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Sammanfattning 
 

Denna rapport utvärderar företag och verksamheter med telemedicinska produkter som finns på den svenska 

marknaden inom hemsjukvård för områdena Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom, neonatalsjukvård samt hjärtsvikt. 

Även säkerhetsaspekter, verifierad nytta samt områdeskvantifiering för funna produkter behandlas. Detta 

genomfördes genom en avsökning av marknaden där säkerhetsaspekter och underlag för verifierad nytta 

undersöktes. Med telemedicin kan sjukhus och patienter trådlöst kommunicera och överföra mätdata, trots långa 

avstånd. Detta ger vinster för samhälle, miljö och patient. Avsökningen av marknaden erhöll resultatet: sju 

verksamma företag med telemedicinska lösningar och fem verksamheter med forsknings- och utvecklingsprojekt. 

 

Sammanfattningsvis blir det tydligt att många telemedicinska projekt fortfarande är i utvecklingsstadiet. Orsaker till 

detta är att teknikutveckling är dyrt och kräver utbildning, något som kan bortprioriteras om det redan finns 

fungerande och implementerade system i samhället. Slutsatsen är att telemedicin har stor potential att minska antalet 

sjukhusbesök per patient och att majoriteten av produkterna på den svenska marknaden finns i norra delen av landet, 

där glesbygden är som störst. 

 

Nyckelord: telemedicin, e-hälsa, hemsjukvård, produkt, KOL, neonatalsjukvård, hjärtsvikt, marknad.  
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Abstract 

 

This report investigates companies and businesses with telemedicine products on the Swedish market within home 

care regarding Chronical Obstructive Pulmonary Disease (COPD), neonatal care and heart failure. Safety issues, 

verified benefits and classification of the products were focus points for the investigation. Key components 

investigated were safety aspects and if the products had proven benefits. With the use of telemedicine, hospitals and 

patients can wirelessly communicate and transfer data, despite long distances. Benefits can be seen for the society, 

the environment and the patient. Seven companies with solutions in telemedicine and five businesses with projects 

in research and development within the telemedicine market, were found from the investigation. 

 

Many of the telemedicine products are still in the development phase. Development is expensive and requires 

education and might therefore be unprioritized due to already existing solutions in the society. The conclusion of 

this report is that telemedicine has a big potential to reduce the need to stay at the hospital and that the majority of 

the products on the Swedish market are located in the northern part of the country, due to the sparsely populated 

area.  

 

Keywords: telemedicine, homecare, COPD, neonatal care, heart failure, product, market.  
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1. Inledning 
 

1.1 Introduktion 
 

Antalet medicintekniska produkter                                                                                 

        . Med ett ökat antal telemedicinska lösningar i sjukvården, behöver allt färre patienter åka in till 

vårdgivaren då sjukhusen istället kan koppla upp sig och kommunicera trådlöst med patienten. Uppföljning av 

patienter sker idag snabbare genom att data överförs på distans till sjukhuset (Jonsson (A), 2015). Telemedicin är 

idag möjligt och har goda framtidsutsikter med dagens snabba teknikutveckling (Kurek, 1998). Under cirka tio år 

har det bedrivits forskning och utveckling vid Medicinsk Teknik på Karolinska Universitetssjukhuset, och man vill 

göra en uppdaterad undersökning av marknaden för telemedicin. Det är idag också i princip möjligt för patienterna 

att via medborgarportaler vidarebefordra sitt aktuella hälsotillstånd till vårdgivaren (Jonsson (B), 2015). 

Utvecklingen av marknaden för telemedicin kräver kunskap om vilka företag som finns på marknaden idag och vad 

de erbjuder. 

 

Det finns tidigare rapporter och publiceringar om ämnet, mycket på forskningsnivå idag. Framtidsutsikterna ser 

goda ut för telemedicin baserat på de rapporter inom ämnet som lästs under arbetets gång. Tidigare studier har också 

gjorts på hur telemedicinska lösningar kan underlätta för patienter. Till exempel har Robinson (mejlkorrespondens, 

2015, se Appendix) studerat om Skype som kommunikation, inom neonatal hemsjukvård, kan öka tryggheten hos 

föräldrar till för tidigt födda barn. Tidigare rapporter inom ämnet beskriver möjliga användningsområden för 

telemedicin och utvärderar om de ska användas eller ej. Jonsson förklarar hur rapporten om TeleMedIS som 

avslutades år 2006, där ett av syftena var att undersöka möjligheten för produkten på svensk marknad, beskriver ett 

antal potentiella konkurrenter på marknaden (Jonsson, 2015). Dock är dessa typer av marknadsundersökningar av 

produkter och företagen bakom dem något som det finns begränsad information om. 

 

1.2 Syfte och mål 
 

Det begränsade utbudet av aktuella marknadsundersökningar bidrar till at                                    hur 

marknaden för telemedicinska företag och deras produkter ser ut idag och hur dessa                                  

                                                                                       av intresse             

                                                                                                  . I ett vidare 

perspektiv är syftet att få en fördjupad förståelse inom området som därmed ger möjlighet till en förbättrad 

analysförmåga. 

Examensarbetets mål är att: 

1)           vilka                                                     som finns idag (inom KOL, 

neonatalsjukvård, hjärtsvikt) för diagnostik, behandling och uppföljning specifikt inom hemsjukvård, det 

vill säga i patienternas                      . Allt ur ett företagsperspektiv på den svenska marknaden. 

2) Undersöka om funna produkter används, och hur säkerheten för dessa hanteras. 

3)                                                                            . 

4) Kvantifiera vilka                                                           . 

 

1.3 Omfattning och avgränsning 
 

Omfånget av arbetet begränsades genom att lägga fokus på områdena KOL, neonatalsjukvård och hjärtsvikt. I de 

fall där företag och verksamheter med telemedicinska lösningar stöttes på vid avsökningen av marknaden, men ej 

kunde klassificeras under de tre områdena, togs dessa med om det var av intresse för telemedicin. Utvärderingen av 

marknaden skedde genom att undersöka vilka företag som fanns etablerade på marknaden samt undersöka vad de 

erbjöd för produkter. Fokus låg på företag och leverantörer som fanns etablerade på den svenska marknaden. 
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2. Bakgrund 
 

2.1 Telemedicin 
 

I dagens samhälle har vi en större befolkning med en ökad medellivslängd vilket medför att fler personer behöver 

vårdas på sjukhus och kostnaden för vården beräknas därmed öka (Regeringen, pp. 13-15). Sjukhusen kommer ej ha 

plats för ett ökande antal patienter vilket gör att marknaden för telemedicin blir allt mer aktuell. Hemvård är ett 

mindre kostsamt sätt att ge behandling på jämfört med behandling från sjukhus. Därmed är telemedicin ett alternativ 

för att sänka kostnaderna samt ett sätt för att fler ska ha möjlighet till vård. Telemedicin är också ett sätt för patienter 

som inte har tillgång till specialistvård att få detta, på samma sätt som de som bor i storstadsregioner. På glesbygden 

kan det vara långa avstånd, framkomlighetsproblem samt begränsad möjlighet till vård, medan det i en storstad kan 

vara svårt att ta sig fram på grund av trafik samt längre vårdköer (Molén, n.d.). Ett exempel på telemedicinsk vård är 

möjligheten att ringa en sjuksköterska och få support, hjälp och uppföljning med de livsstilsförändringar som en 

sjukdom kan innefatta. Detta kan innefatta utrustning som mäter blodtryck, hjärtfrekvens och syrenivåer som sedan 

kan skickas trådlöst till vårdgivaren (Telehomecare, n.d.). När det gäller för tidigt födda och spädbarn finns det 

undersökningar som visar på att det kan vara traumatiskt att vistas i stressiga sjukhusmiljöer och vistelse hemma kan 

i vissa fall påskynda tillfrisknandet (SABH, 1998). Med termen telemedicin menas medicinska lösningar över 

avstånd. Termerna telehälsa och e-hälsa förekommer också, vilka har liknande innebörd (Fatehi and Wootton, 

2012). Telemedicin som term är inte ett definierat begrepp, det är svårt att veta vad som innefattas och därför 

varierar marknaden stort. Dessutom är marknaden för telemedicinska lösningar i begynnelsefasen och därmed inte 

fullt utvecklad (Hedman, K. 2014).  

 

2.2 Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom 
 

Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom beror på att luftrören i lungorna skadats och inte kan fungera normalt, ofta på 

grund av tobaksrök, och därmed får man svårare att andas. De skador som uppkommit i lungorna kan inte läka utan 

tillståndet är kroniskt (Larsson, 2012, p.39). Vid undersökning av om en patient lider av KOL mäter man 

syremättnaden i blodet, metoden kallas pulsoximetri (Larsson, 2012, p.77). Behandlingen vid KOL går till största 

del ut på att ge patienten nödvändig information om livsstilsförändringar som är nödvändiga för att kunna leva ett så 

normalt liv som möjligt. Vid svår KOL kan patienten behöva andningshjälp genom extra syrgas, detta om patienten 

lider av syrebrist (Larsson, 2012, pp.110-117). Rökning är i mer än 90 % av fallen orsaken till KOL, och det är 

ovanligt att sjukdomen utvecklas före 40 års ålder. Vid 60-65 års ålder har cirka 25 % av rökarna KOL och vid 75 

års ålder är andelen 50 % (Larsson, 2012, p. 14). 

 

2.3 Neonatalsjukvård 
 

Neonatalsjukvård är vård av för tidigt födda barn, det vill säga barn födda före graviditetsvecka 37 av normalt cirka 

40 veckor. Barn som föds i vecka 35 eller 36 vårdas vanligen på ordinarie barnavårdsavdelning. Till 

neonatalavdelningen kommer de barn som föds i vecka 34 eller tidigare (Bååth, 2004, pp.3-5). Dessa barn är inte 

färdigutvecklade och många kräver därför konstant övervakning i kuvös för att hålla värmen, få i sig näring genom 

sondmatning samt andningshjälp via respirator (Bååth, 2004, pp. 8-11). Varje år föds cirka fem % av alla barn i 

Sverige för tidigt och vårdas därmed på neonatalvården på ett sjukhus (Bååth, 2004, p.3).  

