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Inera koordinerar och utvecklar digitala tjänster i samverkan med regioner och kommuner.



Detta är Egen Provhantering

Hur gjorde vi ? - 12 regioner på 4 månader 

Nya möjligheter i Region Värmland



Detta är Egen Provhantering.



Detta är 
Egen Provhantering

01
beställa provtagning
Invånaren kan beställa prover där 

provtagning sker på provtagningsenhet, 

vårdcentral eller lab
04

ta del av provsvar
kan ta del av provsvar på utförd 

provtagning så snart de är analyserade

02
beställa hemtester
kan beställa självtester där provtagning 

sker hemma 05
svar till journalsystem
provsvar går samtidigt till vårdens 

journalsystem 

03
kan gå till valfritt lab
invånaren kan gå till valfri 

provtagningsenhet för att få prov taget 06
nationell tjänst
nationell tjänst designad för att alla 

regioner ska kunna använda den



invånarens flöde.



invånarens
flöde

Vården tilldelar erbjudande

Vårdpersonal tilldelar patienten erbjudande om provtagning 

via ett uthopp från sitt journalsystem.

1

tilldela beställa provtagning analys svar



invånarens
flöde

2

tilldela beställa provtagning analys svar

Invånaren beställer provtagning



invånarens
flöde

3

tilldela beställa provtagning analys svar

provtagning sker 

hämtar upp beställning

beställning skickas till lab

Provtagning sker



invånarens
flöde

4

tilldela beställa provtagning analys svar

Prover analyseras på lab



invånarens
flöde

5

tilldela beställa provtagning analys svar

Invånaren tar del av 

provsvar



status regioner.



Stockholm

Start 2016

Klamydia hemtester

Diabetes

Blodcancer

Reumatism

Antikoagulantia

status 
regioner 12 regioner

Start 2019  

Klamydia/Gonorré hemtester

Skåne

Start 2018 

Klamydia/Gonorré hemtester

Värmland

Start 2019

Klamydia/Gonorré hemtester

Reumatism

Mag/Tarm 



ett införande för hemtester



Invånare har kunnat beställa 
hemtester i 10 år

4 oktober
Annonsering

20 oktober
Projektstart

28 februari
Deadline

1



Kort framförhållning

Tidspressad införandeperiod

Många delprojekt 

Många inblandade kompetenser

Stora skillnader i rutiner

Geografiskt utspritt

Det fanns ingen plan B…

Utmaningar

1

2

3

4

5

6

7



Framgångsfaktorer

Förkunskaper Projektets upplägg Kompetens

och Engagemang!



26 februari hade samtliga regioner kommit 
igång med hemtesterna 

17 000 beställda hemtester

400 personer jobbar dagligen i tjänsten

4 oktober
Annonsering

20 oktober
Projektstart

28 februari
Deadline

26 februari



Nya möjligheter i



Hemtest för 
klamydia och gonorré

• Öka patientsäkerheten

• Ge patienten möjlighet 

att vara delaktig i sin 

egen vård

Värmland

Starta 2019

Klamydia/Gonorré hemtester

Reumatism

Mag/Tarm 



Nästa steg - Provtagningserbjudande 

Erbjuda patienter, som vill och kan, möjlighet att ansvara 

för initiering av sin egen provtagning.

Reumatiska sjukdomar 

Reumatologimottagningen

Inflammatoriska tarmsjukdomar

Mag- och tarmmottagningen



Användningsområden



användningsområden
några exempel

Besöksprover, Säkerhetsprover, Urinprover

Reumatoid artrit

HbA1c

Diabeteskontroll

Screening, Kontroller efter behandling, PSA

Prostata



användningsområden
några exempel

PK, INR

Antikoagulantia

Tyroideaprover

Levaxinbehandling

Biobank, Studie prover

Kliniska studier



användningsområden
några exempel

Blodstatus, mm

Cytostatikabehandling

Klamydia, Gonorré

Klamydia hemtest

Urinodling, Urinsticka

Gravida UVI



användningsområden 
några exempel

endast fantasin sätter gränsen!    



Läs om Ineras kommande seminarier på 
inera.se/evenemang



Träffa oss på
e-hälsotorget!
Monter: B04:12 

Träffa oss på

Mötesplats e-hälsa!

Monter: B04:12 


