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År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att 
använda digitaliseringens och e-hälsans 
möjligheter i syfte att underlätta för 
människor att uppnå en god och jämlik hälsa 
och välfärd samt utveckla och stärka egna 
resurser för ökad självständighet och 
delaktighet i samhällslivet. 

NÅR VI DETTA?
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Skånes Digitala 

Vårdsystem knyter 

ihop vården i hela 

Skåne med 

gemensamma 

arbetssätt. 

Detta är vi först i 

Sverige med att 

göra. När allt är 

klart kommer SDV 

att bidra till bättre 

hälsa för fler i 

Skåne. 

2–2019-03-08



”Den nya nära vården. Byggnaderna har 
mindre betydelse. Vården finns i 
vardagen, i fickan eller hemma. Det 
kommer att finnas helt nya aktörer.”
Patrik Matsson, chef för eHälsa enheten 
på VGR

…citat av den högst ansvarige för e-hälsa på 
Läkarförbundet som säger att ”Utmaningen är 
att hänga med i den snabba utvecklingen av 
digitala tjänster som nätläkare och medicinska 
appar erbjuder.”

”Jag tror att ”utmaningen” är betydligt 
knepigare än så och handlar om ifall 
sjukvården klarar av att anpassa sin 
organisation, kompetens och allmänna 
förståelse för de möjligheter och risker 
som uppstår.” 
Krönika Sjukhusläkartidningen
Se upp för e-hälsa och digitalisering
24 april 2019  Björn Ekman





Möjligheterna desto fler…
Förbättrad 

information och 
egenvård6



Uppdrag

Uppdrag från politikerna och regiondirektörsbeslut att 
utveckla tjänster för kroniker inom KOL och Hjärtsvikt. 
Samarbete mellan Region Skåne och Innovation Skåne.
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Målsättningen för Integrerad e-hälsa

1. Ökad egenförmåga 

och kunskap

3. Optimal, jämlik, 

effektiv vård genom 

livets alla skeden

2. Patientdelaktig 

vård  som följer 

behandlingsriktlinjer

4. Digitala lösningar i 

hela vårdkedjan



Metod
• Workshops med verksamhetsnära 

personal och patienter

• Omvärldsanalys av befintliga e-
hälsotjänster.

• Vetenskaplig genomgång

• Beräkningar från angränsande projekt 
VINNOVA Framtidens primärvård och 
Virtuella vårdbesök.

• Samarbete med patientförening
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Hjärtsvikt och KOL vanligaste orsakerna till 
slutenvårdstillfälle

för patienter >64år i Skåne



Bakgrund KOL – Kroniskt 
Obstruktiv Lungsjukdom

• KOL är en kronisk inflammatorisk luftvägssjukdom som 400 000 – 700 000 
personer har i Sverige idag, men förekomsten ökar. 

• KOL drabbar främst personer som röker eller som har rökt och är vanligare 
bland äldre vuxna. 

• 65 % har lindrig, 30 % måttlig och 5 %, svår KOL 

• Den totala uppskattade kostnaden för KOL uppskattas till ca 14 miljarder 
(SoS 2015)

• Många vårdcentraler har astma/KOL sjukskötskor för att stabilisera KOL 
patienterna.

.



4.Desai, 2012, Circ, ” Home Monitoring HF Care Does Not Improve Patient Outcomes”
5.Strömberg, 2003, Eur Heart J, ”Nurse led HF clinics improve survival and self-care”
6.Linné, 2000, Eur J HF ,”Health care costs of Heart Failure”
7.Hjärt-lungfonden, 2007
8.Agvall, 2005, Scand J Prim Health Care, “Cost of Heart Failure in Swedish Primary Health Care”
9.Ledwidge, 2002, Eur J HF, Is multidisciplinary care of HF cost-beneficial when combined with optimal medical care?