 

2.4 Hjärtsvikt 
 

Vid hjärtsvikt orkar hjärtat inte pumpa ut tillräckligt med blod i kroppen och som resultat blir man trött och kan få 

svårt att andas. Orsaker till hjärtsvikt kan bland annat vara högt blodtryck, att hjärtat inte fylls med blod som det ska, 

vissa lungsjukdomar eller skador i hjärtmuskulaturen (Hedin, 2010, pp.53-54). Vid undersökning av hjärtsvikt fås 

de vanligaste mätvärdena från elektrokardiografi (EKG), ekokardiografi samt blodprov (Hedin, 2010, pp.57-58). 

Hjärtsvikt kan inte botas helt utan behandlingen syftar till att lindra symptomen, minska behovet av sjukhusvård 

samt att förebygga komplikationer. Detta görs bland annat genom medicinering och i allvarligare fall kan 

pacemaker sättas in (Hedin, 2010, pp.69-71). 

  



 

 

3 

 

3. Metoder och material 
 

3.1 Prioritering 
 

Säkring av att alla delar i problem- och målbeskrivning fullföljdes inom ramarna för arbetet, gjordes genom att 

utvärderingen och undersökningen av de tre områdena (KOL, neonatalsjukvård, hjärtsvikt) tilldelades en 

prioritetsordning enligt den ordning de nämns i. 

 
3.2 Faktainsamling 
 

En avsökning av marknaden genomfördes för att erhålla användbar information till arbetet. Denna påbörjades 

genom att identifiera användbara sökord samt databaser.  

Databaser som utnyttjades var: 

Primo via Kungliga Tekniska Högskolans Bibliotek 

MEDLINE - Web of science via Kungliga Tekniska Högskolans Bibliotek 

Övrig informationssökning skedde via sökmotorn Google; www.google.com, www.google.se  

 

Sökningen påbörjades i databasen Primo och därefter användes sökmotorn Google. Ytterligare fördjupad sökning 

skedde i MEDLINE - Web of Science. Använda ord, under sökningen, med liknande betydelse som termen 

telemedicin var: e-hälsa, telehälsa och vård på distans.  
 

Följande ord i singular samt plural; marknad, produkt, patient, lösning, system, företag, Sverige och svensk 

kompletterades en i taget med termen telemedicin. Därefter upprepades sökningen på samma sätt för resterande 

funna termer, en i taget, listade ovan. Sedan adderades ett utav de tre områdena (KOL, neonatalsjukvård, hjärtsvikt) 

var för sig till sökkombinationen, enligt samma procedur som ovan. Det förekom även användning av fler än ett utav 

orden kombinerat med en av termerna för telemedicin. Till exempel ordkombinationen "telemedicin marknad 

Sverige". 

 

Denna procedur genomfördes därefter på engelska enligt samma metod. 

Termer på engelska som användes var: telemedicine, e-health, telehealth och care of distance 

 

Dessa kompletterades med: market, product, patient, solution, system, company, Sweden, Swedish och distance. 

 

Termer för områdena var följande: COPD, neonatal care och heart failure. 

 

Artiklar som beskrev olika telemedicinska lösningar och företag användes. Namn på kontaktpersoner på 

telemedicinska företag, tillhandahölls av extern handledare. Kontakt togs med dessa personer efter inläsning på 

företagets telemedicinska lösningar. Efter att ha funnit företag verksamma inom telemedicin letades fakta på 

företagens respektive webbsidor för att få information om deras produkter. De forsknings- och utvecklingsprojekt 

som hittats togs det kontakt med för att undersöka vilka leverantörer som användes för deras specifika projekt. I 

mejlkorrespondens med företag ställdes frågor för att komplettera funnen information från företagets webbsida. 

Information som efterfrågades var på vilket sätt produkten var telemedicinsk, hur datan överfördes och lagrades 

samt vilka parametrar som produkten kunde mäta. Ytterligare frågor som ställdes anpassades till respektive företag.   

 

3.3 Säkerhetsaspekter, verifierad nytta och kvantifiering 
 

Generella säkerhetsaspekter som eftersöktes var: 

 Typ av trådlös överföring 

 Möjlighet för direkt kontakt med vårdgivare, eventuell larmknapp hos patienten 

 Hantering och lagring av patientinformation 

 Möjlighet att interagera med patientens utrustning 

 CE-märkning och säkerhetscertifieringar  

http://www.google.com/
http://www.google.se/
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Verifierad nytta och användning hos produkter undersöktes genom direkt kontakt med företagen samt från studier 

och referenser funna i skriftligt material. Information som eftersöktes var exempelvis om ekonomiska besparingar 

och tidsbesparingar kunnat uppmätas, om patienten reducerat sina sjukhusbesök samt om denne upplevt ökad 

trygghet tack vare produkten.   

 

Information om samtliga ovanstående säkerhetsaspekter och beskriven verifierad nytta eftersöktes för varje företag 

men om information ej hittades om en specifik punkt utelämnades detta i företagsbeskrivningen.  

 

Kvantifiering av produkterna skedde efter följande definition: 

 

 Diagnos: Avser produkter som har som mål att detektera ett sjukdomstillstånd, där patienten i fråga ej 

nödvändigtvis måste ha en tidigare känd sjukdom. 

 Behandling: Avser produkter vars syfte är att behandla och/eller lindra ett redan känt sjukdomstillstånd. 

 Uppföljning: Avser produkter vars syfte är att följa upp patienter där diagnos är ställd, eventuell behandling 

insatt och där möjlighet till nära kontakt med sjukvården ges, oftast i hemmiljö.  
 

Funnen information efter faktasökningen sammanfattades i denna rapport indelat efter företag. En matris 

konstruerades i denna rapport för att förtydliga resultaten. Funnen information om implementering och verifierad 

nytta baseras på den fakta som erhållits under arbetets gång, där ett ”N  ” indikerar att information om detta ej 

hittats.   
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4. Resultat 
 

4.1 Resultatbeskrivning 
 

Nedan har vi listat de företag och verksamheter som idag tillhandahåller telemedicinska lösningar eller forsknings- 

och utvecklingsprojekt på den svenska marknaden inom de tre områdena. För varje företag och verksamhet beskrivs 

produkten eller tjänsten samt säkerhetsaspekter, implementering, och om funnen, verifierad nytta för produkten 

enligt metodbeskrivning. En snabb överblick över resultatet kan fås i matris A (4.1.3 Resultatöversikt) som 

kompletterar resultaten i 4.1.1 och 4.1.2. Där finns också lättöverskådlig information om implementering och 

verifierad nytta.  

 

4.1.1 Verksamma företag inom telemedicin 
 

4.1.1.1 Astra Zeneca 
Me&My COPD är en applikation som utvecklats av Astra Zeneca tillsammans med Exco Intouch för att ge patienter 

med KOL bättre kontroll över deras sjukdomstillstånd. Genom applikationen, som patienten kan ladda ner till sin 

mobiltelefon via Google Play, får denne specifik information om sitt tillstånd. Detta inkluderar även en översikt 

över kommande läkarbesök och när eventuella läkemedel ska intas (Exco Intouch, 2014). Som säkerhetslösning i 

Me&My COPD skapar patienten ett användarkonto med ett lösenord genom applikationen som hör till produkten 

(Rubin, G, Stavenow, B. N.d.).  

 

4.1.1.2 CheckUp Care 
CheckUp Care erbjuder, på den svenska marknaden, lösningar inom sjukvården genom så kallade "rum för 

egenvård" eller virtuella vårdrum, patientegna mätningar, hemsjukvård samt prehospital vård (Olsson, 

mejlkorrespondens, 2015, se Appendix). Med CheckUp Care kan kontroller och uppföljning göras bättre utan att 

minska på patientsäkerheten. CheckUp Care erbjuder dels en väska innehållandes mätutrustning för att kontrollera 

blodtryck, puls, elektrokardiografi (EKG), blodvärde samt blodsyresättning, men även ovan nämnda virtuella rum. 

Patienten tillhandahåller ett personligt kort så att värdena registreras till rätt person. Med hjälp utav korten kan 

vårdpersonal avläsa, utvärdera och analysera mätvärdena. Utrustningen kommunicerar med väskan via bluetooth 

och därefter skickas mätvärdena via GPRS vidare till sjukhuset (CheckUp Care, n.d.). 

 

I de obemannade virtuella vårdrummen är det möjligt för patienter att själva ta blodprov och mäta blodtrycket med 

ett mätinstrument som fungerar med trådlös överföring. Patienter som behandlas med Waran får ett provtagningskit 

som inkluderar en smartphone och mätutrustning som mäter blodvärden. De resultat som erhålls kan skrivas in via 

en app som kan avläsas av sjukvårdspersonal som övervakar medicineringen och på så sätt kan justera denna över 

webben. Detta gör det möjligt för patienter att själv bestämma plats och tidpunkt för mätningen (CheckUp, n.d.) 

 

CheckUp Care är idag implementerade och används i tre landsting (Västerbottens läns landsting, Västra 

Götalandsregionen och Skåneregionen). Totalt finns ca 50 system etablerade på marknaden, varav 10-15 används i 

obemannade rum på vårdcentraler. 15-20 stycken är i form av de portabla väskorna och dessa används vid 

hembesök, där vårdpersonal tar med sig utrustningen till patientens hem. Utanför vårdcentralen finns 2 stycken 

vårdrum som används på heltid, dessa finns i Slussfors och Storuman. Det planeras för ytterligare 20 stycken 

leveranser under kommande två år, dessa ska enligt plan placeras i offentliga byggnader såsom bibliotek. 

 

Idag har CheckUp Care fått en stabil medicinsk evidens då de startade före de flesta konkurrenter på marknaden. 

