
Våga vara hemma
Det handlar om att adressera

hela ekosystemet.
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Metafor för ett 
verksamhetssystem där alla 
ingående parter fungerar i 
harmoni med varandra och 

utvecklas över tid.



• Många piloter men ingen implementation 
i stor skala.

• Vanligt misstag är att driva separat och 
inte en del av vardagen.

• Framgångsfaktor är att utgå från behov 
och ej organisation samt tänka 
tjänstedesign.

• Finns ej mycket material på medicinska 
resultat. Finns dokumenterat att mindre 
behov av sjukhusvård uppstår.

• Patientbesvikelsen att återgå till ”analog” 
vård.

• Borde finnas vinster med att separera den 
interna IT-miljön från den externa via en 
väl definierad integrationspunkt.

Observationer från rapporten





Ekosystem för e-hälsa
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En hälso- och sjukvård som med hjälp av 

modern teknologi skapar förutsättningar 

för en preventiv egenvård, där patienter 

med kroniska sjukdomar i många fall 

kan vårdas eller vårda sig själva i 

hemmet, med samma medicinska 

säkerhet som om de var på sjukhus. 



Patienterna har tillit till 
tekniken och 

vå rdorganisationen så  att 
samma trygghet kan uppnå s 

i hemmet som vid fysiska 
vå rdbesö k.

Medarbetarna i vå rden ska 
kä nna tillit till patientens 
fö rmå ga och vilja, att vara 

delaktig i sin egen vå rd.

Region Ö stergö tland vå gar 
lita till den egna fö rmå gan 

att skapa ett framtida 
vå rdsystem som i mycket 

stö rre grad ä n idag 
anvä nder digitaliseringens 

mö jligheter.

Industrin har tillit till stabila 
affä rsmä ssiga 

fö rutsä ttningar och dä rmed 
vå gar investera i nya smarta 

lö sningar.



• En organisation (lokalt och regionalt) som bedriver 
hemmonitorering.

• Ett medicinskt ramverk för hur vi bedriver denna typ av vård.

• Upphandlat MT- & IT-stöd (produkt eller tjänst) för 
hemmonitorering.

• Driftsatt MT- & IT-stöd för hemmonitorering.

Vad ska vi leverera?



Konceptuell arkitektur 

och aktörer

• Systemets 

övergripande struktur

• Primära aktörer i 

ekosystemet 

• Inbördes relation och 

ansvarsfördelning

Verksamhetsstruktur

• Processer 

• Förmågor (funktioner)

• Organisation

Ramverk

• Policy och regelverk

• Informatik

• Juridik

• Affärsmodell, 

incitamentsstruktur 

Förvaltningsmodell

• Styrande forum 

(representation)

• Nyckeltal

Ekosystemets  huvuddelar
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Vilka steg tar vi?

Arbetssätt Testa Innovationsupphandling

Pilot med satt datum för 
implementation

Behovsbild

Rutiner och riktlinjer Pröva Processer

Pröva teknik

Upphandlingsobjekt

Kravbild



• Vi kommer behöva förändra vårt sätt att 
arbeta.

• Vi kommer tillsammans behöva möta 
utmaningar och finna lösningar.

• Inga mirakel utan enbart enträget 
arbete.

Det är en förändringsresa.



Dialog



Rapport – ”Våga vara hemma”
Från förordet:

Vi har döpt rapporten till ”Våga vara hemma” och jag tycker det samman-fattar 
mycket av det som vård på distans innebär. För medarbetarna i vården handlar 
det om att våga lita till patientens förmåga och vilja att vara delaktig i sin egen 
vård. För patienten innebär det att lita på tekniken så att samma trygghet kan 
uppnås på distans som vid fysiska vårdbesök. För industrin handlar det om tillit 
till stabila affärsmässiga förutsättningar och därmed att våga investera i nya 
tekniska lösningar.

Men även vi som vårdgivare måste våga lita till vår egen förmåga att kunna 
transformera oss till ett framtida vårdsystem. Ett vårdsystem som i mycket större 
grad än idag använder digitaliseringens möjligheter och här
hoppas jag att den här rapporten kan fungera som ett viktigt första steg.

Lena Lundgren, Hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland

Finns att hämta här: 
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/CVU/Aktuella-
projekt/Ekosystem-for-e-Halsa/
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Innovationsmotorprojektet ”Ekosystem fö r ehä lsa”

Erik Reinicke
Erik.reinicke@regionostergotland.se
010 – 103 03 63

https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Starts
ida/Verksamheter/CVU/Aktuella-
projekt/Ekosystem-for-e-Halsa/

https://medtech4health.se/innovationsmotorer/

https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/CVU/Aktuella-projekt/Ekosystem-for-e-Halsa/
https://medtech4health.se/innovationsmotorer/

