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• Skapa en hållbar verksamhet 
lokalt och regionalt, som kan 
möta de demografiska 
utmaningarna.

• Skapa en trygg vårdmiljö i 
hemmet för patient och 
medarbetare.

• Skapa en nära, jämlik vård och 
öka patientens delaktighet.

• Ökad patientdelaktighet

• Ökad proaktivitet och prevention

• Stabilare sjukdomstillstånd

• Minska onödiga inläggningar och 
besök

• Ökad trygghet hos patient med 
närstående och medarbetare

Övergripande målbilder



Treårsbudget 2022-2024 – med fokusområden 2022



Omvärldsanalys

Behovs och 
processkartläggning

Riktlinje & Process

Upphandlad tjänst

Förslag till 
förvaltning – teknik 

& vård

Testfas

Pilotfas

Regionens steg i införandet

2018

2019 2020 Q1

2020 Q2

Införande i hela 

regionen som en 

strategisk del av 

programmet runt 

”Nära vård”.

>2021

Kartläggning låg till grund för

2020 Q4



Illustration: Usify AB



Illustration: Usify AB



Omvärldsanalys

Behovs och 
processkartläggning

Riktlinje & Process

Upphandlad tjänst

Förslag till 
förvaltning – teknik 

& vård

Testfas

Pilotfas

Regionens steg i införandet

2018

2019 2020 Q1

2020 Q2

Införande i hela 

regionen som en 

strategisk del av 

programmet runt 

”Nära vård”.

>2021

Kartläggning låg till grund för

2020 Q4



Illustration: Usify AB



Tänkbara Målgrupper Diabetes

Astma

Hypertoni

KOL

Hjärtsvikt

Palliativ

Trygghets

skapande

Exempel på områden där egenmonitorering skulle kunna vara ett verktyg, en 

vårdform. 

Idag finns stöd för

standardiserade flöden:

Utveckling pågår vad gäller Individuellt flöde.

Egenmonitorering skulle också kunna användas till ”Virtuell avdelning”, ex. 

om patient skrivs ut tidigare efter vård, cytostatika behandlingar, Covid19 

mm.  

Anslutningstid styr vi i vården i dialog med patienten och utifrån vårt behov. 

Egenmonitorering behöver ej vara en livslång behandling utan den kan vara 

tidsbegränsad. 

Hypertoni Diabetes Astma

KOL Hjärtsvikt Luftvägsinfektion
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Chefsmöte

Uppstart

Hemuppgifter

Planerings-
möte

Vårdplans-
möte och 

skicka remiss

Monitorering

Stöd och 
avstämningar

Införande av egenmonitorering



Intranätet (Lisa) Vårdgivarwebb externt

… https://vardgivarwebb.regionoste

rgotland.se/Startsida/Verksamhe

ter/CVU/Aktuella-

projekt/Ekosystem-for-e-

Halsa/Egenmonitorering/

Regionwebb

https://www.regionostergotland.se/

Om-regionen/nara-vard-i-

ostergotland/egenmonitorering/

1177

https://www.1177.se/Ostergotland/s

a-fungerar-varden/varden-i-

ostergotland/egenmonitorering/

https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/CVU/Aktuella-projekt/Ekosystem-for-e-Halsa/Egenmonitorering/
https://www.regionostergotland.se/Om-regionen/nara-vard-i-ostergotland/egenmonitorering/
https://www.1177.se/Ostergotland/sa-fungerar-varden/varden-i-ostergotland/egenmonitorering/


Information till patienten

1177 Film Broschyr, blad Brev

https://www.1177.se/Ostergotland/sa-fungerar-varden/varden-i-

ostergotland/egenmonitorering/
https://lisa.lio.se/Startsida/Verksamheter/CVU/Aktuella-projekt/Ekosystem-for-e-Halsa/Egenmonitorering/Infromationsmaterial/

https://www.1177.se/Ostergotland/sa-fungerar-varden/varden-i-ostergotland/egenmonitorering/
https://lisa.lio.se/Startsida/Verksamheter/CVU/Aktuella-projekt/Ekosystem-for-e-Halsa/Egenmonitorering/Infromationsmaterial/
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Egenmonitoreringstjänsten
En överflygning



Region Östergötland har upphandlat 
egenmonitorering som en tjänst. Den innehåller:

• MT-Utrustning och i vissa fall läsplatta

• Patient app, fungerar både på platta/telefon 
Android/IOS

• IT-system för vårdpersonal

• Kommunikationen mellan app och it-system

• Teknisk support till patient och personal

• Leverans utrustning till patient

Monitoreringslösning



Möjligt att monitorera idag

KOL Hjärtsvikt Diabetes Hypertoni

CAT-formulär (Skickas 1 ggr/vecka 

om försämring 1 ggr/dag)

Möjlighet att koppla på 

Saturationsmätare

Möjlighet att manuellt registrera 

temperatur

Våg

Formulär Symtomskattning svikt 

(Skickas manuellt)

Manuell registrering av blodsocker

Blodsockermätare på ingång

Blodtrycksmätare

Chatt (som initieras av patient och vårdpersonal)

Video (som initieras av vårdpersonal)

Möjlighet att manuellt skicka ut ytterligare formulär.