Verifierad nytta kan ses genom studier som gjorts med CheckUp's produkt på Umeå Universitetssjukhus, där en av 

studierna år 2006 blev tilldelade Vitalis Hederspris. Som säkerhetslösning hos CheckUp Care sker identifiering 

mellan personerna och deras personliga kort, genom så kallade Radio-Frequency Identification-Cards (RFID-kort), 

som läggs till vid första registreringen. Dessa används för att knyta samman patientens värden vid mätningarna. I 

databasen sammankopplas respektive kort med respektive patient.  Beroende på omständigheterna så förvaras kortet 

endera hos patienten eller i en reception där man via legitimation kan hämta ut sitt kort. En QR-kod kan också 

användas vid identifieringen som en ytterligare skyddsåtgärd (Olsson, mejlkorrespondens, 2015, se Appendix).  
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Olsson förklarar (mejlkorrespondens, 2015 se Appendix) att: 

 

”CheckUp Care är CE-märkt som medicinteknisk produkt klass 1. Alla instrument som används är klassificerade 
och CE-märkta enligt läkemedelsverkets riktlinjer”.  

 

Patientinformationen sorteras och identifieras först när den kommit innanför sjukhusets brandvägg. Sedan kan 

läkare via webben komma åt den sparade informationen (CheckUp Care, n.d.). 

 

4.1.1.3 Kiwok 
Kiwok tillhandahåller produkten BodyKom mobilt EKG som mäter hjärtrytmen (2-leds EKG) hos patienter under 

varierande perioder från timmar till veckor. Produkten samlar in värden med hjälp utav elektroder, en 

inspelningsenhet och en mobiltelefon. Dessa utgör patientutrustningen. Data överförs kontinuerligt från patient till 

vårdgivare med hjälp av en applikation i en mobiltelefon, som samlar in diagnosdatan. En annan applikation på 

BodyKom Web Server skickar i sin tur vidare diagnosdatan till vårdgivaren. Överföring sker via mobilt bredband 

och sett ur ett säkerhetsperspektiv så hanteras mätdata separerat från persondata tills informationen nått 

brandväggen på sjukhuset. Dessutom har vårdgivaren möjlighet att få ett sms eller ett mejl om en avvikande 

händelse skett, vilket underlättar diagnos och förbättrad vårdinsats. Kiwok samarbetar sedan 2004 med 

leverantörerna HP, FICO, Wireless Independent Provider WIP och SR Medizinelektronik (Kiwok (A), 2012). VD 

Anders Björlin förklarar: 

 

”P                   e         h    - eko     k       e      k     k    
         e  pe    .” 

 

Komponenter, och applikationer som ingår i produkten, är alla CE-märkta (Kiwok (B), n.d). Produkten har använts 

på cirka 300 patienter och är idag i bruk i Karlskrona på Blekinge Sjukhus, avdelning 58, STROKE (Björlin, 

mejlkorrespondens, 2015, se Appendix). 

 

4.1.1.4 Medisat 
Företaget tillhandahåller en patientkoffert som gör det möjligt för patienten att skrivas ut från sjukhuset och fortsätta 

behandlingen hemma. Kofferten kan sammankopplas med medicinteknisk utrustning som läses av och fjärrstyrs av 

patientens behandlare (sjukhuset). Mellan dessa sker överföringen av data och patientens uppmätta värden. En 

säkerhetslösning hos Medisat är att patienten närsomhelst kan öppna väskan och via en alarmknapp anropa sin 

läkare och därmed starta en videokonferens (Medisat (A), n.d). En mätare för kontroll av exempelvis syremättnaden 

i blodet kan anslutas till utrustningen och mätning av hjärtfrekvens kan också göras. Värdena överförs till sjukhuset 

utan att patienten lämnar hemmet (Krey, 2014). År 2014 användes kofferten av 3127 stycken patienter i Norge och 

Danmark sammanlagt men ännu finns kofferten ej på den svenska marknaden. Kofferten har varit i bruk sedan 2006 

i Danmark och sedan 2010 i Norge (Medisat (B), n.d). På Stavangers Universitetssjukhus bedrivs forskning och 

samarbete med Medisat sedan 2010 och projektet har blivit förlängt. Medelåldern på medverkande i projektet är 74 

år och en undersökning gjord av Innomed visar på verifierad nytta genom att patienterna upplever ökad trygghet, 

föredrar konsultation via kofferten framför telefonkonsultation samt att antalet sjukhusbesök minskat. Som 

säkerhetsåtgärd finns ett larmsystem inbyggt i väskan. (Stavanger Universitetssjukhus, n.d.). 

 

4.1.1.5 ResMed 
ResMed erbjuder ett flertal olika telemedicinska lösningar som bygger på inbyggd 2G-kommunikation via 

mobilnätet. Utrustningen skickar information inom en timme efter avslutad behandling till en server där 

vårdpersonal sedan kan logga in, och på så sätt fås en översikt över patienterna och hur de svarar på behandlingen. 

Ansvaret för servern ligger hos det franska hosting-företaget IDS, som i sin tur följer europeisk standard och är 

godkänt för hantering av patientdata. Många av ResMeds produkter är endast avsedda för behandling av sömnapné. 

Men för behandling av en patient med KOL, genom icke-invasiv ventilation, behövs en produkt som ger ett högt 

inandningstryck och ett lågt utandningstryck. På så sätt underlättas andningen för patienten, samt ventilationen av 

koldioxid ut ur lungorna blir effektivare. De apparater ResMed har för detta ändamål heter Stellar 150 och VPAP 

ST. 
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Med Stellar 150 kan syremättnaden monitoreras. Genom att ansluta tillbehöret XPOD som är en pulsoximeter, till 

vilken man ansluter en sensor, kan man även mäta puls. Pulsoximetern, levererad av Nonin specifikt för ResMed, 

fästs sedan på patientens fingertoppar (Jogensjö, mejlkorrespondens, 2015, se Appendix). Stellar 150 kan användas 

i hemmet av både barn och vuxna och kan sammankopplas med flertalet andningsmasker. Det går att ställa in värden 

i förväg inför behandlingen och därefter kan värdena justeras så det passar varje individuell patient (ResMed (A), 

2014.).  

 

VPAP ST är en icke invasiv ventilator som använder sig utav den molnbaserade patienthanteringstjänsten AirView. 

Detta gör det möjligt att få fjärråtkomst till informationen. Både Stellar 150 och VPAP ST används i Sverige 

(ResMed (B), 2014; Jogensjö, mejlkorrespondens, 2015, se Appendix). ResMed erbjuder 20 olika utrustningar 

varav cirka 10 erbjuder telemonitorering. Verifierad nytta finns uppmätt för produkterna genom lägre utgifter och 

färre patientbesök, framförallt inom sömnapné (Jogensjö, mejlkorrespondens, 2015, se Appendix). Studier på detta 

har gjorts i Finland där resultatet visar att för varje ny patient spar sjukhuset 50 sjuksköterskeminuter och 30 

läkarminuter. Dessutom har kapaciteten för att ta emot nya patienter ökat med 15-25 %. Antalet patientinteraktioner 

har ökat och det blev enklare att följa behandlingen (ResMed Air View, 2014; Melkko et al. 2013). ResMed 

erbjuder läkaren säker åtkomst till information om patienten på distans. Inlogg används av läkaren och allt sker via 

en datacentral som uppfyller AirViews krav. Säkerheten hanteras genom att tjänsten AirView uppfyller kraven för 

säkerhet inom EU samt nationella sekretesslagar. Dessutom har ett säkerhetsteam hos ResMed varit med vid hela 

utvecklingsprocessen av produkten. Även felsökning på distans är möjligt direkt via tjänsten Remote Assist 

(ResMed Air Solutions, 2014.) 

 

4.1.1.5 Philips 
Philips har utvecklat ett system, idag i prototypstadiet, bestående av sensorer sammankopplade med ett program för 

att övervaka KOL-patienter. Samarbete sker med Radboud University Medical Center i Nederländerna. Sensorerna 

kan bland annat mäta respiratoriska värden, sömnstörningar, sömnkvalitet, hjärtrytm samt hjärtfrekvens. 

Applikationerna eCareCompanion samt eCareCordinator gör det möjligt för läkaren att få uppdaterad information 

om patientens tillstånd skickat trådlöst till sig. Kommunikation med video är också möjligt (Comstock, 2014). 

 

4.1.1.6 Telia 
Telia Healthcare har utformat ett antal projekt där patienten kan se sin hälsoutveckling, förebygga sin sjukdom samt 

kommunicera med läkare och specialister hemifrån. Kärnan i projektet är tjänsten Home Care som består av en box 

som trådlöst kommunicerar från patientens hem till vårdgivaren, allt efter patientens villkor. Informationen är lätt att 

dela mellan patient och sjukhus. Tjänsten erbjuder, förutom att ha koll på om till exempel strykjärnet är på, även 

patienten att ta blodprov och mäta EKG i hemmet (Telia (A), 2014). Värdena från prover tagna på patienten lagras 

på ett personligt konto där patienten, av säkerhetsskäl, själv får bestämma vem som ska få tillgång till 

informationen. Den lagrade datan kan nås via mobilen, webben eller från lokala system på sjukhus, till exempel 

journalsystem. Plattformen är CE-märkt och datan går att överföra via bluetooth och Wi-Fi (Telia (B). n.d). 

Verifierad nytta är ej funnen men en pilotstudie gjordes under våren 2015 som inkluderade 6 kommuner i 

Västerbotten, med målet att rulla ut tjänsten till ytterligare städer och sjukhus i landet för att vidga studien och även 

dess användningsområde. Tjänsten kommer gå att köpa av Telia från och med maj 2015. Lanseringen kommer ske 

mot kommuner och landsting till att börja med för att därefter lansera tjänsten Home Care på privatmarknaden 

(Rosengren, 2015). 
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4.1.2 Verksamheter med telemedicinska lösningar och forsknings- och 
utvecklingsprojekt inom telemedicin 
 

4.1.2.1 Karolinska Universitetssjukhuset 
 

4.1.2.1.1 NetPOX-studien 
NetPOX, som ingick i den svenska delen av WiPOX-projektet, startades i april 2008 av Karolinska 

Universitetssjukhuset i Huddinge och finansierades av Vinnova. Med en fingerklämma som mäter pulsen och 

syremättnaden i blodet kan patienten utföra mätningar som sedan via bluetooth överförs till en applikation i en 

telefon (Samsung Galaxy SII). Mätdata skickas i jämn frekvens till kliniken men som en säkerhetsaspekt kan 

mätdata skickas mer frekvent om patienten genom applikationen indikerar en ökad oro. En analys av resultaten 

pågår men de preliminära resultaten visar på verifierad nytta genom en ökad nytta, ökad trygghet hos patienterna, 

lätthanterlighet samt att patienterna bättre förstått sin sjukdom. Även klinisk nytta har studerats. I studien ingick 13 

KOL-patienter från Lungkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, dessa fick göra test både med 

referensutrustning och med NetPOX. NetPOX gav samma resultat som referensutrustningen. Leverantörer är 

ResMed för Nonin pulsoximeter samt TeliaSonera för nätverkslösningar. 