Bakgrund hjärtsvikt
• Hjärtsvikt innebär nedsatt pumpförmåga i hjärtat 

där den vanligaste orsaken är högt blodtryck eller 
tidigare hjärtinfarkt

• 250 000 individer i Sverige har hjärtsvikt6

• En betydande andel av sjukhusinläggningar och kostar 8,5 miljarder per år



Behandling för hjärtsvikt

Hjärtsviktspatienter som registreras i det nationella hjärtsviktsregistret 
RiksSvikt får bättre behandling och har 35 procent lägre risk att dö än 
oregistrerade patienter, visar en studie från Karolinska Institutet. Lund LH; 
Eur J Heart Fail. 2017 Sep;19(9).

Socialstyrelsen rapport – endast 65% når basbehandling

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Association+between+enrolment+in+a+heart+failure+quality+registry+and+subsequent+mortality%E2%80%94a+nationwide+cohort+study


Ett-års mortalitet har inte ändrats på 10 år (19-21% vs 9% i 
primärvården)

Ref. Årsrapport Rikssvikt 2016



petra.sommarlund@sp.se

sofia.gerward@innovationskane.com

Inga 78 år

•Äldre multisjuk med hjärtsvikt och 

KOL

•Hemtjänst x5

•Läkemedelsproblematik

•Flera sjukhusinläggningar och 

mångbesökare i primärvården



Digital hemma assistent (DHA) och hjärtsvikts/KOL coach 

kopplad till vård och kommun. Stöd och behandling.

Uppföljning i hemmet

Virtuella onlineträffar

En journal, samlad info från alla berörda aktörer

Inga i framtiden

petra.sommarlund@sp.se

sofia.gerward@innovationskane.com



Fyra delprojekt
A. Individuellt anpassade utbildningar inom hjärtsvikt och KOL för patient och personal

B. SMART-HF - läsplatta med våg

C.SMART HF II och SMART-COPD-
Egenmonitorering med individuellt anpassad 
mätvärden/symtom och digitaliserad 
återkoppling. 

D. Kvalitetssäkrad integrerad vård genom olika vårdinstanser



A. Individanpassad utbildning

Förförståelse 

Tekniska 
färdigheter

Vad gäller 
för mig? Olika 

patienter/
behov!

'Having to learn this so late in our lives…' Swedish elderly 
patients' beliefs, experiences, attitudes and expectations of 
e-health in primary health care.
Nymberg VM1,2 Gerward S1,3. Scand J Prim Health Care. 2019 
Mars.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nymberg VM[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=30732519
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gerward S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=30732519






Personalutbildning



B. Egenmonitorering av 
mätvärden/symtom och 

digitaliserad återkoppling. 

Evidens? 

Patienterna 
är för gamla

Vi anställer 
en SSK 
istället

Vem ska 
följa alla 
dessa 
värden?



®

10)Muller, 2010, Int J Tel Med and Apps, ” Telemedical support in patients with chronic HF”
11)Zhang, 2009, Eur J HF, ” Predicting hospitalization due to worsening HF using daily weight 

measurement”
12)Lucas, 2000, Am Heart J, “Freedom from congestion predicts good survival despite previous 

class IV symptoms of HF”
13)Swedberg, 2005, Eur J HF, ” Exploring symptoms in chronic heart failure (Editorial)”
14)Friedman, 1997, Heart and Lung, “Older adults symptoms and their duration before 

hospitalization for HF”
15)Lainscak, 2007, Eur J HF, ” Recall of lifestyle advice in patients recently hospitalised with HF”
16)GESICA, 2005, BMJ, “Randomised trial of telephone intervention in heart failure”
17)Coulter, 2012, J Amb Care Mgmt, ” Patient engagement -what works”

Vikt och vätskedrivande dosering och adaptiv utbildning



Symtommonitorering



PACEMAN-HF

28% bättre  egenvårdsbeteende2

- 6,5 punkters förbättring 
- Sviktmottagningar resulterar i 4-8 

punkters förbättring18

Randomiserad, kontrollerad prövning (PACEMAN-HF), n= 82, Karolinska 
sjukhuset, Södersjukhuset, Danderyds sjukhuset, 2014

34% bättre livskvalitet2

Melin et al., 2014, European Heart Journal (2014 ) 35 ( Abstract Supplement ), 838, “Patient Centered Management of Heart Failure - results of a randomized 
controlled study - the PACEMAN-HF study.”

