningsmaterial till föräldrarna som stöd för 

egenvård. Utbildningsmaterial faller utanför uppsatsens undersökningsområde, men 

möjligheten att barngrupperna eventuellt kommer att kunna dra nytta av någon av de 

övervakningsmetoder som främst riktas till någon av de andra patientgrupperna 

utesluts inte. 

 

KOL: baserad på intervju med Å.Melin-Bäckström, SSK 24/5 

 

Urvalskriteriet för att ingå i gruppen KOL är bland annat att patienten har ett 

vårdtillfälle med KOL som huvuddiagnos de senaste tolv månaderna. 

 

Patienter som har KOL är en grupp för vilken flera kroppsfunktioner är intressanta 

att övervaka. Stigande kroppstemperatur indikerar ett skov, så kallad exacerbation. 

Om det upptäcks på ett tidigt stadium kan läkemedelsbehandling med hjälp av 

antibiotika och kortison förkorta sjukdomsförloppet. 
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I viss utsträckning samlar patienterna redan in fysiologisk information och en del har 

PEF-mätare och pulsoximetrar hemma 9 . Flera egenvårdsråd och livsstilsval kan 

lindra symptomen, bland annat om patienten kan motiveras till att sluta röka, lära sig 

andas på rätt sätt, följa kostråd, hantera stress och ångestkänslor, etc. Även ökad 

fysisk aktivitet ger stor positiv inverkan, vilket skulle kunna mätas och motiveras med 

tillexempel en stegräknare.  

 

Hjärtsvikt: baserad på intervju med M. Jonsson, SSK 18/5  

 

Urvalskriteriet för att ingå i gruppen hjärtsviktspatienter är bland annat att patienten 

har sin huvuddiagnos inom hjärtsvikt.  

 

Hjärtsviktspatienter är en grupp som har mycket att vinna på distansvård. Till 

exempel kan information om hjärtfunktion och vätskebalans ligga till grund för 

dosering av mediciner. När hjärtfunktionen blir sämre samlar patienten på sig vätska. 

För att övervaka en händelse av försämring kan flera kroppsfunktioner som påverkas 

av och i sin tur påverkar väteskebalansen övervakas såsom; vätskeintag, 

urinproduktion, vikt och svullnad. 

 

I viss utsträckning samlar patienter redan in denna typ av information i form av till 

exempel daglig vikt och grad av svullnad. Det innebär att både personal och patienter 

har vana av att använda sig av patientrapporterad information.  

 

Sammanfattning av sjuksköterskeintervjuerna 

Resultatet från fördjupningen som baserades på kliniska intervjuer har gett visst stöd 

för hypotesen att det finns ett behov av självmonitorering av främst kroniskt sjuka, 

vuxna, patienter10. I tabell 4 nedan, finns resultaten kort sammanfattade. 

 

Patientgrupp Behov av självmonitorering Kommentar 

Mångbesökare Ja, t.ex. för att bedöma 
allmäntillstånd 

Utanför rapportens 
avgränsning 

Barn Ja, t.ex. i utbildningsbehov Utanför rapportens 
avgränsning 

KOL Ja, flera biologiska parametrar Inom rapportens område 
Hjärtsvikt Ja, flera biologiska parametrar Inom rapportens område 

 
Tabell 4. Sammanfattning av självmonitoreringsbehov baserat på fallstudie 

Samtliga sjuksköterskor poängterade att motivation och engagemang från patientens 

sida är avgörande för hur bra en patient tar hand om sin sjukdom och följer 

sjukvårdens råd. Det rådde konsensus om att inte alla individer är gynnade eller ens 

                                                        
9Här går uppgifterna isär kring hur vanligt det är att patienterna har den här typen av mätutrustning 
hemma. Uppgifterna varierar från ”alla som har behov av det” (Karlström, 2012) till ”endast de med 
läkarordinerad syrgas i hemmet” (Melin-Bäckstöm, 2012). 
10  Resultatet bekräftats även i litteraturen (se avsnitt 3); de är den målgrupp flest 
telemonitoreringslösningar riktar sig mot. 
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lämpade för ett ökat deltagande. Mot bakgrunden att det är viktigt att anpassa 

självmonitorering både efter patologi och individer sammanställdes en lista på vilka 

parametrar som är relevanta att mäta för vilka patologier, se tabell 5 nedan. 

Sammanställningen innehåller endast biologiska parametrar som en individ kan 

mäta själv i enlighet med rapportens avgränsningar. Mot dess kriterier uteslöts ett 

antal parametrar, bland annat alla som krävde invasiva metoder (HB, CRP etc) samt 

spirometri som bedömdes vara tillräckligt att utföra vid diagnostillfället. 

 

Biologisk 
parameter 

Kroppsfunktion  Exempel på 
relevant 
patologi 

Vanligt 
mätinstrument 

Blodtryck Hjärtaktivitet Hjärtsvikt Blodtrycksmanchett 
Kroppstemperatur Pågående 

infektion 
KOL Febertermometer 

Syremättnad i blod Syresättning KOL Puloximeter 
Puls Hjärtaktivitet KOL Pulsoximeter 
EKG Hjärtaktivitet Hjärtsvikt EKG-utrustning 
Utandningsvolym 
och utandningsflöde 

Andning KOL PEF-mätare 

Grad av svullnad Hjärtfunktion Hjärtsvikt Okulär besiktning11 
Vätskeintag och 
Urinproduktion 

Hjärtfunktion Hjärtsvikt Okulär besiktning12 

Kapillär återfyllnad Syresättning KOL Okulär besiktning13  
Vikt Hjärtaktivitet Hjärtsvikt Våg 
 

Tabell 5. Exempel på biologiska parametrar och koppling till relevant patologi och mätinstrument 

 

4.2 Viktövervakning för hjärtsviktspatienter 
På grund av kombinationen av gynnsamma förutsättningar för självövervakning av 

vikt hos hjärtsviktspatienter bedömdes detta område ha potentiella vinster och en 

djupare undersökning genomfördes. De gynnsamma förutsättningarna består av;  

 tydlig koppling mellan mätbar parameter, viktuppgång, och hög risk för 

försämring av patientens tillstånd 

 enkel mätutrustning (en våg)  

 positiv inställning från ansvarig sjuksköterska  

Förväntade vinster med införande av viktövervakning för patientgruppen var initialt 

att datainsamlingen skulle kunna ligga till grund för egenvård och egenvårdsråd, 

samt reducera antal sjukhusbesök. En nyligen genomförd, studie sammanfattad 

nedan, har undersökt just viktövervakning för hjärtsviktpatienter. 