 

4.1.2.1.2 Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet 
Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet (SABH), utvecklat på Karolinska Universitetssjukhuset, 

erbjuder vård av sjuka barn i hemmet istället för på sjukhus då möjlighet finns. Vid Astrid Lindgrens barnsjukhus 

erbjuds föräldrarna via kommunikation med sjukhuset, uppföljning av patientens status, neonatal övervakning 

(bland annat syrgasnivå och apnélarm), rådgivning samt nutritionsstöd (SABH, n.d). För att hemsjukvården ska 

fungera ska alla inblandade vara tillgängliga via mobiltelefon samt e-post. Andra viktiga aspekter är tillgång till 

journaler hemma i patientens hem, möjlighet att få snabba svar samt att kunna slå upp information i databaser 

(SABH, 1998 p.5). Föräldrarna får med sig en sond hem, för sondmatning, samt utrustning för andningsövervakning 

och för säkerheten ett apnélarm, vilka beställs på Hjälpmedelscentralen. Små portabla syrgastuber med ryggsäck 

beställs från Aga Linde Healthcare och utrustning för mätning av syremättnaden i blodet görs via SABH's egna 

mätare vid namn Masimo. Utrustningen används minst ett dygn på sjukhus där även föräldrarna får lära sig hantera 

utrustningen, och informeras om att kontakt alltid måste tas med sjukhuset efter ett larm gått. Även lungräddning 

ingår i utbildningen som en säkerhetsaspekt. Allt detta sker innan barnet får lämna sjukhuset och påbörja vården i 

hemmet. När hemsjukvården väl påbörjats sker kommunikation mellan föräldrar och sjukhus via telefon. Det har 

även testats kommunikation över videotelefoni via tjänsten Jabber tillhandahållen av Cisco. Detta gjordes i projektet 

eMedic under 2013-2014. Idag finns fortfarande möjligheten till videotelefoni via Jabber, men detta används ej 

mellan patient och sjukhus. Inom SABH's verksamhet är det viktigt att de som arbetar inom hemsjukvård har 

åtkomst till samma information som de som befinner sig på sjukhuset (Bergius, mejlkorrespondens, 2015, se 

Appendix). 

Bergius förklarar (mejlkorrespondens, 2015, se Appendix) hur detta sker: 

 

”Pe      e  har idag tillgång till bärbara datorer och kan med hjälp av ett 4G-modem koppla upp sig "säkert" via 

ett "samkonto" och få tillgång till patientens journal, samt sjukhusets       ku e  .”  
 

Dock finns problem med täckning och uppkoppling vilket medför att hemsjukvårdspersonalen inte kan garanteras 

100 % åtkomst till journalerna mobilt. Ännu finns ingen telemedicinsk lösning för att få värden från utrustningen, 

till exempel andning, puls, blodtryck, saturationstryck, skickade trådlöst direkt till sjukhuset. Däremot har ett 

projekt påbörjats med Telia och Innovationsplatsen där möjligheten till digital överföring undersöks (Bergius, 

mejlkorrespondens, 2015, se Appendix). 

 

I ovan nämnda projektet eMedic var syftet att utveckla metoder för förbättring av kommunikation mellan patientens 

hem och sjukhus där diabetesvård och avancerad barnsjukvård var huvudområdena (Karolinska (A), 2015). Primärt 

användes lösningen för trådlös konsultation mellan besökande sjuksköterska och läkare. För att förbättra redan 

existerande mobil kommunikation mellan patientens hem och SABH testades videokommunikation som 

kompletterande teknik. Studier gjordes över hur video användes och hur upplevelsen hos personalen var. Totalt 

samlades data in under 400 timmar, 42 intervjuer med 14 anställda samt 4 workshops. Resultatet visade en 

verifierad nytta genom att de mobila teamen upplevde ökad säkerhet, reducerad oro samt nöjdare föräldrar. De 

största utmaningarna var produktens vikt och dålig 3G-uppkoppling (Fredriksson, 2014).  
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4.1.2.1.3 Telemedicinsk hemtitrering 
Karolinska Universitetssjukhuset hade under 2011 ett projekt som innefattade utprovning av läkemedel till 

Parkinsson-patienter i hemmiljö, med läkare på distans. Verifierad nytta uppmättes genom att patienter och 

vårdpersonal som medverkat i projektet upplevde projektet positivt och patienternas tid på sjukhuset reducerades 

med 20-25 vårddygn. En klinisk observationsstudie, vars syfte är att utvärdera nyttan av telemedicinsk hemtitrering, 

pågår sedan 2013. Viktiga delar att utvärdera är patientens och vårdgivarens upplevelse av telemedicin samt hur 

välfungerande tekniken är (Karolinska (B), 2015). 

 

4.1.2.1.4 TeleMedIS 
TeleMedIS var ett forsknings- och utvecklingsprojekt som startade officiellt i september 2004 och som 

finansierades av Vinnova. Det var ett 18 månaders projekt som varade i 22 månader. I projektet ingick företagen 

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, TeliaSonera samt Tadiran Spectralink. Medicinteknisk utrustning 

tillhandahölls av Tadiran Spectralink och trådlös kommunikation sköttes via Telias nät. Produkten utgjordes av en 

armbandsmodul, ett trådlöst nätverk och en telemedicinsk plattform. Med armbandsmodulen kunde ett 1-leds EKG, 

pulsoximetri och mekanisk puls tas. Det fanns även möjlighet till GSM-uppkoppling vilket ur säkerhetshänseende 

möjliggjorde för läkaren att ringa upp patienten samt skicka sms till denne med instruktioner. Som extra säkerhet för 

patienten fanns en larmknapp att anropa läkaren med. Studien var avsedd för KOL-patienter där man studerade hur 

patienterna upplevde produkten och hur lättanvänd den var. Verifierad nytta eftersöktes genom enkäter som erhöll 

preliminära svar på hur patienterna upplevde produkten. Där kunde det uppmätas en ökad trygghet, en känsla av att 

produkten var lätthanterlig, att det var lätt att kommunicera och att patienterna föredrog produkten framför att inte 

använda den. I studien ingick 21 KOL-patienter från Lungkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge 

(Jonsson (B), 2015). 

 

4.1.2.2 Kungliga Tekniska Högskolan 

4.1.2.2.1 CARENET 
CARENET var ett forskningsprojekt som ägs av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) där Karolinska 

Universitetssjukhuset också var med. Vinnova finansierade projektet som pågick mellan år 2009 och år 2012 och 

projektet fick pris för bästa nytta under Vinnova-konferensen i november 2012. I projektet ingick 

videokommunikation, framtagen av KTH, och Philips levererade övervakningsutrustning för att mäta 

saturationspuls. Detta i syfte att låta för tidigt födda barn lämna sjukhuset cirka en vecka tidigare och på så sätt 

frigöra en sjukhusplats. Samma typ av användargränssnitt används i övervakningssystemet som på kliniken, detta 

för att personal som kommer ut till patienten ska känna sig hemma med utrustningen (Jonsson (B), 2015). Med 

CARENET finns möjlighet till ökad säkerhet hos patienten genom att kontakt med vårdgivare kan fås snabbare. 

Fördelar som setts är att kombinationen av larm, för puls och saturation, tillsammans med video ger sjuksköterskan 

möjlighet att följa patienten. Projektet gav goda förutsättningar för fortsatta studier för produkten (Jonsson (C) et al. 

n.d.). 

 

4.1.2.3 Norrlands Universitetssjukhus 
Norrlands Universitetssjukhus har ett projekt bestående av en applikation för en surfplatta. Projektet syftar till att 

utveckla ett personligt hälsosystem där patienten själv är mycket involverad. Möjlighet till förbättring av patientens 

tillstånd ges då eftersom patientens levnadsvanor är direkt sammankopplade till sjukdomen. I framtiden är målet att 

programmet ska ge patienten en överblick av sin egen hälsa och därmed tydligt se vilka livsstilsförändringar som 

bör göras. En ökad motivation hos patienten är tänkt att skapas genom att kommunikation och övervakning mellan 

vårdhem och patient blir enklare och sker oftare (CMTF, 2013). Med produkten kan man mäta lungfunktion, 

syresättning och uppkomna symptom med hjälp utav surfplattan och den tillhörande utrustningen. Förhoppningen 

med projektet är att tidigt kunna upptäcka försämringar och då kunna sätta in rätt behandling i tid. På så sätt kan man 

reducera behovet samt risken att patienten behöver läggas in på sjukhus. Detta projekt går under namnet 

KOL-kollen (VLL, n.d.). 

 

I en telefonintervju med Åsa Holmner (2015) förklaras att för mätningarna kan en spirometer och en pulsoximeter 

kopplas in och kommunicera med surfplattan via bluetooth. Leverantörerna som använts är Thormed för 

spirometern, Nonin för pulsoximetern samt Microsoft för surfplattan. Projektet har genomförts med en 

långtidsstudie där mätvärden samlades in under en längre tid, upp till sex månader. Syftet var att leverera rapporter 

till en KOL/astma-sjuksköterska och därefter diskutera vilken information de ville ha och hur den borde presenteras.  
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Från start började studien med fyra patienter som sedan utökades till tio stycken under upp till sex månader. 