Hägglund et al., 2015, Scand Card J, ”Patient-centred home-based management of heart failure” (ID 1035319 DOI:3109/141731.2015.1035319)
18) Peters-Klimm et al., 2010, Trials (11:56), “Case management for patients with chronic systolic heart failure in primary care”



Färre sjukhusdygn

ITT 28% färre sjukhusdygn, 
- 2,7 dygn färre per pat och 6 

mån

- Per protocol – använt >60% av 
dagarna visar 58% färre 
sjukhusdygn; 5,6 dygn färre per 
pat och 6 mån.

PACEMAN-HF



Mer Data

OPTILOGG® i primärvården södra Gotland med 50+50 
patienter, samt
i primärvården i Sörmland (40 patienter)

Vårddygn
29% färre sjukhusdygn, n = 172
Stockholm & Gotland (poolad data)
• RR: 0,71; 95% CI: 0,61-0,83; 

Egenvårdsbeteende
34% bättre egenvårdsbeteende
eller 10 punkters förbättring, n = 113
• Stockholm: 28% (7 punkter)
• Gotland: 37% (11 punkter)
• Sörmland: 36% (11 punkter)

Hovland et al., 2016, European Journal of Heart Failure (2016) 18 (Suppl. 1), p.55, P256, 
"PACEMAN-HF - pooled analysis from two randomized controlled trials" 

Kontrollerad interventionsstudie, n= 62, 
Norrtälje sjukhus (Vårdbolaget tio100 AB), 
Norrtälje, 2017
36% färre slutenvårdsdygn per patient efter 9 
månader, (RR: 0,64; 95% CI: 0,47-0,87; p<0,05) 
(opublicerade data)



Användningsgrad

Systemföljsamhet

92% systemföljsamhet, n = 
113
[IQR: 0,83-0,97]
• Stockholm: 85% [IQR: 

0,71-0,93]
• Gotland: 97% [IQR: 

0,93-1,0]
• Sörmland: 94% [IQR: 

0,81-0,98]



Utvärdering av digitalt 
uppföljningsstöd för hjärtsvikt –

SMART HF  
Studien förväntas ge svar på om man med hjälp av för patienten 
lättillgänglig information, i form av OPTILOGG, kan höja 
livskvaliteten samt bidra till ökad följsamhet hos 
hjärtsviktspatienter utan datorvana och med risk för återinläggning 
på sjukhus. 



Selfcare MAnagement InteRvenTion in Heart Failure = 
SMART-HF



Demografi
• Kön – 59% män (ns)

• Medelålder – 79 år (ns)

• NYHAklass – 63% II (måttlig) och 31% III (svår) (ns)

• Självskattad NYHAklass – 44% II (måttlig) och 47% III (svår)



Selfcare MAnagement InteRvenTion in Heart Failure 
= SMART-HF

Antalet slutenvårdsdygn till följd av hjärtsvikt
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Posterpresentation på Kardiovaskulärt
vårmöte samt Europeisk hjärtsviktskonferens.



SMART HF II och SMART COPD

Förväntade kunskapsvinster: Studien förväntas ge svar om en digital stöd- och 

kommunikationsplattform "LifePod" kan bidra till att ge patienter med hjärtsvikt 

och KOL ge ökad kunskap, följsamhet och livskvalitet och även utvärdera effekt av 

sjukhusinläggningar och besöksstruktur i öppenvård.





Patientens startsida
Här syns ikoner för de 
parametrar som 
patienten ska 
rapportera.