 

                                                        
11 Ett sätt att bedöma grad av svullnad är att mäta omkrets på till exempel underben (kräver att man 
har en ”normalomkrets” uppmätt på samma ställe). 
12 Vätskeintag och urinproduktion mäts bäst genom att man antecknar båda volymerna under till 
exempel ett dygn.  
13 Ett sätt att bedöma den kapillära återfyllnaden är att en kort sund stoppa blodflödet till ett finger och 
se hur lång tid det tar för färgen att återkomma. 
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Weight monitoring in patients with severe heart failure (WISH). A 
randomized trial (Lyngå, 2012) 
 

Beskrivning: Patienter med hjärtsvikt rekommenderas att väga sig varje dag för att 
upptäcka viktuppgång, vilket är ett tecken på försämring. Vid en viktökning på över 
två kg över tre dagar är rådet att man uppsöker sin vårdkontakt eller ökar sin dos 
diuretika. I studien slumpades 344 deltagare i en interventionsgrupp, IG, och en 
kontrollgrupp, KG. IG utrustades med en våg som automatiskt skickade mätvärdet 
till en vårdavdelning medan KG uppmanades att själva kontakta vården vid 
försämring.  
 

Syfte: Målet var att bevisa hypotesen att kontinuerlig elektronisk överföring av 

kroppsvikt till en hjärtsviktsklinik skulle minska antalet inläggningar för 

patientgruppen. 

 

Resultat: Trots att medelföljsamheten var 75 % och lyckades man inte visa att 

elektronisk överföring av kroppsvikt till en hjärtsviktsklinik minskade antalet 

inläggningar för patientgruppen 

 

Slutsats: Det krävs mer forskning för att identifiera lämpliga målgrupper för 

telemonitorering. 

 

4.3 Analys av fördjupningen 
Trots att flera faktorer pekar mot att det fanns anledning att tro på både behov av och 

vinster med självmonitorering visade det sig vara svårt att hitta vetenskaplig evidens 

för detta, till och med för ett så avgränsat fall som viktmonitorering för 

hjärtsviktspatienter.  

 

Beträffande Lyngås studie tar han själv upp att det är möjligt att problemet inte ligger 

i själva viktövervakningen utan att algoritmen, två kg på tre dygn, är för bred. Trots 

vetskapen om att en viktuppgång innebär ökad risk för patienterna och varslar om en 

försämring lyckas studien inte förebygga sjukhusbesök. Algoritmen är baserad på 

befolkningsdata och kanske för generell för att fånga in de förändringar som skulle 

vara värdefulla att detektera. Med kontinuerlig mätdata från varje patient kan det 

vara lättare att anpassa gränsvärdet för viktuppgång. 

 

Studien gör det dessutom inte möjligt att dra några slutsatser när det gäller att 

utvärdera till exempel stöd för egenvårdsråd ty den är utformad så att de två 

patientgrupper som jämförs båda har tillgång till tekniken. Det finns således 

anledning att tro att viktövervakningens negativa resultat kan bero av svårigheter i att 

utforma studier, snarare än metoden att låta en patient övervaka en biologisk 

parameter.  
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Enda sättet att komma ifrån befolkningsanpassade kriterier för vård är att samla in 

mer individbaserad data – genom att patienten övervakar sig själv. Ett bra exempel är 

kroppstemperaturmätning. Den generella riktlinjen är att normal kroppstemperatur 

är 37° men det är lika välkänt att individuella avvikelser förekommer och man 

uppmanas därför själv ta sin temperatur både i friskt och sjukt tillstånd.  

 

Henriksson, legitimerad psykolog och chef för konsultbyrån på Psykologifabriken AB 

intervjuades för en introduktion till ämnet datainsamling som grund för 

beteendeförändring (Henriksson, 2012). Ett dokumenterat sätt att nå 

beteendeaktivering är att registrera vad patienten gör (Duhigg, 2012, sid 120). Enligt 

en stor studie i USA med överviktiga patienter har man fått viktnedgång som 

konsekvens endast genom att be patienterna att registrera vad de äter. De vanliga 

instruktionerna till kraftigt överviktiga individer, som vill gå ner i vikt, utgörs oftast 

av omfattande förändringar i kosthållning och motionsvanor. De positiva resultaten 

som följde av att anteckna vad man åt indikerar att självinsikt är ett kraftfullt verktyg 

för att ändra beteenden. En hypotes är att samma psykologiska mekanism skulle 

kunna aktiveras för andra målgrupper.  

 

Beprövad erfarenhet har visat att människor även reagerar på konsekvenser av ett 

beteende. Det är alltså lättare att ändra en vana eller lägga till ett nytt beteende om 

det finns ett tydligt resultat av att göra detta. Ett vanligt problem med att vilja skapa 

ett nytt beteende som till exempel att gå ner i vikt är att den positiva konsekvensen av 

att avstå från att småäta inte sker direkt. Samma utmaning gäller för sjukvårdsråd. 

Subtila kroppsliga förändringar är svåra för patienter att omedelbart identifiera. Ett 

bra exempel för att åskådliggöra detta är att effekten på patientens blodtryck när hon 

följer ordinerad dosering kan göras tydlig när patienten samtidigt kan mäta sitt eget 

blodtryck. Objektiv datainsamling kan även stärka sjukvårdspersonalens yrkesroll 

genom att göra det tydligare att motivera till exempel sjukvårdsråd med tydliga 

konsekvenser.  

 

Sammanfattningsvis bedöms det fortfarande finnas grund för hypotesen att flera 

patientgrupper har behov av och vinster av att själva övervaka sina sjukdomstillstånd. 
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5. Identifierade framgångsfaktorer och vårdprocesser 

för telemonitorering 
Under faktainsamlingsarbetet upptäcktes kriterier som var gemensamma för 

framgångsrika telemedicinlösningar. Därutöver identifierades också ett antal 

vårdprocesser som bedöms extra lämpliga för tekniken. Dessa presenteras och 

argumenteras för i avsnitten nedan.  