Patienterna fick medverka i en intervjustudie där de fick svara på hur de mådde, om de kände sig tryggare och om de 

blivit mer uppmärksamma på sina symptom. Studien är inte avslutad eftersom alla resultat ännu ej diskuterats och 

verifierad nytta har därmed ej kunnat säkerställas. Det har därför ansökts om en projektförlängning. En stor 

efterfrågan av det som projektet erbjuder har uppmärksammats hos patienterna på lungavdelningen. Säkerheten 

säkerställs genom att patienterna får en inlärningsperiod i hur man tar mätvärden och första veckan tas mätningar 

varje dag för att därefter tas mer sällan. Dessutom studeras de kurvor och variationer som mätningarna ger upphov 

till för att på så sätt kan felmätningar och försämringar upptäckas (Holmner, 2015). 

 

4.1.2.4 NU-Sjukvården 
NU-Sjukvården i Västra Götalandsregionen har testat att låta föräldrar med för tidigt födda barn låta barnet lämna 

sjukhuset tidigare och istället kommunicera med sjukhuset över Skype videosamtal (Abrahamsson, 2014). 

Robinson har studerat hur internetkommunikation via Skype kunde få föräldrar till för tidigt födda barn att känna sig 

tryggare. Detta gällde de familjer som utnyttjade neonatal hemsjukvård istället för vård på sjukhus. Resultatet av 

studien visade på verifierad nytta genom att användning av Skype gav ökad trygghet hos föräldrarna. I studien 

ingick 89 föräldrapar som delades in i två grupper, en kontrollgrupp och en Skype/webbsidegrupp. Föräldrarna i 

webbsidegruppen fick dagligen svara på ett frågeformulär som handlade om hur barnets tillstånd var i hemmet. Som 

en del i säkerheten fanns på webbsidan möjligheten att ställa frågor samt skicka mejl, gällande mindre akuta 

ärenden, till en sjuksköterska. Resultaten från studien, som ej är publicerad ännu, visar att färre i webbsidegruppen 

tagit kontakt med neonatalavdelningen jämfört med kontrollgruppen. En större andel i webbsidegruppen uppgav att 

de inte varit i behov av lika många återbesök, och det rapporterades även färre akuta besök, jämfört med 

kontrollgruppen. Grunden till studien var en artikel från en pilotstudie som publicerades 2013 (Robinson, 

mejlkorrespondens, 2015, se Appendix). Där deltog 34 familjer, indelade i 3 grupper: kontrollgrupp (13 familjer), 

webbsidegrupp (12 familjer) samt en Skypegrupp (9 familjer). Resultaten från studien visade att alla familjer i 

Skypegruppen ansåg att tjänsten var lättanvänd och de var nöjda med möjligheten till videosamtal. 88 % av 

familjerna i Skypegruppen ansåg att videosamtal var att föredra framför vanliga telefonsamtal, 33 % av familjerna i 

webbgruppen och 75 % av familjerna i Skypegruppen upplevde ett minskat behov a hembesök (Gund et al. 2013). 

 

4.1.2.5 SICS Sweden 
SICS bedriver ett forskningsprojekt där många företag och organisationer är inblandade. Projektet syftar till att hitta 

en telemedicinsk lösning för behandling av KOL-patienter i hemmet. Målet med projektet är bland annat att skapa 

en lösning för mätning av till exempel syrgasnivåer hos patienten, där data kan överföras till kliniken och patienten 

via videosamtal kan kommunicera med sin läkare. Lungkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset tillhandahåller 

större delen av de läkare som är inblandade i projektet, och patientorganisationen utgörs av Hjärt- och Lungsjukas 

riksförbund (SICS, n.d.). Lösningen är ännu ej är satt i bruk på patienter, utan fortfarande på projektstadiet. Men en 

utprovning har gjorts på ett 15-tal patienter vilka svarade positivt på lösningen, sett både från klinikens och från 

patienternas håll. En ansökan har gjorts om att förlänga projektet för att expandera lösningen till 6 kliniker i Sverige. 

Svar på om förlängningen kommer träda i kraft har ännu ej erhållits. Ännu är det för tidigt för att beräkna den 

verifierade nyttan då detta kräver direkta siffror. SICS hanterar säkerheten genom att en tunnel sätts upp mellan 

hemenheten och vårdoperatören. Datan som överförs är kodad och kliniken erhåller inte datan direkt utan den lagras 

hos vårdoperatören. Detta så att medicinsk personal vidare kan analysera datan i fråga och föra journal över viktig 

information. Vårdoperatören överför sedan datan till kliniken. Leverantörer som används är nWise för 

videokommunikation, OP5 för serverhantering, Expertlytics för datainsamling, Packetfront för nätverkslösningar 

samt Inteno för routerlösningar (Sjöberg, mejlkorrespondens, 2015, se Appendix). 
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4.1.3 Resultatöversikt 
 

  
 
Matris A: Sammanfattning av kapitel 4.1.  När behandlingsområde anges som ej specificerat är produkten inte inriktad på ett speciellt 

sjukdomstillstånd. Om fält lämnats tomt innebär det att information under respektive kolumn saknas. Implementering/verifierad nytta 

beskriver om produkten används samt om det gjorts studier om den.   
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4.2 Kvantifiering för funna företag och verksamheter 
 

4.2.1 Diagnostik 
2 stycken företag har hittats: 

 Kiwok 

 ResMed: Företaget tillhandahåller produkter utöver de områden som nämnts i denna rapport, vilka kan 

användas för diagnostik (ResMed (C), 2014). 

 

4.2.2 Behandling 
11 stycken företag och verksamheter har hittats: 

 Astra Zeneca 

 Kiwok 

 Medisat 

 ResMed 

 Telia 

 NetPOX 

 SABH 

 TeleMedIS 

 Norrlands Universitetssjukhus 

 NU-Sjukvården 

 SICS Sweden 

 

4.2.3 Uppföljning 
14 stycken företag och verksamheter har hittats: 

 CheckUp Care 

 Kiwok 

 Medisat 

 ResMed 

 Philips 

 Telia 

 NetPOX 

 SABH 

 Telemedicinsk hemtitrering 

 TeleMedIS 

 CARENET 

 Norrlands universitetssjukhus 

 NU-Sjukvården 

 SICS Sweden 
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5. Diskussion 
 

5.1 Metodval och projektets begränsningar  
 

Val av de tre områdena KOL, neonatalsjukvård samt hjärtsvikt valdes efter överenskommelse med extern 

handledare, som förklarat att dessa är speciellt intressanta inom ämnet telemedicin då patienterna har goda 

möjligheter att vårdas hemma. Med begränsning på hemsjukvård och fokus på den svenska marknaden reducerades 

antalet företag och verksamheter. Det är dock svårt att direkt identifiera huruvida en produkt existerar endast på 
svensk marknad och i hemsjukvård då många fortfarande är forsknings- och utvecklingsprojekt och inte 

färdigutvecklade. Därmed är det svårt att skaffa sig en exakt bild på hur marknaden ser ut idag. Syftet med arbetet 

har uppnåtts genom en fördjupad förståelse inom ämnet samt en förbättrad analysförmåga hos gruppmedlemmarna. 

En inblick i hur marknaden för telemedicinska produkter ser ut idag har erhållits.  

 

Sökningen påbörjades i Primo och fortsatte därefter via Google för att ge möjlighet till mer träffar och övergripande 

information. Kompletterande och fördjupad information söktes i MEDLINE - Web of Science. Utökningen av 

sökningen med engelska termer gav ett bredare urval samt möjliggjorde för träffar på utländska företag aktiva på 
den svenska marknaden. Verifierad nytta är intressant då det är avgörande för om en produkt har en framtid samt att 

det i en marknadsundersökning är av värde att veta vilka produkter som kan bidra till en positiv förändring i 

samhället. 

 

Under arbetets gång hittades även mycket information på företagens webbsidor. Denna information kan visserligen 

vara vinklad från företagens perspektiv, men har varit nödvändig för att uppfylla arbetets mål och syfte med att finna 

information om de produkter, företag och verksamheter som finns på marknaden idag. Genom valet av att titta på 
verifierad nytta och användning hos en produkt, samt mejlkorrespondens med mer specifika frågor, har en mer 

objektiv bild kunnat fås. Valet av att använda företagens och verksamheternas webbsidor grundades i att utbudet av 

publicerade artiklar om företagen, samt verksamheterna, och deras produkter eller tjänster var begränsat. Först 

eftersöktes produkter etablerade på marknaden men då flertalet träffar pekade mot forsknings- och 

utvecklingsprojekt fortsatte därefter sökningen riktat mot detta. 

 

Definitioner i avsnitt 3.2 formulerades av författarna utefter vad som kan anses krävas utav en produkt som ska 

diagnostisera, behandla samt följa upp en sjukdom. 

 

Beslutet att dela upp resultatdelen i verksamma företag inom telemedicin samt verksamheter med telemedicinska 

lösningar och forsknings- och utvecklingsprojekt inom telemedicin, gjordes för att skapa en tydlig struktur och 

överblick av vad som är etablerat och ej på marknaden. I de fall där ett företag eller en verksamhet inkluderats i 

rapporten, men det ej gått att verifiera om produkten används på svensk marknad, har detta gjorts för att produkten 

härstammar från ett grannland, vilket gör den av intresse. I denna rapport gäller detta Medisat, men då det är 

sannolikt att grannländer har samarbeten inom utvecklingsprojekt och hälsovård har detta företag inkluderats. 

ChekUp Care, Telia och Telemedicinsk hemtitrering kan ej klassificeras under de tre områdena, men har inkluderas 

i rapporten då de har intressanta telemedicinska lösningar som är värda att nämna. Dessa har kommit långt fram i 

utvecklingen och uppnått verifierad nytta samt är implementerade (endast telemedicinsk hemtitrering som är i 

projektstadiet). 

