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Introduktion
1. Hemmet –platsen för framtidens vård & omsorg



Ny rapport: Hemmet – platsen för framtidens 
vård & omsorg

• Vad krävs för att välfärdsteknik, 
hemmonitorering, egenvård och 
behandlingsstöd med hjälp av digitala 
tjänster ska fungera smidigt hos individen i 
hemmet? 

• Hur organiseras distribution, installation, 
support och utbildning?



Den digitala patientresan
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Nya vårderbjudanden från olika aktörer



Nya vårderbjudanden från offentliga vårdgivare: 
exempel KOL-centrum Sahlgrenska universitetssjukhuset 



Vårderbjudanden från privata aktörer: exempel astma



Vårderbjudanden från privata aktörer: exempel astma



Privata konsumentteknikjättar 

https://www.mobil.se/nyheter/ekg-matning-i-apple-watch-nu-i-sverige-test-sa-fungerar-det

https://www.mobil.se/nyheter/ekg-matning-i-apple-watch-nu-i-sverige-test-sa-fungerar-det


2019-05-22 14
https://qz.com/1367202/dont-share-your-health-data-with-insurance-
companies-just-for-the-perks/

https://qz.com/1367202/dont-share-your-health-data-with-insurance-companies-just-for-the-perks/


https://medium.com/neodotlife/hessel-sequencing-for-free-be7e9d2a5d11

https://medium.com/neodotlife/hessel-sequencing-for-free-be7e9d2a5d11
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Breddinföranden av vårderbjudanden 
med digitala tjänster

Strategi

Handlingsplan

Regionalt beslut

Implementerings-
pilot

Breddinförande



Status: intervjuer med representanter från 18 regioner

• Alla intervjuade regioner har en digitaliseringsstrategi som inkluderar digitala 
tjänster för vård i hemmet

• Ett fåtal regioner har en handlingsplan kopplad till strategin

• Några regioner har tillsatt en multikompetent grupp som arbetar med 
digitaliseringsfrågan

• Många piloter pågår men det saknas beslut om breddinförande



Status: intervjuer med representanter från 18 regioner

Önskar stöd från nationella aktörer och samverkan kring
• Juridiska förutsättningar 

• Ramverk och regler kring t ex informationssäkerhet

• Ersättningsmodeller

• Tekniska förutsättningar - infrastruktur

• Upphandling av vissa funktioner nationellt som kan nyttjas regionalt

• Gemensamma checklistor för t ex utvärdering och  krav vid upphandlingar

• Tydliggöra de nationella aktörernas roller, ansvar och hur de ska samverka

• Metoder: förändringsledning

• Metoder: beräkna nyttoeffekter 
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Följ ”Ordnat införande…” på linkedin