 

5.1 Framgångsfaktorer för telemonitorering 
Baserat på faktainsamlingen konstruerades en modell för ”framgångsfaktorer för 

telemonitorering”. Modellen (tabell 5) utgörs av ett venndiagram 14  där de 

telemonitoreringslösningar som har störst potential att lyckas har det gemensamt att 

de alla uppfyller följande tre kriterier;  

A. Löser ett medicinskt problem 

B. Bygger på tillgänglig teknik 

C. Är kompatibelt med det befintliga vårdsystemet 

Modellen har inte ambitionen att vara heltäckande utan lyfter endast fram några 

viktiga aspekter15 som underbyggs med praktiska exempel på de olika områdena.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 5. Egen modell av ett venndiagram beskrivande framgångsfaktorer för 
telemonitoreringslösningar 

 

A. Löser ett medicinskt problem  

Mot bakgrunden att sjukvården är en teknikkonservativ bransch krävs starka 

incitament för att införandet av ny teknik ska tas emot väl (Palerius, 2012). I och med 

att hälso- och sjukvårdens uppgift är att förebygga, lindra eller bota sjukdomar, är det 

                                                        
14 Venndiagram kommer från matematikens mängdlära och visar samband mellan olika mängder. I 
figuren representeras mängderna, som beskriver var sin egenskap, av cirklar. En 
telemonitoreringslösning kan ha en egenskap, och ingå i en cirkel, eller ha flera egenskaper och ingå i 
ett område där flera cirklar överlappar varandra.  
15 Exkluderat i modellen är bland annat marknadsaspekter så som konkurrens och pris. 

A B 

C 

ABC 

AB 

AC BC 
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genom att bevisa hur detta kan förbättras som nyckeln till motiveringen av nya 

telemedicinska lösningar ligger. 

  

B: Bygger på tillgänglig teknik 

Att en telemonitoreringslösning bygger på tillgänglig teknik innebär att den är 

färdigutvecklad, testad, CE-märkt och användarvänlig både för patienter och för 

sjukvårdspersonal16. Därutöver är det en fördel om utrustningen i stor utsträckning 

använder befintliga plattformar och standarder, inte minst ur kostnadssynpunkt. 

 

C: Är kompatibelt med befintligt vårdsystem 

Kriteriet innebär att tekniken matchar det befintliga vårdsystemet där den ska 

användas. Motsatsen är att tekniken till exempel konkurerar med ett vårdsystem eller 

kräver att ett helt nytt system byggs upp kring den. Lösningar för telemonitorering 

fungerar tyvärr ofta inte med existerande ersättningsmodeller för den typ av vård 

som tekniken ska bidra till.  

 

AB: Löser ett kliniskt problem och är tekniskt utvecklat men matchar inte 

vårdsystemet 

Ett exempel är en satsning på titrering av medicin för nervsjukdomen Parkinson 

(Björkehag, 2012), (Ringdahl, 2012) genomförd av Karolinska Universitetssjukhuset 

år 2011. Telemedicinsk hemtitrering innebär att patienter med Parkinson kan 

anpassa sin läkemedelsdos hemifrån, med hjälp av läkarassistans över videolänk. 

Parkinson gör att den drabbade blir stel i kroppen. Dosanpassning av lindrande 

mediciner brukar utföras genom att patienten liggen inskriven på en vårdavdelning i 

upp till två veckor med läkartillsyn tre gånger dagligen, fem minuter åt gången, för att 

avgöra hur rörligheten påverkats. Den nya tekniken kombinerar rörelsedetektorer 

och videokonferenssystem och har fördelen att det kan genomföras utan att patienten 

behöver ta upp en sjukhusplats. Det är neurokliniken som köper in utrustningen, och 

alltså står för inköpskostnaden samt underhållskostnader. Problemet ligger i att 

samma avdelning endast blir ersatt varje gång en patient skrivs in på kliniken – vilket 

inte behövs om man blir övervakad hemifrån. 

 

BC: Tekniskt utvecklat och kompatibelt med vårdsystem men löser inget 

medicinskt problem 

Studien avseende viktövervakning för hjärtsviktpatienter som beskrivs i avsnitt 4 

utgör ett bra exempel på denna kategori. Tekniken är enkel och utgörs av en 

digitalvåg med automatisk dataöverföring till vårdpersonal. Syftet var att förebygga 

sjukvårdsinläggningar och sänka mortaliteten och konkurerar inte med något 

befintligt system i och med att det var just preventivt. Studien lades dock ned på 

grund av att man inte lyckades bevisa varken minskad återinläggning eller mortalitet.  

 

 

                                                        
16 I detta kriterium inkluderas även krav på säker dataöverföring och kryptering etc, även om det inte 
faller inom rapportens avgränsningar. 
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CA: Kompatibelt med vårdsystem och löser ett medicinskt problem men 

tekniken finns inte 

Under intervjun med Skog, sjuksköterska med ansvar för barn-programmen i 

aktivhälsostyrning (Skog, 2012) framkom det att det saknas ett smidigt sätt att mäta 

lungkapaciteten hemifrån på barn med till exempel astma. Det medicinska syftet är 

således preventivt: att mäta tidiga, små, försämringar skulle inte konkurera med 

något befintligt vårdsystem. För vuxna patienter mäter man ofta lungfunktion efter 

måttet Peak Expiratory Flow, PEF. PEF mäter det högsta flödet en individ kan blåsa 

ut med och mäts i liter per minut (eller liter per sekund). PEF-mätning kan dels göras 

vid spirometri eller med en portabel PEF-mätare. På grund av att maximal 

utandningskapacitet är en viljestyrd funktion är det svårt, och ofta omöjligt att göra 

på barn upp till sju års ålder. Den tekniska lösning som finns (Lagerstrand, 2002) för 

spädbarnsspirometri är avancerad och kräver att den utförs på ett sjukhus. 

  

ABC: Bygger på tillgänglig teknik, kompatibelt med vårdsystem och löser 

ett medicinskt problem En typ av hemmonitorering som uppfyller samtliga 

framgångsfaktorer är EKG-övervaknig med syftet att förebygga stroke (Palerius, 

2012), (Engdahl, 2012), (Zenicor Medical Systems AB, 2012). Under innevarande år 

kommer cirka 2000 individer i Halland som fyller 75 eller 76 år att erbjudas EKG-

undersökning. Syftet är att hitta och behandla personer med förmaksflimmer, som är 

en av de vanligaste orsakerna till stroke. Den tekniska utrustningen är en EKG-

mätare som mäter genom att man sätter tummarna på ett par torra elektroder i några 

sekunder. Det medicinska syftet är strokeprevention, vilket berör landstingens 

budget snarare än till någon enskild kliniks. Studien har hittills presenterat mycket 

positiva delresultat och det finns planer på en systerstudie i SLL.  