 

5.2 Resultatanalys 
 

Fler intervjuer med företag hade kunnat ge en mer detaljerad bild utav marknaden, dock hade det krävts tid både från 

författarna och företaget i fråga och detta låg utanför tidsramen för projektet. Detta hade varit av intresse för att få en 

mer objektiv bild då det finns företag som tillhandahållit säljmaterial vilket eventuellt kan ses som partiskt. Det 

finns även svårigheter i att kontakta företag, och få svar, utan att själv ha en rekommendation från en annan person 

i samma bransch att hänvisa från.   
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Det är svårt att uppskatta den verifierade nyttan från patienternas perspektiv då en upplevelse inte går att få i 

konkreta siffror. Det går att låta patienten utvärdera hur de upplever produkten, till exempel via en enkät, dock är 

detta ej helt pålitligt då alla människor har olika referenser till hur något upplevts som positivt eller negativt. 

Dessutom är det av intresse att involvera patienternas närstående då dessa kan ha en upplevelse av produkten som 

skiljer sig från patientens. Närståendes åsikter kan även ha effekt på patientens välmående och upplevelse av 

produkten, något som därmed påverkar hur patienten värderar produkten. Utöver detta är det av intresse att ha stöd 

i granskade publikationer eller studier på den verifierade nyttan då detta ger starkare evidens för produkten. Dessa 

typer av studier har varit svåra att hitta för vissa produkter då många är i projektstadiet och endast har preliminära 

resultat. Vissa företag har indikerat att studier finns, men i de fallen dessa inte gått att få tag på har vi på grund av 

bristande information ansett att verifierad nytta ej kunnat bekräftas.  

 

En potentiell risk, då telemedicin används som uppföljning i hemmet i stället för att patienten är inlagd, är om en 

kraftig försämring sker hos patienten. I detta fall kan en telemedicinsk lösning vara en nackdel eftersom vård kan 

sättas in snabbare om patienten redan befinner sig på sjukhuset. Medisat (4.1.1.4), NetPOX (4.1.2.1.1) och 

TeleMedIS (4.1.2.1.4) erbjuder alla ett larmsystem med läkarkontakt om tydlig försämring uppstått. Vården 

kommer inte lika snabbt som på sjukhus men fortfarande snabbare än om patientens tillstånd inte rapporterats. 

Dessutom är det lättare att förutspå sådana kraftiga försämringar om mätningarna görs kontinuerligt, vilket ofta är 

fallet för telemedicinska lösningar, exempelvis metoden som Norrlands Universitetssjukhus använder (4.1.2.3). 

Genom att med hjälp utav telemonitorering kunna ändra inställningar och göra felsökningar på distans minskas 

antalet hembesök hos patienten, något som ResMed (4.1.1.5) erbjuder med sin lösning Remote Assist. Med denna 

lösning ökar chansen för att patienten ska känna sig nöjd med sin produkt. En stor fördel med att använda 

videosamtal, till exempel Skype som NU-Sjukvården (4.1.2.4) prövat och Jabber som SABH (4.1.2.1.2) prövat, är 

att båda föräldrarna kan delta samt att läkaren kan se barnet i sin hemmiljö. Dessutom är det mer sannolikt att både 

barn och föräldrar känner sig mer trygga i sin hemmiljö, och att stress därmed undviks då de ej behöver åka in till 

sjukhuset lika ofta. En ytterligare säkerhetsaspekt är att utbilda den blivande användaren av produkten för att skapa 

trygghet. Detta görs exempelvis av SABH (4.1.2.1.2) som utbildar föräldrarna samt hos Norrlands 

Universitetssjukhus (4.1.2.3) där en inlärningsperiod ges till patienterna.  

 

Säkerhetsaspekten hos de olika produkterna är svår att uppmäta i många avseenden. Dels bör frågeställningen 

gällande säkerheten vara likvärdig till alla företag och verksamheter, och dels finns det svårigheter med att hitta 

personer insatta i säkerheten hos respektive företag och verksamhet. Säkerhetsfrågor kan vara konfidentiella och 

produkter kan ha eventuella säkerhetsbrister, därför är detta något det ges begränsad information om. Eftersom 

många telemedicinska lösningar är i forsknings- eller projektstadiet är det sannolikt att inte alla eventuella 

säkerhetsbrister rapporterats från användarna. Dessutom finns flertalet underleverantörer som alla bör inkluderas 

vid utvärdering av säkerheten, då de levererar delar till de färdiga produkterna.  

 

I resultatet av litteraturundersökningen ses att majoriteten av funna lösningar kategoriseras in under både 

uppföljning och behandling och färre under diagnostik. Genom arbetets gång har det blivit tydligt att telemedicinska 

produkter riktar sig mot uppföljning och behandling. Framförallt för kroniska sjukdomar, såsom KOL, där syftet är 

att lindra symptomen. En bidragande orsak till att få produkter går under kategorin diagnostik kan vara det faktum 

att vid ställande av en diagnos vill man ha patienten närvarande på sjukhuset. Det är viktigt att reducera antalet 

felkällor samt att det för många patienter skapas trygghet då en läkare finns närvarande. Produkter placerade under 

diagnostik i denna rapport är kategoriserade där på grund utav att erhållna värden från mätningarna kan användas 

som underlag för att ställa diagnos.  
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5.3 Övergripande analys 
 

Bland de funna lösningarna i denna rapport möjliggörs en ökad förståelse hos patienten, och berörda anhöriga, för 

dennes sjukdom. Med de kontinuerliga mätningar som görs kan bevakning ske över att en behandling fungerar som 

den ska, förbättringar identifieras samt åtgärder sättas in när försämring sker hos patienten och därmed minskas 

onödigt lidande. 

 

Användning och utveckling av telemedicinska lösningar möjliggör för ekonomisk och samhällelig utveckling. Detta 

då sjukhusköerna sannolikt blir kortare, läkartimmarna och sjukhusbesöken färre genom att vården flyttas hem. 

Genom att de patienter som kan vårdas i hemmet med en telemedicinsk lösning flyttas från sjukhuset, frigörs 

sjukhusplatser till en patient som verkligen är i behov av den. Möjligheten till lika vård i hela landet ökar genom 

videokommunikation, och problem med långa avstånd på landsbygden elimineras då uppföljning kan ske hemifrån. 

Därmed bör även antalet långa bilresor som tär på miljön reduceras. Ur ett storstadsperspektiv kan ett sjukhusbesök 

medföra långa bilköer där patienten utsätts för onödiga avgaser, något som sliter på miljön samt kan förvärra 

patientens tillstånd i längden. Som del i en hållbar utveckling är det viktigt att titta på alla potentiella 

förbättringsåtgärder. Här kan telemedicinska lösningar ha en avgörande betydelse genom att minska upprepade 

bilresor till och från sjukhuset där stora mängder avgaser släpps ut i längden. En potentiell utmaning kan vara hur 

äldre klarar av att hantera tekniken samt hur teknikvana de är. Samma utmaning finns beroende på hur patientens 

sjukdomstillstånd ser ut. Detta tillsammans med hur patientinformation hanteras är något som är av stor vikt ur ett 

etiskt perspektiv. Det är viktigt att informationen inte hamnar i fel händer samt att rutiner för hur 

videokommunikation sker är strikta. Det är sannolikt att risken för dataintrång minskar genom att sjukhusen 

ansvarar för att samla in patientdata istället för att utrustningen hos patienten frekvent skickar data mot sjukhuset. 

Detta för att ha bättre kontroll över den information som tas in på sjukhusets servrar. 

 

Det är viktigt att det ges tid till utbildning och frågor för alla som ska använda utrustningen, framförallt för äldre 

som kan känna att tekniken är främmande. Ur ett socialt perspektiv ses en stor fördel med att patienten kan befinna 

sig i hemmiljö och vara nära sina anhöriga. Detta för att öka livskvalitén och tryggheten, och fortfarande ha tillgång 

till snabb direktkontakt med vårdgivare. 

 

Ekonomiskt sett är det en vinning för Sverige att ligga långt fram i teknikutvecklingen då det sannolikt lockar andra 

länder att investera i landet och dess teknik. Dessutom skapas konkurrens på den medicintekniska marknaden vilket 

kan leda till ökad utveckling vilket i sin tur kan främja samarbete utöver gränserna. Sett från ett mindre perspektiv, 

från sjukhusets sida, kan de pengar som sparas in från ett minskat antal läkartimmar, tack vare telemedicin, istället 

läggas på teknikförbättring och utveckling. 

 

I TeleMedIS-projektet är huvudsyftet inte en marknadsundersökning men det har ändå gjorts en studie av möjliga 

konkurrenter på marknaden. Utifrån en listning kan flertalet aktörer finnas även idag på marknaden, men ett fåtal 

aktörer är idag inte aktiva utan har gått i konkurs. En stor orsak till detta kan antas vara det faktum att många 

telemedicinska produkter stannar i projektform och ej blir implementerade i verkligheten. Detta beror troligen på att 

teknik är dyrt att utveckla samt innebär tidskrävande och komplicerade processer. Dessutom finns många mindre 

leverantörer som jobbar med begränsade och ibland slutna system, något som kan förhindra att dessa kan användas 

i större verksamheter inom vården. 

 

Ytterligare en utmaning inom telemedicin är att tekniska produkter är dyra och ofta har en kort livslängd, dessutom 

går utvecklingen fort framåt vilket gör att produkterna snabbt blir föråldrade. Detta gör att det blir billigare och i 

många fall enklare och tryggare att fortsätta använda gamla redan implementerade system. Ny teknik innebär 

kostnader både för utveckling, inköp och utbildning till personal och användare, något som bär emot att investera i 

om det inte finns någon tydlig uppmätt verifierad nytta. 
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6. Slutsats 
 

Genom den utvärdering av telemedicinska produkter som erhållits skapas en överblick över befintliga produkter på 

marknaden. Detta till fördel för många intressenter som vill använda och utveckla telemedicinska lösningar. 

Information om användning av produkten, verifierad nytta, säkerhetsaspekter samt kvantifiering av funna produkter 

har vidhållits och ger kännedom om produktens potential. Ur det resultat som erhållits anser författarna att en röd 

tråd kan urskiljas: Alla telemedicinska lösningar nämnda i denna rapport bidrar till färre antal sjukhusbesök per 

patient.  