(Luftvägsinfektion, PROMIS 10 (Livskvalitet), KEDS (Utmattning), PHQ-2 (Nedstämdhet), ACT (Astma), 

CAT (KOL), Symtomskattning svikt, Frågor runt smärta & välbefinnande)

En patient kan idag vara kopplad till ett eller flera av dessa hälsoflöden.

Ytterligare hälsoflöden finns tillgängliga såsom Luftvägsinfektion och Psykisk ohälsa.



Möjligt att monitorera idag

Astma Astma

ACT-formulär (Skickas 2 ggr/år om 

försämring nytt formulär om 6v)

Spirometer

Enkel koppling till Asthmatuner

Möjlighet att koppla på Saturationsmätare.

Chatt (som initieras av patient och vårdpersonal)

Video (som initieras av vårdpersonal)

Möjlighet att manuellt skicka ut ytterligare formulär.

(Luftvägsinfektion, PROMIS 10 (Livskvalitet), KEDS (Utmattning), PHQ-2 

(Nedstämdhet), ACT (Astma), 

CAT (KOL), Symtomskattning svikt, Frågor runt smärta & välbefinnande)



Möjlighet att monitorera idag 
Luftvägsinfektion & Covid-19

Luftvägsinfektionsflöde

Luftvägsinfektionsformulär 1ggr/dag

Möjlighet att koppla på Saturationsmätare, puls.

Möjlighet att manuellt registrera temperatur.

Chatt (som initieras av patient och vårdpersonal)

Video (som initieras av vårdpersonal)

Möjlighet att manuellt skicka ut ytterligare formulär.

(Luftvägsinfektion, PROMIS 10 (Livskvalitet), KEDS (Utmattning), PHQ-2 

(Nedstämdhet), ACT (Astma), 

CAT (KOL), Symtomskattning svikt, Frågor runt smärta & välbefinnande)

• Uppföljning av de som har 

fått positivt provsvar och 

behöver följas upp 

kontinuerligt.

• Har en grundsjukdom som 

är riskfaktor – fånga 

symtom på luftvägsinfektion 

tidigt.

https://www.rjl.se/nyheter/nyheter-och-pressmeddelanden/nytt-arbetssatt-for-

att-forebygga-allvarlig-covid--19-72880

https://www.rjl.se/nyheter/nyheter-och-pressmeddelanden/nytt-arbetssatt-for-att-forebygga-allvarlig-covid--19-72880


Patientapp:en

Startsidan Min hälsoplan Möjligheter till påminnelser Om mig, min profil.



Patientapp:en - Kommunikation

ChattVideo



Patientapp:en – Subjektiv skattning

Trycker på ”8 frågor idag” Får information om 

skattningsformulär.

Svarar på respektive fråga. Svarat på alla frågor och kan 

ta del av resultat.



Patientapp:en - Mätvärden

Trycker på Uppdatera Får instruktion hur ta mitt 

värde. Tar värde.

Värdet mottaget och på väg 

till systemet.

Värdet mottaget av 

systemet.



Översikts- och Kommunikationsvy

Vårdpersonal arbetar främst i två vyer i ett it system 

som startas via webläsaren Chrome.



Översiktsvy

”Listvy” ”Kortvy”

I ”Listvy” syns alla enhetens anslutna patienter.

Den är filtreringsbar.

I ”kortvy” syns enbart de patienter som har registrerade 

varningar eller inkommande chattmeddelande. 

Den är filtreringsbar.



Kommunikationsvy

Här återfinns varningar, möjlighet till 

kontaktnotering, se tidigare chatt, skriva 

chattmeddelande och starta videosamtal.

Dokumentation av åtgärder sker i Cosmic.

Högersidan i 

Kommunikations

vyn om video 

används.



Personvy

Här läses 

information om 

vald patient. 

Registrerade 

mätvärden, 

besvarade 

formulär. Här kan 

formulär skickas 

till patient 

manuellt.



Region Östergötland har ett pågående 
utvecklingsarbete under 2021 med 
leverantören:

• Astma

• Individuellt flöde (innebär att 
kunna koppla olika MT utrustning 
och frågeformulär utifrån individens 
specifika situation)

Projektet prövar/planerar att pröva 
olika möjligheter:

• Brev till patient (Valdemarsvik)

• Kommunsamverkan (Kisa, 
Hemsjukvårdspersonal monitorerar, 
Allmänläkaren ordinerar)

• Fysisk aktivitet - kravarbete 
(Boxholm)

• Snabbanslutning (ALMA Geriatriken 
ViN)

Utveckling pågår



Rapporter ifrån projektet Ekosystem för ehälsa.

Från förordet i ”Våga vara hemma”:

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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Kontaktvägar

Epost:
projektegenmonitorering@regionostergotland.se

Hemsida:

Externt: 

https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Starts

ida/Verksamheter/CVU/Aktuella-

projekt/Ekosystem-for-e-Halsa/