 

 

5.2 Möjliga vårdprocesser för självmonitorering 
Utöver många av de projekt och studier kring distansövervakning som genomförs 

finns det teknik som gör ytterligare tillämpningar möjliga. I en pågående 

branschundersökning på LinkedIn (Sonnier, 2012) för en grupp med 

yrkesverksamma inom medicinsk teknik, 400 aktiva medlemmar, ställdes frågan 

vilken som kommer att bli den största hälsovinsten med ökad digital teknik i vården 

av följande alternativ: 

 Sjukdoms prediktion (speciellt med hjälp av genetik) 

 Sjukdomsprevention 

 Sjukdomsdiagnostik 

 Sjukdomshantering 

 Minskade stråldoser - från de bildgivande systemen 

  

En månad efter det att undersökningen öppnades hade 371 medlemmar svarat på 

undersökningen med resultatet att sjukdomsprevention var mest troligt, tätt följt av 

sjukdomshantering. 
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Merparten av de kartlagda självmonitoreringsprojekten syftar till att underlätta 

hantering av en redan befintlig sjukdom. För att åskådliggöra att även andra 

vårdprocesser passar för tekniken exemplifieras tillämpningar nedan. 

  

Sjukdomsprevention 

På ”Health Hack Day” (Psykologifabriken AB, 2012) presenterades flera 

mobilapplikationer för att tidigt identifiera och undvika sjukdomar. Ett exempel är 

Snapp som spelar in de andningsljud användaren gör i sömnen. Applikationen har en 

algoritm för att upptäcka andningsuppehåll, eller sömnapnéer. Sömnapné är en 

sjukdom som innebär att man gör andningsuppehåll under sömnen och kan förutom 

huvudvärk och trötthet leda till allvarliga följdsjukdomar och död. Det vanliga sättet 

att diagnostisera sjukdomen är att patienten skrivs in en natt på sjukhus för 

utredning. Mobilapplikationen öppnar för möjligheten att diagnosticera hemifrån, så 

kallad självdiagnosticering.  

 

Under Micronano System Workshop, MSW, i Linköping (Linköping Universitet, 

2012) introducerades en metod att diagnosticera hudcancer i ett tidigt skede utan att 

behöva operera bort den drabbade huden. Tekniken utnyttjar fenomenet att frisk och 

sjuk hudvävnad har olika densitet och olika ljusinsläpplighet. På grund av att 

utrustningen är portabel och icke invasiv utgör den en potentiell 

självmonitoreringsutrustning.  

 

Båda metoderna som beskrivs ovan kan även användas som en typ av screening. 

Grupper med hög risk att drabbas av dessa sjukdomar, till exempel överviktiga 

snarkare, personer som lider av sömnapné, individer som lätt bränner sig i solen och 

de som lider av hudcancer, skulle själva kunna övervaka sina tillstånd i framtiden. 

 

Övriga tillämpningar 

Enligt uppgifter från flera branschbevakare (Björkehag, 2012), (Jonsson, 2012), 

(Wetterhall, 2012) finns det ett ökat intresse för självmonitorering från nya aktörer 

som till exempel läkemedelsbolag, tv-spelstillverkare och apotek. Detta nya intresse 

kommer bland annat av ett behov av att utvärdera läkemedel och behandlingar. I takt 

med att både läkemedel och andra behandlingar blir allt mer specialiserade och 

dyrare finns det ett behov av att utvärdera dessa effekter. Ett möjligt 

kostnadseffektivt sätt att göra detta - är genom sjävmonitorering. 
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6. Diskussion 
I detta avsnitt sammanfattas och diskuteras arbetets resultat varefter ett resonemang 
kring framtiden för självmonitorering presenteras.  

 

6.1 Resultatdiskussion 
Rapportens mål att kartlägga behov av, och vinster med, att införa nya tekniktjänster 
i vården har resulterat i ett antal observationer och erfarenheter. Det insamlade 
underlaget som har utgjorts av dels primärkällor (det vill säga branschbevakning och 
intervjupersoner) dels sekundärkällor (litteraturstudier) har i stort indikerat samma 
resultat. I studiens första skede var primärkällorna ovärderliga, inte minst för att 
hitta relevanta sekundärkällor, men även för att avgöra hur generaliserbara resultat 
från sekundärkällorna är.  
 
En stor motsägelse med hela branschen är de stora förväntningar och satsningar som 
finns på ett nytt område med relativt lite empiri kring. Detta kvarstår fortfarande som 
något av en oklarhet och antas ha en mycket komplex förklaring. 
 
Arbetet med rapporten har varit mycket lärorikt och enligt författarens åsikt, till stor 

del, uppfyllt målen (se tabell 6); att genomlysa behovet av, och vinsterna med, att 

införa biologiska parametrar som självövervakningsobjekt för individer samt att ge 

exempel på vilka parametrar som är relevanta att mäta för vilka individer. Detta 

bekräftas av att rapporten kommer att fungera som förstudie till ett kommande 

projekt inom självmonitorering på Health Navigator hösten 2012. 

Namn Beskrivning Resultat 

H1 Det både finns ett behov av-, och vinster med, att 

använda sig av telemonitorering i vården. 

Bedöms bekräftad 

H2 Fler patientgrupper (än diabetiker) kan gynnas av 

att lära känna sin kropp och sin sjukdom bättre.  

Rapporten ger exempel 
och diskuterar 
möjligheter 

H3 Att genom den här rapporten presentera en 
översiktlig analys av telemonitorering så som den 
tillämpas idag samt teorier kring vilka 
vårdprocesser tekniken bäst nyttjas i för att leda 
till så stor upplevd patientnytta som möjligt. 

Bedöms uppfyllt 

H4 Målet (med rapporten) är att kartlägga behovet av 
och vinsterna med att införa biologiska 
parametrar som självövervakningsobjekt för 
individer (för att kunna bekräfta eller dementera 
H1). 

Bedöms uppfyllt till viss 
del (rapporten 
undersöker detta ur 
flera perspektiv, dock 
inte alla) 

H5 Ett delmål är att ge exempel på vilka parametrar 
som är relevanta att mäta för vilka individer. 

Bedöms uppfyllt 

 
Tabell 6. Sammanställning av hypoteser och mål med rapporten. 

Resultaten bedöms vara tillförlitliga i allmänna sammanhang eftersom de är 
triangulerade och baserade på aktuella källor. Nedan sammanfattas rapportens 
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samlade iakttagelser under rubrikerna: observerade utmaningar, observerade 
möjligheter och framtida undersökningsområden. 
 

Observerade utmaningar 

Under tidigare avsnitt i rapporten har utmaningar presenterats som en del av 

helhetsbilden. Två återkommande stora hinder för en utveckling mot utbredd 

användning av patientinsamlade mätvärden i sjukvården är: 

 Motstånd från vården till exempel i form av negativa personalattityder och 

anpassade ersättningsmodeller 

 Lång tid spenderad på ”övergångslösningar”  

 

Att föreslå förändringar som innebär en ändrad yrkesroll, i vilken yrkeskår som helst, 

är kontroversiellt. Mot bakgrund av de demografiska befolkningsförändringar vi står 

inför är det dock nödvändigt. En anpassning av befintliga ersättningssystem för vård 

signalerar inte bara den nödvändigheten, utan snabbar på möjligheten för hälso- och 

sjukvården att integreras i den pågående digitala utvecklingen istället för att uppfinna 

hjulet ånyo. 