 

Bland de involverade företag och verksamheter som funnits kan en tydlig trend ses utifrån de sökträffar som fåtts på 

webben. Generellt inom telemedicin sågs mest aktivitet i de norra delarna av Sverige där glesbygden är som störst. 

En trolig orsak kan vara att dessa områden är i större behov av trådlös konsultation mellan sjukhus, vårdgivare och 

patienter och därmed satsar pengar på detta. Flest lösningar kunde ses inom KOL, troligtvis för att det är en relativt 

utbredd sjukdom. Där kan stora vinster hämtas genom bland annat minskade sjukhusbesök i och med att uppföljning 

kan ske i hemmet. 

 

Genom att utöka rapportens begränsningar till en global marknad skulle ett mer omfattande resultat kunna uppnås. 

Detta är något som kan genomföras framöver med denna rapport som grund. Ett första steg i en utökad rapport är att 

titta på sjukdomar nära relaterade till områden som täckts in av denna rapport, exempelvis andningsvårigheter. För 

en ökad utvärdering av säkerheten kring produkterna kan en utökad rapport inkludera information från alla 

underleverantörer. 

 

Telemedicin som lösning inom KOL, neonatalsjukvård och hjärtsvikt anses av författarna ha goda framtidsutsikter. 

Mycket tyder på att potentiella förbättringar kan göras, både för patienter, sjukhusen och dess personal samt för 

samhället som helhet.  De vinster som finns att hämta med telemedicin bör med största sannolikhet övervinna de 

utmaningar som finns gällande etik och säkerhet. Dock bör utmaningarna noga vägas in och möjliga åtgärder sättas 

in för att i framtiden ge möjlighet till så bra produkter på marknaden som möjligt.  
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Appendix 
 

A: Bergius 
 

Mejlkorrespondens Helena Bergius, chefssjuksköterska, SABH: 

 

Virgin, J., jessicav@kth.se, 2015. Hej Helena! [e-mail] Message to Bergius, H (helena.bergius@karolinska.se) Sent 

Monday 16 March 2015, 14:08. [Accessed Tuesday 17 March 2015]. 

 
Det vi undrar är vilken typ av övervakning (särskilda produkter) ni erbjuder när ni på er hemsida skriver att ni 

erbjuder "vård av nyfödda och för tidigt födda barn med övervakning hemma"? 
Hur ser denna procedur med övervakning ut? 

De för tidigt födda barn som vi tar hem är ofta fortfarande beroende av sond då de går hem och måste då ha 

andningsövervakning/apnélarm. Utrustningen beställs på Hjälpmedelscentralen och används 1 dygn på sjukhus 

innan barnet kan gå hem. Föräldrarna lärs upp hur de ska hantera utrustningen och informeras också om vad de ska 

göra om utrustningen larmar. Tex måste de alltid ringa och berätta för SABH när ett larm skett, om barnet varit 

påverkat, vilken aktivitet barnet hade. Innan hemgång lärs föräldrarna upp i hur de ska utföra lungräddning. 

Några av de patienter som vi tar hem är lung- eller hjärtsjuka och behöver övervakning med SaO2 apparatur. 

Saturationsmätaren beställs också på hjälpmedelscentralen. Prövas ut på vårdavdelning innan hemgång. Föräldrarna 

lärs upp i hur de ska läsa av apparaturen och inom vilka SaO2 gränser barnet får ligga. En del av barnen ha O2 och 

föräldrarna är instruerade inom vilka gränser syrgastillförseln får vara.  Föräldrarna läser av apparaturen och ringer 

och meddelar SABH eller annars registrerar SABH personalen värden i samband med hembesök. 

 

Samtal mellan föräldrar och sjukhus, sker detta uteslutande via videosamtal och i så fall har ni era egna produkter 

eller använder ni er av en särskild leverantör? 

Kommunikationen sker främst via telefon eller direkt vid hembesök. Under 2013 -2014 genomförde vi ett projekt 

eMedic där vi testade videotelefoni. Vi har fortfarande tillgång till videotelefoni med hjälp av "Jabber" som går att 

ladda ner fritt. Detta har dock inte använts mellan personal/patient. 

 

Vid eftervård i hemmet, har ni någon telemedicinsk lösning för att få mätvärden på till exempel puls, blodtryck, 

andning, saturationsmätning skickade direkt till sjukhuset? 
Nej, finns tyvärr ingen sådan lösning idag. 

 

Finns det något mer inom SABH's verksamhet som är kopplat till telemedicin som du tror kan vara till nytta för oss 
och vårt arbete? 

För personalen som arbetar i hemsjukvård är det viktigt att ha tillgång till samma information som de skulle ha haft 

om de arbetat på sjukhuset. Personalen har idag tillgång till bärbara datorer och kan med hjälp att 4 G modem koppla 

upp sig "säkert" via ett "samkonto" och få tillgång till patientens journal, samt sjukhusets stöddokument. Tyvärr 

finns fortfarande ett problem i täckning och brister i uppkopplingen vilket gör att de mobila teamen inte kan vara 

100% säkra på mobil journalåtkomst då de är ute och kör.100% tillgång till sjukhusets stöddokument och 

patientjournal är en viktigt fråga  för patientsäkerheten vid arbete i hemsjukvård. 

 

Vilka leverantörer använder ni er utav för exempelvis andningsutrustning och apnélarm och annan neonatal 

övervakning? 
Vi beställer små portabla syrgastuber med ryggsäck från Aga Linde Healthcare. Från hjälpmedelscentralen beställs 

tillbehör som syrgasslagar, skylt för att visa att syrgas förvaras i hemmet mm. Angående apnélarm så beställs 

utrustningen från Hjälpmedelscentalen likaså saturationsmätare. SABH har egna SaO2 mätare som används för 

stickkontroll vid hembesök. Namnet på dem är Masimo. 

 

Är det endast hjälpmedelscentralen och tjänsten Jabber som är era leverantörer? 
Hjälpmedelscentralen är de som handhar och lånar ut medicinsktekninsk utrustning. Ang infusionspumpar så har 

SABH egna pumpar och i vissa fall är pumparna utskrivna på patienten. Jabber är klienten i våra datorer som 

möjliggör uppkoppling till videokonferens. 

 

Hur långt har ni kommit med att få övervakningen (andning etc.) att bli telemedicinskt och föra över data trådlöst? 

Tyvärr har vi ännu inte möjlighet att överföra data elektroniskt på distans. Vi har påbörjat ett projekt med Telia och 

Innovationsplatsen på Karolinska för att utröna om möjligheten till digital överföring. 
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B: Björlin 
 

Mejlkorrespondens Anders Björlin, CEO Kiwok: 

 

Virgin, J., jessicav@kth.se, 2015. Frågor om BodyKom [e-mail] Message to Björlin, A 

(anders.bjorlin@kiwok.com) Sent Wednesday 6 May 2015, 11:42. [Accessed 7 May 2015]. 

 

Är produkten testad på sjukhus och i så fall på hur många patienter/platser i Sverige? 

Här är en rapport från Karlskrona. Sammanlagt har man hittills kört cirka  

300 patienter. Just nu används den på avd 58, STROKE på Blekinge  

Sjukhus i Karlskrona. 

 

C: Jogensjö 
 

Mejlkorrespondens Gunnar Jogensjö, Product Management Director, ResMed: 

 

Virgin, J., jessicav@kth.se, 2015. Hej Ronny! [e-mail] Message to Jogensjö, G (gunnar.jogensjo@resmed.se) Sent 

Wednesday 18 March 2015, 11:43. [Accessed Monday 23 March 2015]. 

 

Som vi har förstått det av Sven så erbjuder ni ett telemedicinskt koncept. 

Ja! 

 

Vad innebär det och hur långt har ni kommit med detta?  

Det innebär att många av de olika apparaterna vi säljer har inbyggd 2G kommunikation via mobilnätet. Apparaten 

sänder information inom en timme efter avslutad behandling upp till server där sedan klinikern kan logga på och se 

hur patienterna och behandlingen går. Se gärna bifogad broschyr för mer ingående beskrivning. 

 

Finns det någon fysisk produkt? 

Ja! 

  
Ni har många produkter relaterade till sömnproblem på er hemsida, kan dessa/används dessa även inom KOL? 

De apparater som heter CPAP eller APAP, varumärket är AirSense eller AutoSet, är endast för behandling av 

sömnapné. När man ska behandla en patient med kol genom NIV (non-invasiv ventilation) behöver man en så kallad 

Bilevel. En slags CPAP fast den ger ett högt inandningstryck och ett lägre utandningstryck för att på så sätt hjälpa 

patienten att andas. Underlätta andningsarbetet och samtidigt hjälpa patienten att ventilera ut CO2. 

ResMeds apparater för detta är Stellar 150 samt VPAP ST. Ni bör hitta de på hemsidan också. De används flitigt 

runt om i Sverige för att behandla patienter med KOL i hemmet. 

  
Är VPAP ST möjlig att integrera med er Air View eller är det en av de icke telemedicinska produkterna?  

Jadå VPAP ST kan också kopplas till AirView. 

  
Vad skulle du säga är unikt hos Resmeds produkter, särskilt Stellar 150 och VPAP ST, som ger er fördel gentemot 
eventuella konkurrenter? 

En fördel vi har är att vi är i dagsläget de enda som kan erbjuda telemonitorering. Våra Bilevel-apparater är 

överlägsna när det gäller att vara följsam med patienten, driftsäkerhet och den kunskap vi som företag kan erbjuda 

kunderna. 

 

Används Stellar 150 eller VPAP ST idag på svensk marknad? 
Stellar 150 och VPAP ST är marknadsledande inom sitt segment, så ja de används flitigt runt om i hela Sverige. 

 

Har ni kunnat uppmäta någon verifierad nytta hos de användare av era produkter, d.v.s. lägre utgifter och färre 

patientbesök som beskrivet i Air View produktbladet? 

