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Vad arbetar vi med inom Habiliteringen? 

• Barn och ungdomar med funktionsnedsättning 

• Barn och ungdomar med syn- och hörselnedsättning 

• Vuxna med funktionsnedsättning 

• Vuxna med syn- och hörselnedsättning

Flertalet olika yrken, diagnoser och behandlingar 



Habiliteringens vision 

2025, ska Sverige vara bäst i världen på eHälsa. Region Skånes 

ambition är att bli Sveriges ledande region i att utveckla, erbjuda 

och använda digitala tjänster inom hälso- och sjukvården. 

Habiliteringens ambition är att bli ledande inom Region Skåne.

Alltså vill habiliteringen bli bäst i världen på eHälsa!



Varför behandling på distans?

• Behov av att gå från ord till handling 

• Behov av att undersöka vilka behandlingar som 

fungerar att ge både från behandlare och 

patienters perspektiv 

• Tidigare forskning 



Hur gjorde vi? 

• Dessa insatser valdes ut:

- Hjälpmedelsuppföljning 

- Uppföljning av hemträningsprogram 

- Stödsamtal 

- Observation och samspel och kommunikation 

- Motiverande samtal 

- Inspektion av glasögon 

• Pågick under fyra månader 

• 29 behandlare, 61 patientbesök

• Utvärdering via enkät 



Resultat – teknik  
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Ljudet Videon Logga in Starta mötet

Mycket bra
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Logga in Ljudet Bilden

Behandlare Patienter 

Denna gång gick inte alls kameran/videon igång. Kom inte fram 

[VIDEO] utan vi kunde bara chatta med varandra. Patienten 

tappade intresse.

Det avbröts helt plötsligt. Väldigt synd för annars var det bra ljud 

och bra bild! :-).



Resultat – kommunikation 

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Samtala Instruera Samspela Relationen

Samtliga insatser
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Prata Förstå Förstådd

Samtliga insatser

Behandlare Patienter 

Patienten själv och förälder var mycket nöjda med att föra en 

dialog på detta sätt. Patienten är väldigt datorvan och mer 

bekväm med att ha ögonkontakt så här än i vanliga fall. 

Bättre än det samtal vi har haft på plats. Patienten verkade mer 

bekväm än vanligt. 

Jag tyckte det var som ett vanligt samtal, att jag kunde öppna 

mig precis som vanligt som när vi ses. Jag tyckte det kändes 

naturligt och vi hade ju ögonkontakt vilket underlättar.

Det känns lite konstigt att mötas på distans i början, men jag 

upplevde att det fungerade bra överlag.



Resultat – tid 
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Sparade du restid

Hjälpmedel Stöd Observation Motiverande

Nej

Ja lite

Ja mycket

Sparade två timmars restid på ett 45 minuters besök. Kunna få in 

besök tre veckor tidigare pga. ingen restid.

Underbart tidsbesparande. Jag kunde också skriva rakt in i 

journalen under observationen vilket också sparar tid. 

Barnet orkade inte. Kändes ok att ha mindre/kortare tid då 

familjen inte rest och lagt restid… 

Behandlare 



Resultat – tid 
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Sparade du restid Underlättade det för dig?

Hjälpmedel Stöd Observation Motiverande

Nej

Ja lite

Ja mycket

Patienter 

Jag brukar behöva bli skjutsad av en förälder till mina möten så 

det är mycket enklare för dem då de båda arbetar heltid.

Jag behövde inte åka till Helsingborg och behövde inte stressa 

iväg från jobbet. Det underlättade mycket för mig.

Sparade jättemycket tid. Om vi ska iväg behöver vi packa och ha 

massa saker med oss. 



Resultat – Behandling på distans
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Hur fungerade det att ha insatsen på distans?

Hjälpmedel Stöd

Mycket bra

Varken bra 
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Hur fungerade det att ha insatsen på distans?

Hjälpmedel Stöd

Behandlare Patient 

Skulle patienten komma hit hade samtalet blivit inställt. Med bild 

kändes det ännu bättre än telefon.

Detta vill jag göra mycket! Fler och fler möjligheter dyker upp i 

huvudet. Jag tror jag skulle kunna använda detta vid många 

tillfällen.

Det var mycket enklare för mig att inte behöva lämna hemmet. 

Det brukar ta väldigt mycket energi för mig att ta mig till 

Vuxenhabiliteringen.

Jag tror möte på distans kan vara ett bra komplement till vanliga 

möten. Jag hade inte velat ersätta dem helt dock.



Resultat – Behandling på distans 
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Kan du tänka dig ha insatsen på distans igen?

Hjälpmedel Stöd Observaion Motiverande

Ja

Ja kanske

Nej

Patienter 

Jag hade jättebra känsla efter samtalet. Var chockad att det var så lätt. Trodde det skulle bli svårare att 

visa vad som var problemet men det gick jättebra. Jag var glad att ni har kommit på en sådan idé att man 

kan göra detta. Jag håller tummarna att vi kan fortsätta ha videosamtalet.

Tänker att en mix av distans och faktiska möten är en mycket väl 

fungerande metod. 



Slutsats 

• Samtliga insatser som provades fungerar att genomföra på 

distans 

• Arbetssättet bör finnas som komplement till behandling på 

plats 

Hur blir det verklighet? 

• Ett tydligt arbete med implementering behövs

• Tillgång till stabil, tillförlitlig teknik är nödvändigt 

• Distansmöte bör bli en tydlig del i arbetssättet och planeringen 

av insatser till patienterna 



TACK FÖR OSS! 