 

Det frekvent använda årtalet i demografiska prognoser, 2050, låter avlägset. Då ingår 

rapportens författare i den samhällstyngande del av befolkningen som är över 60 år. 

Det förekommer åsikter om att avvakta med kommande förändringsarbete till dess 

att användarna är de som har vuxit upp med tekniken istället för att tvinga det på 

dagens patienter. En av de få tydliga resultat telemonitorering av patientrapporterad 

data har genererat är att tekniken utgör ett mycket litet hinder redan för dagens 

patienter. Dessutom omfattar hälso- och sjukvårdssystemet en ännu större 

organisation om 40 år och att  

”automatisera en process samtidigt som man skalar upp kan jämföras 

med att byta ut alla reservdelar på en bil som åker i 200 km/h”. 

(Krieger, 2012) 

 

Observerade möjligheter 

De höga förväntningarna på möjligheterna med telemonitorering har på kort tid lett 

till många genomförda studier samt projekt och i och med dessa en stor, om ack 

heterogen, kunskapsbas. Kunskapen utgör en potentiell tillgång till allt fortsatt 

arbete, förutsatt att man hittar den. Förhoppningen är att denna rapport kan bidra 

till detta och för den intresserade utgöra en introduktion till området.    

Vad alla nya möjligheter med datainsamling kommer att innebära för hälso- och 

sjukvård kan endast framtiden utvisa. Mycket tyder på att en konsekvens kommer att 

vara ökad delaktighet hos patienter och mer patientcentrerad vård. 

Det finns många beskrivna utopier av förespråkarna bakom en digital revolution i 

sjukvården. En av dessa lyder (Tapscott, 2012): 
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“The benefit of collaborative healthcare is that it would give us a system 

that is less expensive, safer and better than what we have today. For the 

first time, the Web 2.0 enables people to self-organize, contribute to the 

total sum of knowledge, share information, support each other and 

become active in managing their own health. And when patients get 

engaged, they can manage their own health more effectively, help 

reducing costs and improve medical outcomes for society”. 

 

Framtida undersökningsområden 

Uppsatsen kan ses som en förstudie och utifrån de framkomna analyserna kan flera 

aspekter utredas vidare. Identifierade områden för vidare studier är: 

 Undersöka vilket mervärde patienter har av att ha utrustning för 

självmonitorering hemma, till exempel genom att mäta hälsolitteracitet och 

compliance eller andra faktorer som påverkar egenvårdsförmågan. 

 Hälsoekonomiska jämförelser av vad undersökningarna kostar på en 

vårdinrättning respektive hemma hos en patient.  

 Kartlägga vilka alternativa ersättningsmodeller det finns för vård, med fokus 

på modeller som stödjer lösningar för vård på distans. 

 Djupare undersökning av hur man ska integrera tekniska lösningar i 

vårdyrken. 

 Modellera hur man kan avgöra vilka individer som är gynnade av att ta mer 

ansvar för sin hälsa. 

 

6.2 Kontextuell diskussion om framtiden för 

självmonitorering 
Digital teknik har på mycket kort tid förändrat många branscher, varor och tjänster. 

Hur vi bokar resor, nätverkar, gör bankärenden eller lyssnar på musik följer idag helt 

andra självklara konsumtionsmönster än för bara några år sedan. Men trots att 

utvecklingen har gått fort har den skett stegvis. Steget mellan Spotify17 och CD-skivor 

var mp3-spelare, innan Facebook18 fanns umgicks min generation på Playahead och 

chattrum och innan jag betalade alla mina räkningar via en mobilapplikation hade jag 

en inloggning med skrapkoder. Övergångsteknologierna har uppkommit för att 

utvecklingen av dessa branscher, tjänster och varor har skett parallellt med den 

tekniska utvecklingen. Dessutom har mellanstegen hjälpt till att utbilda konsumenter 

i nya rutiner. 

 

Sjukvården har inte följt med i samma tempo, även om förutsättningarna funnits. 

Som patient har det varit lätt att se det positiva med att vården är konservativ - det 

finns en trygghet i att behandlingsmetoder och rutiner är väl beprövade och ”som det 

alltid har varit”. Men mycket som tidigare har uppfattats tryggt känns mer och mer 

                                                        
17 Spotify startade 2006 och hade i augusti 2012 hade ca 15 miljoner användare. 
18Facebook startade 2003 och hade 955 miljoner månadsaktiva användare i juni 2012. 
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förlegat, vilket märks på att patienter söker vårdinformation och tar nya initiativ (se 

avsnitt 2). 

Ett exempel på att vården inte utnyttjar det teknikmogna samhälle vi lever i är bristen 

på telemonitorering. Området har trots de stora förväntningarna och påvisade 

positiva resultat inte implementerats i någon större skala. Ändå är de initiativ som tas 

nu ofta onödiga övergångstekniker, som till exempel blodtrycksmanchetterna i 

norrbotten (se avsnitt 4). Istället för att låta individer ha medicinsk 

övervakningsutrustning hemma ger man dem tillgång till ett obemannat rum på 

vårdcentralen. Även områdets namngivningsproblem vittnar om att man ligger efter i 

tiden. Det är garanterat frestande att ta utvecklingen i en ordning som känns stegvis. 

Men detta är inte effektivt nu när det gäller att hoppa på tåget, dvs it-utvecklingen, 

där den är idag istället för att börja från början med att anlägga en egen järnväg, för 

att använda tåg-analogin. 

I ett av de inledande avsnitten (se avsnitt 2, figur 1) presenterades en modell över hur 

vård organiseras. I modellen är patienten inte närvarande annat än som objekt, ett 

objekt som tillförs eller utsätts för vård. Det är inte svårt att se anledningar till att det 

finns motstånd mot telemonitorering när det utgör en omvälvande förändring 

jämfört med nuvarande system: patienten blir istället ett aktivt subjekt.  

Den här rapporten är inte ensam om att spekulera i vad digitaliseringen kommer att 

innebära för vården. Vad alla nya möjligheter med datainsamling kommer att 

innebära för hälso- och sjukvård kan endast framtiden utvisa. Tydliga trender i de 

förväntade resultaten är ändå: bättre individanpassning och större kontinuitet i 

datainsamling. Allt detta är mycket intressant, men desto mer banbrytande är att 

problematisera vad det kommer att innebära för strukturella förändringar när 

patienterna får tillgång till sin egen data. Vad som händer när patienter ges möjlighet 

att bli aktiva vårdutövare. 