Finns i så fall referenser på detta? 
Jadå det finns påvisade kostnadsbesparingar för sjukvården att använda sig av telemonitorering på framförallt 

sömnapné. Det har gjorts två studier i Finland som jag tror det refereras till i broschyren. Bifogar ytterligare en pdf 

om AirView. Samt den broschyren där studiereferenserna står namngivna längst bak på sista sidan. 
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D: Olsson 
 

Mejlkorrespondens Johan Olsson, CheckUp Care: 

 

Virgin, J., jessicav@kth.se, 2015. Hej Johan! [e-mail] Message to Olsson, J (johan.olsson@checkup.se) Sent 

Wednesday 18 March 2015, 14:17. [Accessed Wednesday 18 March 2015]. 

 

Vad vi förstår från er hemsida så innehåller CheckUp olika telemedicinska lösningar, vi är intresserade att veta mer 

om CheckUp Care.  
 

CheckUp består i dag av 5 verksamhetsområden varav det som är CheckUp Care som vänder sig till sjukvården med 

lösningar inom "rum för egenvård"/Virtuella vårdrum, patientegna mätningar, hemsjukvård och prehospital vård 

 

Är konceptet CE-märkt som helhet eller är vissa delar av utrustningen märkt? 

CheckUp Care är CE-märkt som medicinteknisk produkt klass 1.  

Alla instrument som används är klassificerade och CE-märkta enligt läkemedelsverkets riktlinjer av respektive 

tillverkare.  

 

Finns ert koncept med ett "obemmanat/virtuellt undersökningsrum" etablerat på mer än ett ställe i Sverige? 

Vi finns idag i 3 Landsting med CheckUp Care, VLL, VGR och Skåne regionen. Totalt har vi någonstans runt 

50-talet system ute på marknaden, 

ca 10-15 av dem används i obemannade rum på olika vårdcentraler där patienter får komma och göra egenmätningar 

framför allt inom hypertoni och INR men även andra mätmetoder används så som hörseltester osv.  

15-20  är designade som ryggsäckar/rullväskor och används i uppsökande verksamhet, hemsjukvård.  

 

2 st vårdrum utanför vårdcentral finns färdiglevererade och körs i full drift, Slussfors och Storuman, 20 st till ska 

levereras under de närmaste två åren fördelat på de tre nordligaste landstingen och kommer då att köras i offentliga 

byggnader så som bibliotek, kommunhus eller dyl. 

 

Hur ser framtidsutsikterna ut för CheckUp Care och har ni upptäckt eventuella brister i systemet? 
Vi har sen utvecklingen startade 2003 i HeartNet projektet ständigt utvecklat, förbättrad och levererat lösningar till 

sjukvården, nytt för i år är den prehospitala marknaden. Även det att kommunerna övertog ansvaret för 

hemsjukvården gynnar oss väldigt mycket då man då måste tänka nytt och ge samma vård smartare. Vi var 10 år för 

tidiga när vi startade men det har gett oss en väldigt stabil medicinsk evidens att luta oss mot som våra konkurrenter 

inte har vilket att vi nu ligger helt rätt i tiden och ständigt får nya förfrågningar.  

 

Hur sker identifiering på plats? 

När en patient registreras i systemet första gången lägger man in ett RFID kort, RFID kortet används vid alla 

mätningar och knyts till alla mätvärden, instrument nummer osv. I databasen görs koppling mellan RFID kortet och 

patient.  RFID kortet är personligt och helt utan identifierande siffror eller dyl. tryckta på det. I vissa fall har 

patienten ansvaret för kortet och använder då det för att utföra sina mätningar, i vissa fall har man dem i receptionen 

och så legitimerar man sig där för att få ut sitt kort.  I de fall en provtagare ska identifieras eller det är personlig 

utrustning som patienten äger och utför själv i hemmet via mobilen används en QR kod vid varje mätning som extra 

skydd.  

 

Vad skulle du saga är unikt med CheckUp och er lösning, som gör att ni har fördel gentemot era konkurrenter 
(förutom eran erfarenhet och långa tid på marknaden, som du nämnde i tidigare mejl)? 

CheckUp är unikt på det sätt att det är tre saker: 

1. Medicinsk evidens, flertalet studier har gjorts med och på vår utrustning av exempelvis: 

Umeå Universitetssjukhus.  

En av studierna vi gjort 2006 blev tilldelad Vitalis Hederspris det var en studie i användandet av teknik inom 

äldrevård. 

GINA-study 

En friskare arbetsplats som var en EU-studie av Medlefors folkhögskola 
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2. Vi är helt obundna till alla tillverkare eller leverantörer av utrustning. Vi är en öppen portal för alla sorters 

mätvärden/mätmetoder. Vi möjliggör en total insamling med ett enkelt och tydligt gränssnitt för allt från de metoder 

sjukgymnaster, personliga tränare o.s.v. utför till avancerade mätinstrument inom primär och akut vård.  Likadant 

tänker vi åt andra hållet så att vi vill koppla mot alla journalsystem/överordnande system, 

 

3. Vi har en unik 80/20 modell som gör att 80 % ser likadant ut hos alla kunder men 20 % anpassas helt efter den 

arbetssituation/process/modell vår kund har. Så jag brukar skämta om att jag arbetar med halvfabrikat! 

 

E: Robinson 
 
Mejlkorrespondens Charlotta Robinson, barnsjuksköterska, NU-Sjukvården: 

 

Virgin, J., jessicav@kth.se, 2015. Frågor om Skype inom neonatalsjukvården [e-mail] Message to Robinson, L 

(charlotta.robinson@vgregion.se) Sent Monday 30 March 2015, 14:11. [Accessed Tuesday 31 March 2015]. 

 
Vi undrar om ni kan se några utmaningar eller problem vad gäller tex säkerheten eller liknande med tjänsten? 

Vi var med i en studie som startades av Professor Kristina Bry i Göteborg där vi undersökte om kontakt via internet 

(via Skype och en hemsida) kunde öka tryggheten för föräldrar till prematurfödda barn som sköttes hemma i 

Neonatal hemsjukvård. Studien pågick 1/1 2012- 31/12 2013, d.v.s. 2 år. 89 föräldrapar var med i studien och de 

delades in i två grupper, kontrollgrupp och Skype/hemsidegrupp. Jag har sammanställt resultaten och skrivit en 

artikel (som ej är publicerad ännu). Resultaten visade att de föräldrar som hade tillgång till Skype och hemsidan 

uppvisade mer trygghet än de i kontrollgruppen. Vi kommer att göra en uppföljande studie. 

 

Hur sköts kontakten med föräldrarna via hemsidan du nämner? 

Skype förstår vi hur det går till men vi undrar över hemsidan. 

På hemsidan fanns ett frågeformulär med ca 10 frågor som föräldrarna dagligen svarade på. Dessa frågor handlade 

om hur barnet och familjen hade det hemma. Där fanns också en mejlfunktion till att skriva icke akuta frågor samt 

"berättelser" till sjuksköterska i hemsjukvården.  

 

Hur många av de 89 föräldrapar som var med i studien upplevde ökad trygghet av de som använde 
Skype/hemsidan? 

I studien ingick 89 familjer, ca hälften i webbgrupp med Skype och hemsida och hälften i kontrollgruppen.  I 

resultatet framkom att det var färre i webbgruppen än i kontrollgruppen som t ex tagit kontakt med 

neonatalavdelningen under hsv-tiden. I webbgruppen var det fler än i kontrollgruppen som uppgav att de inte hade 

behövt så många återbesök.   

I webbgruppen var det också färre akuta besök än i kontrollgruppen.  

 

Är artikeln på gång att publiceras? 

Jag hoppas att artikeln snart kommer att publiceras men jag vet inte när. Min handledare har den. Det finns en artikel 

från en pilotstudie som låg till grund för den studien jag var med och genomförde, publicerad 2013, "A randomized 

controlled study about the use of eHealth in the home health care of premature infants". Har ni läst den? Där kan ni 

kanske hitta något som ni kan använda er av i ert arbete. 

 

F: Sjöberg 
 
Mejlkorrespondens Per-Olof Sjöberg, projektledare KOL-projektet, SICS: 

 

Virgin, J., jessicav@kth.se, 2015. Frågor om forskningsprojekt i telemedicin [e-mail] Message to Sjöberg, P 

(pos@sics.se) Sent Wednesday 15 April 2015, 15:01. [Accessed 15 April 2015]. 

 
Hur långt har projektet kommit idag, är det i fullt bruk på kliniker? Om så är fallet vet ni vilka kliniker i Sverige som 

använder denna tjänst, om andra än Karolinska? 
Lösningen är idag inte i bruk på patienter. Vi gjorde utprovningen på ett 15-tal patienter varav 3 stycken av dess 

gjordes under multipla veckor i hemmet. Resultatet av utprovningen var mycket positivt både från patienthåll och 

från klinikhåll. 
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V 

 

Har ni kunnat verifiera om projektet medfört lägre kostnader för sjukhus/kliniker eller om man kunnat uppmäta att 

patienterna känner sig tryggare? 

Vi har ansökt hos Vinnova om en förlängning av projektet för att bredda införandet av lösningen på 6 kliniker 

spridda över Sverige. Vi har ännu inte fått besked om vi får en förlängning. 

Det är först då man kan börja göra beräkningar av lönsamheten i lösningen. Även om maggropskänslan är positiv så 

måste vi visa det i kalla siffror att detta är lönsamt. 

Jag har inga hårda siffror i detta men om ni kommer över mer information om den ekonomiska effekten av detta så 

tar vi gärna, som forskningsinstitut, del av detta. 

 

När data överförs till kliniken, vilken typ av säkerhet använder ni då? 

Vi förlitar oss en del på den lönsamhet man visat i projektet "Aktiv hälsostyrning" som ni säkert kommit i kontakt 

med. 

 

Säkerheten är väldigt viktig i dessa lösningar när man har med patientdata att göra. 

Vi skapar en tunnel mellan hemenheten och vårdoperatören och allt data som går där att kodad SSL 256. Vi för inte 

data direkt till kliniken utan mellanlagrar hos vårdoperatören så att medicinsk personal kan analysera den och sedan 

journalföra det som är relevant. Data når kliniken genom att vårdoperatören sedan delar med sig av data till kliniken. 

 