Patienten
s vy



Patientgränssnitt



Sida där patienten 
registrerar ett uppmätt 
värde

Patienten
s vy





Patientens statistik –
översikt

Patienten
s vy



Chattfunktion för 
kontakt med 
vårdpersonalen

Patienten
s vy



Vårdpersonalens startsida
Här listas alla patienter i prioritetsordning



Statistik över patientens rapporterade 
värden

Personale
ns vy



140 patienter kommer får Hjärtsvikts Lifepod med start 20/5

210 kommer få KOL Lifepod med start efter godkänd EPN.

Tidsplan

Start maj 2019                                                                                                             Mål juni 2020



D. Integrerad hjärtsviktsvård. Minska 

behov av inneliggande vård med 25% 

inom 2 år genom att: 

• Patientutbildning 

digifysiskt

• Förkorta tid från 

symtom till 

diagnos 

• Tid från diagnos 

till behandling max 

2 veckor

• Minimera 

akutbesök

• Tillgång till vård i 

hemmet

• Palliativ vård

• Säkerställa tillgång till 

hjärtsviktsmottagning 

• Öka 

kvalitetsregistrering 

med 20%

• Använda digitala e-

hälsostöd med god 

kostnadseffektivitet



Integrerad hjärtsviktsvård

Ställ diagnos

Behandla hjärtsvikt

Patient med 

välgrundad 

misstanke om

 hjärtsvikt

Nedsatt EF

Normalt EF

- Patient stabil

- Vårdplan inkl

rekommendation om 

fortsatt behandling 

och när ev fortsatt 

behandling på 

hjärtsviktsmottagning behövs

Patient 

instabil
Patient 

behöver 

palliativ vård

Skicka GENAST-remiss
Primärvården

Skicka remiss
Specialist

Prioritera remisser
Genomför UKG

Skicka remissvar till primärvård+
behandlande enhet
Klinfys/kardiologi

Remiss

Fortsatt utredning
Primärvården

Behandla på 
Hjärtsviktsmottagning

Behandla inneliggande vård
Specialistvård + 

Hjärtsviktsmottagning

1100 ind per år 

10000 vårddagar

(2700 ind i Skåne

27000 vårddagar)

Behandla
Primärvård

Patient stabil 

och uppföljd

Erbjud palliativ vård

Patient som får

 adekvat vård 

och behandling genom 

livets alla skeden

ASIH

Mobila vårdteam

Kommunen

Primärvården





Avd för IT och 
Digitalisering 

PPatientombudsman

Avdelningen för

Hälso- och
sjukvårdsstyrning

Koncerninköp

Sjukhusen
specialist-

mottagningar

Regionarkiv

Primärvården

InnovationSkåne

HR

Kommunikations 
avdelningen

Patientföreningar

HTN

Övriga 
samarbetspartner

VGR, LIU, Kalmar, SLL, 
GMC, mfl.

KAAK

1177, SoB,
Inera

Kvalitetsregister

RISE

ESC
I

Företagen, Start up

SDV

Etikprövnings
nämnden

Region 
jurister

Koncernkontoret
-Utbildning och 

lärande

GDPR,

OSL, 
LOU

Ekonomi/
Hålla 

budget

Start                                                                                                                        Mål



Stuprörsorganisation

Jag har ingen tid





Jag hinner inte, det finns 
inte tid!!!

Ska vi inte anställa 
sjuksköterska istället 

bara?



Når vi målet 2025!
1. Framgångsrik implementation av SDV 
och avancerad hemsjukvård.

2. Stöd från profession, forskning och media

3. Stöd från patient och anhöriga

Förbättrad 
information och 

egenvård6

4. Finansiering och stöd från 
politik/ledning /inköp! 



Tack för att ni lyssnat!

Sofia Gerward, sektionschef, MD, PhD, Internmedicin Lund, Skånes Universitetssjukvård, 
Region Skåne, sofia.gerward@skane.se
Daniel Sahlin, projektledare e-hälsa internmedicin  Lund, Skånes Universitetssjukvård, Region 
Skåne, daniel.sahlin@skane.se