En möjlig konsekvens blir en förflyttning av kunskap, och i och med detta även visst 

ansvar, från sjukvårdspersonal till patient. Sjukvårdspersonal får i och med den här 

nya användningen av tekniken en förändrad yrkesroll, varför den ofta möts med 

motstånd och kommentarer om att ”den här typen av teknik inte passar alla” och ”de 

allra flesta patienter är inte intresserade av att tvingas hantera sin kropp på ännu fler 

sätt”. För drygt hundra år sedan, innan det var rutin för stora delar av befolkningen 

att borsta tänder, trots att förutsättningarna fanns, förklarade dåtidens 

tandvårdspersonal bristen därav med nästintill ordagrant samma argument (Duhigg, 

2012).  

 

Självklart finns det begränsningar eller till och med nackdelar med att individer har 

ökat inflytande över sin egen vård. Precis som många representanter från sjukvården 

jag kommit i kontakt med påpekat, är inte alla individer gynnade eller ens lämpade 

för ett ökat deltagande. Den här rapporten förespråkar inte att man ska ignorera 

sjukvårdspersonalens djupa kunskap om sina patienter och tvinga alla att använda en 
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ny metod. Rekommendationen är istället att personer som kan göra mer ska 

uppmuntras till detta och ges tillgång till rätt verktyg. 

  

Idag borstar de allra flesta tänderna två gånger om dagen och de som har extra behov 

använder fluortabletter, munskölj, tandtråd och dylikt. Att övervaka vitala 

kroppsfunktioner idag är, i likhet med att borsta tänder, varken dyrt, tidskrävande 

eller svårt. Hindren är istället bland annat brist på stöd från vårdsystem och 

avsaknad av kunskap. Just ökad kunskap om hur man som patient genom att 

övervaka kroppsfunktioner kan lära sig mer om sitt sjukdomstillstånd och sin kropp 

bedöms ha stor potential att bidra till förbättringar inom hälso- och sjukvården.  

 

Avslutningsvis citeras ”The Joslin Diabetes Manual”19 välkända slutsats om 

behandling av diabetespatienter, som efter den här rapporten torde kunna appliceras 

generellt på ytterligare patientgrupper; 

 

"Education is not an addition to the treatment, it is the treatment". 

(Bohmer, 2009, sid 94) 

 

  

                                                        
19 Från 1978 års upplaga. 
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Hanna Enblom Sjuksköterska 
Health Navigator 

4/5 Mångbesökare 

Radica 
Karlström 

Överläkare och 
specialist i geriatrik, 
verksamhetsområde 
ortopedi, SÖS 

6/5 Geriatrik, KOL och HSt 

Mannan Mridha Forskare i 
telemedicin, Skolan 
för teknik och hälsa, 
KTH 

8/5 Telemedicin: trender och 
kommande utveckling 

Vanja Skog Sjuksköterska 
Health Navigator 

8/5 Barn (astma & 
mångbesökare) 

Jonathan 
Björkehag 

Medicinteknisk 
civilekonom, KS 

16/5 Telemedicin  
– en översikt av 
branschen 

Malin Jonsson Sjuksköterska 
Health Navigator 

18/5 Hjärtsvikt 

Åsa Melin-
Bäckström 

Sjuksköterska 
Health Navigator 

 24/5 KOL 

Johanna 
Ulfvarson 
 

Handläggare 
vårdutveckling, 
Vinnova 

4/6  Vad premieras av 
innovations-
myndigheten? 

Oskar 
Henrikson 

Leg. Psykolog, 
Psykologifabriken 

5/6 Datainsamling som 
beslutsgrund 

Carolina 
Wallenius 

Biträdande kanslichef 
SLL 
(2007) 

26/6 Förändringsprocesser 
inom vården 

Göran Algers* 
 
 

Verksamhetschef 
Neurocentrum 
Norrbottens 
Universitetssjukhus 

29/6 
 

Implementering av 
telemed i ett landsting 

Mats Palerius VD Zenicor 7/6 Klinisk evidens, EKG och 
viktmonitorering 

Fredrik 
Wetterhall 

Flemingsberg science 7/6 Identifierat behov från 
inkubatorn 

Patrik Lyngå KI 8/6  Viktövervakning av 
hjärtsviktspatienter 

Mona Jonsson* VD, Hälsans nya 
verktyg 

20/6 Möjligheter med och 
framtiden för telemedicin 

 
*Telefonintervju 
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Micronano System Workshop, MSW, Linköpings universitet, Linköping 9 maj 

2012 

 
Medtech Evening, Sektionen för medicinsk teknik och informatik, KTH Stockholm 
15 maj 2012 
 
Health Hack Day, Psykologifabriken, Stockholm, 18, 19 och 20 maj 
 
Frukostdisskusion ”Är sjukvården redo för framtidens patient?”, Dagens 
medicin, Stockholm, 21 september 2012 
 

Studiebesök  

Health Navigator, Södersjukhuset Stockholm, 25 maj 2012 

 

Fokusgrupp 

Sjuksköterskor från KOL- och hjärtsviktsprogrammen SLL (Health Navigator), 

Stockholm, 19 juni 2012 

 

Seminarium 

Telemedicinseminarium på Health Navigator, Stockholm, 26 juni 2012 
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Bilaga B 
 

Intervjuguider 
Intervjuerna och diskussionena i fokusgrupper har varit partiellt strukturerade med 

på förhand bestämda frågeområden utan fasta svarsalternativ. Temana var skissade 

innan och redigerades efteråt. Gemensamt för alla intervjuer var att de inleddes med 

en fråga om det var okej att intervju bandades20 (så att jag skulle kunna ha det som 

minnesstöd) följt av en introduktion av examensarbetets mål och 

undersökningsområde samt preliminära slutsatser. Därefter ombads alla 

intervjuobjekt att berätta kort om sig själva utifrån sin bakgrund och pågående 

projekt. Avslutningsvis tillfrågades alla om de hade någonting de ville tillägga 

förutom det vi hittills diskuterat samt om jag fick kontakta dem senare om jag kom på 

någon ytterliggare fråga. 

 

Nedan följer de halvstrukturerade intervjuguider som användes (exkluderat är de 

följdfrågor som diskuterades vid intervjutillfället).  

 

Intervjuobjekt: sjuksköterskor på Healt Navigator; H. Enblom, V. Skog, M. 

Jonsson, Å. Melin Bäckström samt R. Karlström överläkare och specialist i geriatrik, 

verksamhetsområde ortopedi, SÖS 

Tema: kliniska intervjuer (Undertema, något av följande:) Mångbesökare, Barn 

(astma & mångbesökare) Hjärtsvikt, KOL och geriatrik 

Intervjuguide: 

 Vilka diagnoser är vanligast för gruppen? 

 Vilka (biologiska) parametrar är man intresserad av för att ställa diagnoserna? 

 Vilka (biologiska) parametrar är man intresserad av att följa över tid?  

 På vilken vårdinrättning sker det för respektive parameter? 

 Vilka (biologiska) parametrar avgör akuttillstånd? 

 Vilka (biologiska) parametrar ligger till grund för ändrad medicinering? 

 Vilka udersökningar/utredningar gör man i samband med diagnos eller 

akuttillstånd? 

 Vilka (biologiska) parametrar är vanligast att man mäter, är de även viktigast? 

Vilka är inte nödvändiga men ”nice to have”? 

 Vad skulle vara värdefullt att patienten själv övervakade hemmifrån? 

 Vad ser du för möjligheter/problem med att patienten monitorerar parameter 

x? 

 Hur skulle patienten kunna använda informationen? Hur skulle du som 

vårdgivare kunna använda informationen? 

 

  

                                                        
20 Ingen tillfrågad avböjde. 



49 

 

Intervjuobjekt: Forskare i telemedicin, Skolan för teknik och hälsa, KTH, M. 

Mridha 

Tema: Telemedicin -trender idag och kommande utveckling 

Intervjuguide: 

 Kan du berätta mer om din bakgrund som telemedicinsk rådgivare åt WHO? 

 Berätta mer om ditt nuvarande forskningsprojekt ”To create scope for 

collective approach for management of  illnesses through patient education 

and empowerment: A Rural e-Health project at point of care by using ICT 

tools”. 

 Vad skiljer patientgrupperna åt i u- respektive i-länder avseende behov och 

vinster med ökat införande av telemonitorering? 

 Vilka synnergier mellan grupperna finns det? 

 Känner du till studier med evidens för eller emot att telemedicin är 

hälsoekonomiskt underbyggt? 

 Har du tips på hur jag bäst ska omvärldsbevaka branschen; kollegor till dig, 

relevant litteratur och dylikt? 

 

Intervjuobjekt: Medicinteknisk civilekonom, KS, J. Björkehag  

Tema: Telemedicin – en översikt av branschen (intervjun ägde rum i början av 

arbetet med examensarbetet och hade som främsta mål att leda till tips om relevant 

litteratur och nyckelpersoner samt att testa tidiga hypoteser mot en branschaktör) 

Intervjuguide:  

 Berätta med om ditt projekt kring titrering av Parkinson medicin hemifrån? 

 Vilka är drivande (dels behov, dels utveckling) aktörer/intressenter på medtek 

marknaden: sjv och/eller ftg? Någon annan? Vinnova? 

 Jag kommer att mycket snart titta på evidens för att telemedicin är 

hälsoekonomiskt underbyggt. Vad säger du som hälsoekonom? Hur hade du 

gått till väga? Källor? Kända casestudier? Intervjuobjekt? 

 Vad känner du som verksam av som trender? Ökad/minskad efterfråga? 

 Glapp mellan befintlig teknik och vad som praktiseras på kliniker?  

 Om vi smalnar av frågeställningen: bltr, pulsoximeter, sat, ekg, våg… 

Konkreta förslag på intressenter? 

 Vad är specifikt med eHälsa och telemedicn – regelverk, kvalitetssäkring, osv? 

 Känner du någon som har jobbat med implementering av ett telemedicinskt 

projekt? 

 Har du tips på hur jag bäst ska omvärldsbevaka branschen; kollegor till dig, 

relevant litteratur och dylikt? 
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Intervjuobjekt: Handläggare vårdutveckling, Vinnova, J. Ulfvarson 

Tema: Vad premieras av innovations-myndigheten? 

Intervjuguide:  

 I en bilaga till SVD i förra veckan var du citerad ”Vinnova finansierar just nu 

flertalet projekt inom vården med anknytning till vård i hemmet”, utveckla! 

 Berätta om utmaningsdriven innovation? 

 Berätta mer om dina erfarenheter av effektiv läkemedelsanvändning? 

 Berätta mer om Ambient assisted Livining? 

 Hur väljer Vinnova projekt inom vårdutveckling? 

 Hur ser Vinnova på framtiden för telemedicin? 

 Har du tips på hur jag bäst ska omvärldsbevaka branschen; kollegor till dig, 

relevant litteratur och dylikt? 

 

Intervjuobjekt: Leg. Psykolog, Psykologifabriken, O. Henriksson 

Tema: Datainsamling som beslutsgrund 

Intervjuguide: 

 Jag är ny på beteendeförändrings området och skulle vara jätteglad om du ville 

introducera ämnet för mig. 

 Beteendeförändring;  tips på källor och sökord, aktuell forskning och teorier. 

Uppslag till vidare studier! 

 Berätta om ”stegvis vård”? 

 Problematisera: vissa patienter lämpar det här sig väldigt bra för:  

- känner sig sedda av någon annan  

- compliance ökar, de lär sig mer om sin sjukdom och får lättare att följa 

egenvårdsråd 

Andra patienter lämpar det sig direkt dåligt för: skapar ångest, tar sitt bltr i tid 

och otid. 

Finns det något sätt att gardera sig mot att välja ”fel” patienter? 

 Berätta mer om er forskning om datainsamling som stöd för beslut? 

 Har du tips på hur jag bäst ska omvärldsbevaka branschen; kollegor till dig, 

relevant litteratur och dylikt? 

 

Intervjuobjekt: Fd. biträdande kanslichef SLL (2007), C. Wallenius 

Tema: Förändringsprocesser inom vården 

Intervjuguide: 

 Berätta om dina erfarenheter av förändringsarbete inom vården? 

 Vad tror du om framtiden för telemedicin? Behov? Vinster? 

 Vilka utmaningar ser du med att införa telemonitorering i större skala? 

 Vad tror du är anledningarna till att det ibland uppfattas som kontroversiellt 

att föreslå vårdlösningar som innebär mer teknik? 

 Har du tips på hur jag bäst ska omvärldsbevaka branschen; kollegor till dig, 

relevant litteratur och dylikt? 
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Intervjuobjekt: Verksamhetschef Neurocentrum Norrbottens Universitetssjukhus, 

G. Algers 

Tema: Implementering av telemed i ett landsting 

Intervjuguide:  

 Berätta mer om ert eHälso- projekt i VLL, är det ”bara” videokonferanser? 

 Vad tror du om framtiden för hemmonitorering?  

 Vad är det största motstånd/svårigheter ni har mött? 

 Vad är de största behållningarna? 

 Berätta mer om projektet ”Personligt hälsosystem för individer med KOL”. 

 I projektbeskrivningen skriver ni bla att målen är att främja ökad sysselsättnig 

och hållbar utveckling, berätta hur telemedicin kan bidra till att uppnå detta. 

 Har du tips på hur jag bäst ska omvärldsbevaka branschen; kollegor till dig, 

relevant litteratur och dylikt? 

 

Intervjuobjekt: VD Zenicor, M. Palerius 

Tema: Klinisk evidens, EKG och viktmonitorering 

Intervjuguide:  

 Vilka är drivande (behov, utveckling) aktörer på medtek marknaden: sjv 

och/eller ftg? Någon annan?  

 Vad känner du som verksam av för trender? Ökad/minskad efterfråga? Glapp 

mellan befintlig teknik och vad som praktiseras på kliniker?  

 Om vi smalnar av frågeställningen: bltr, pulsoximeter, sat, ekg, våg appar. 

Konkreta förslag på aktörer etc. 

 Har du tips på hur jag bäst ska omvärldsbevaka branschen; kollegor till dig, 

relevant litteratur och dylikt? 

 

Intervjuobjekt: Affärsstrateg, Flemingsberg science F. Wetterhall 

Tema: Identifierat behov från inkubatorn 

Intervjuguide:  

 Min bild är att Sverige ligger långt fram i ICT och telehcare. Men inte 

telehealth. Delar du min uppfattning? 

 Vilka ftg stöttar ni?  

 Jag kommer att mycket snart titta på evidens för att telemedicin är 

hälsoekonomiskt underbyggt. Leta källor? Kända casestudier? Intervjuobjekt? 

 Vilka är drivande (behov, utveckling) aktörer på medtek marknaden: sjv 

och/eller ftg? Någon annan?  

 Vad känner du som verksam av som trender? Ökad/minskad efterfråga (obs 

ledande fråga)? Glapp mellan befintlig teknik och vad som praktiseras på 

kliniker?  

 Om vi smalnar av frågeställningen: bltr, pulsoximeter, sat, ekg, våg appar. 

Konkreta förslag på aktörer etc. 

 Har du tips på hur jag bäst ska omvärldsbevaka branschen; kollegor till dig, 

relevant litteratur och dylikt? 
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Intervjuobjekt: Hjärtsviktsforskare KI, P. Lyngå 

Tema: Viktövervakning av hjärtsviktspatienter 

Intervjuguide:  

Detaljfrågor på hjärtmonitoreringsstudien: 

 Fråga: ni slutade alltså följa patienterna efter det att de fick en akutinläggning? 

(och inte efter det att 12månader var slut) 

 Hur kvantifierade ni att man i IG kände att man mottog en intensivare form av 

övervakning/vård än i CG? 

 Hur estimerade ni compliancerate till 60%? (sid 439) 

Diskussionsfrågor: 

 Studien visar att kontinuerlig monitorering av vikt inte ger jättemycket mer än 

om patienter med en vanlig våg ringer själva. Men kan man dra på några 

växlar alls när det gäller vitsen med att väga sig? Ska det självvrådsrådet bort?! 

 Hur hade du formulerat om studien? 

 Övriga tips på studier och kontaktpersoner? 

 Ett problem när man tittar på det som jag, från ett telemedicinskt håll, är 

”snuttifieringen”. Vad tror du krävs för generera generaliserbara resultat? 

 Problematisera: vissa patienter lämpar det här sig väldigt bra för och andra 

inte, går det att veta hur ”lämplig för telemonitorering” en patient är på 

förhand?  

 Har du tips på hur jag bäst ska omvärldsbevaka branschen; kollegor till dig, 

relevant litteratur och dylikt? 

 

Intervjuobjekt: VD, Hälsans nya verktyg, M. Jonsson 

Tema: Möjligheter med och framtiden för telemedicin 

Intervjuguide: 

 Berätta om vilka projekt inom telemedicin ”Hälsans nya verktyg” stöttar? 

 Min bild är att Sverige ligger långt fram i ICT och telehcare. Men inte 

telehealth. Delar du min uppfattning? Motivera! 

 Vilka problem har de aktörer som vill ha er hjälp att etablera sig på 

marknaden? 

 Berätta om ”hälsodagboken för hjärtsviktspatienter”. 

 Har du tips på hur jag bäst ska omvärldsbevaka branschen; kollegor till dig, 

relevant litteratur och dylikt 

 

Diskussion med fokusgrupp tisdag 19/6 kl 15.00 

SSK:er från KOL- och hjärtsviktsprogrammen, SLL 

 

Målformulering  

Målet (med examensarbetet) är att undersöka behovet av och vinsterna med att 

införa biologiska parametrar som hemmonitoreringsobjekt för patienter med hög 

vårdkonsumtion. 
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Introduktion 

Jag har i min fördjupning intervjuat en SSK för varje program (på SÖS) och kommit 

fram till att det finns visst stöd för självmonitorering av främst kroniskt sjuka 

patienter, det vill säga patienter i hjärtsvikts- och KOLgrupperna. En kartläggning av 

branschen har visat att de telemedicinska lösningar som har störst chans att lyckas är 

de som tydligast löser ett kliniskt problem. Därför vill jag fråga er om ni ser något 

mervärde i att ha utrustning hemma hos patienter; och i så fall vilket mervärde, 

vilken utrustning och vilka patienter. 

 

Diskussion kring tidiga teorier om mervärde för patienter genom 

distansövervakning: 

1. Reducering av ångest. Patienten känner sig lugnare av att ”vara inne i ett system” 

och av vetskapen om att uppföljningen är kontinuerlig. 

2. Datainsamling som stöd för egenvård. På samma sätt som diabetiker mäter glukos 

för att lära sig mer om sin sjukdom och för att styra sin medicinering och sitt 

beteende skulle fler patientgrupper kunna göra något liknande.  

3. Screening och självdiagnostisering. Flera projekt handlar om att till exempel 

identifiera riskpatienter för sömnapné och låta dem spela in sin egen andning 

under en natt (även exempel på strokeprevention genom att screena för flimmer 

med tum-EKG).  

 

Utrustning 

Ett parallellt studentprojekt, av E. Öhlén, på företaget handlar om att hitta bra 

leverantörer av lätt medicinteknisk utrustning, nämligen: termometer, pulsoximeter, 

blodtrycksmätare och PEF. 

(Men det finns många andra tänkbara: övervaknings-EKG, våg, videokonferens, 

urinanalys, etc). 


