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S a m m a n fa ttn in g
Syfte
Projektets uppdrag var att genomföra möjligheter för patienter med inflammatorisk mag- och
tarmsjukdom - Ulcerös colit och Crohns sjukdom - att sköta sin provtagning i hemmet och skicka
provsvar samt självskattningsformulär till vården via beslutsstödet Swibreg.
IBD-patienter som inte behöver lämna kalprotectin fyller i sin självskattning via formulär på 1177.se
istället för att som tidigare fylla i en pappersblankett och sända in.

Genomförande
Samtliga förvaltningar med undantag av NU-sjukvården har fått personliga besök av ansvarig magtarmsjuksköterska Marie Andersson samt projektledare Elisabeth Wehlander vid uppstart. Vid detta
besök har två patienter från respektive enhet inkluderats för att visa hur IBD Home fungerar från
både patient- och medarbetarperspektiv. Uppföljning därefter har skett löpande. Anledningen till att
NU-sjukvården inte deltog i projektet beror på att beslutsstödet Swibreg inte användes där för dessa
patienter. Utan Swibreg finns det inte möjlighet att inkludera patienter i IBD Home.

Händelser och beslut som påverkat projektet
Tidplan och budget har hållits. Under projektets gång har tjänsten utökats att utöver vuxna patienter
också erbjuda barn från 4 år att ingå i IBD Home. Projektdirektivet för VGR har inte haft med
barnperspektivet från start. Intresse har kommit från barnverksamheten DSBUS att ingå med 70 barn
från årsskiftet 2020. I september 2020 meddelade barnverksamheten på Östra sjukhuset att projektet
IBD Home till barn avslutas. f

Erfarenheter från projektet
Beslutsstödet Swibreg utgör ett stöd för att bedöma effekten av olika behandlingar på både
lokal, regional och nationell nivå vilket ger varje mottagning möjlighet att se statistik på
mottagningsnivå. Ett regionalt beslut om att Swibreg är det verktyg som ska användas för
patienter med Ulcerös colit och Crohns sjukdom hade behövt vara beslutat för att alla
förvaltningar skulle ha samma förutsättningar.
Effekthemtagning
För att följa patienters behov av vård före och efter IBD Home har vi initierat en utvärdering
med hjälp av extern resurs, PWC. Vi vill se om förändrat arbetssätt har inneburit att det
frigörs mer tid till annat på verksamheterna, blir det mindre återbesök för dessa patienter?
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2 Do ku m e n ts tyrn in g
2.1 Dokumentets syfte

Syftet med slutrapporten är dels att sammanfatta projektets resultat och genomförande, dels att ta
tillvara gjorda erfarenheter och föreslå förbättrande åtgärder.

2.2 Referenser
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3 Ba kg ru n d
3.1 IBD

Projektet genomfördes inom ramen för Västra Götalandsregionens omställning av hälso- och sjukvård,
programområde digitalisering.
I begreppet IBD (Inflammatory Bowel Disease, inflammatorisk tarmsjukdom) ingår de kroniska magoch tarmsjukdomarna ulcerös kolit och Morbus Crohn (Crohns sjukdom).
Cirka 0,7 % av Sveriges befolkning har IBD. För Västra Götalandsregionen innebär detta cirka 12 000
patienter. De flesta insjuknar i tidig ålder, 15 – 40 års ålder men sjukdomarna drabbar också barn.
Av dessa sjukdomar är det något vanligare med ulcerös kolit.
Ulcerös kolit är lokaliserad till tjocktarmen. Crohns sjukdom drabbar hela magtarmkanalen från
munhåla ned till ändtarm och kan kompliceras med fistel- och abscessbildning som följd.
IBD-sjukdomarna har vanligen ett skovvis förlopp. Målet med behandlingen är att patienten ska vara i
remission (=ingen sjukdomsaktivitet). I de fall medicineringen är otillräcklig kan det bli aktuellt med
kirurgisk behandling. Vid ulcerös kolit opereras hela tjocktarmen bort. Vid Crohns sjukdom tas den
inflammerade delen av tunn- respektive tjocktarm bort. Såväl patientberättelser som studier visar på en
nedsatt livskvalitet för patienten. De inflammatoriska tarmsjukdomarna påverkar hela patientens liv,
till exempel utbildning, familj och arbetsliv. En dåligt kontrollerad sjukdom kan på sikt leda till
allvarliga skov, tarmkirurgi och i värsta fall cancer. Projektet skulle ge nya möjligheter för patienter
med sjukdomarna Ulcerös colit och Crohns sjukdom. Detta genom att patienten sköter sin provtagning
i hemmet och därefter sänder provsvar till hälso- och sjukvården via beslutsstödet Swibreg. Utöver
provtagning skulle patienten också skicka självskattning.
Förvaltningarna har, med undantag av NU-sjukvården, fått personliga besök av projektledare Elisabeth
Wehlander samt ansvarig sjuksköterska Marie Andersson vid uppstart. Vid detta besök har 1–2
patienter från respektive enhet inkluderats för att visa hur verktyget fungerar. Uppföljning därefter hur
det går har skett löpande.
En förutsättning för att kunna inkludera patienter i IBD Home är att mottagningen använder
beslutsstödet Swibreg för att följa sina patienter. Det finns idag inget regionalt beslut om att det är
detta som ska användas för denna patientgrupp. NU-sjukvården använde inte Swibreg i sitt arbetssätt
när projektet startade och valde att avvakta med införandet. Under projekttiden har det varit dialog
med NU-sjukvården men det har inte blivit aktuellt att ingå i projektet.

3.2 Kalprotectin

Kalprotectin är en inflammationsmarkör som mäts i patientens avföring. Idag är detta den bästa
markören som finns för att mäta inflammation i tarmen. Redan innan patienten får symtom, som vid
ett skov, kan man notera förhöjda kalprotectinvärden. Genom regelbunden kontroll av att mäta
kalprotectin kan man optimera behandlingen och hålla patienten i remission. Kalprotectin kan visa ett
skov 3 till 6 månader innan patienten får symtom.
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3.3 SWIBREG

SWIBREG (Swedish Inflammatory Bowel Disease Registry) är ett nationellt kvalitetsregister och ett
effektivt beslutsstöd med syftet att öka kunskap om, och förbättra vården av, inflammatorisk
tarmsjukdom. Bilden visar beslutsstödet som används av hälso- och sjukvårdspersonal vid
monitorering av patientens sjukdom. De röda fyrkanterna i grafen visar kalprotectinvärdet. Aktuell
medicinering visas som rektanglar i grafens högra sida. Under grafen visas hur patienten mår samt
sjukdomsaktivitet. I färgsättningen av fyrkanterna under grafen visar grön färg lugn
sjukdom(remission) och röd färg uttalad sjukdomsaktivitet.

En förutsättning för generellt införande av IBD Home i Västra Götalandsregionen är att
mottagningarna använder beslutsstödet/kvalitetsregistret SWIBREG. När patienten introduceras till
IBD Home är SWIBREG kopplingen till den digitala vårdtjänsten IBD Home.
Under IBD Home projektet har det framkommit att användningen av SWIBREG i Västra
Götalandsregionen varierar och är låg på många mottagningar. Orsaken till detta är många, bland
annat svårigheter att hinna med och ett ointresse. Det finns idag inget regionalt beslut om att
SWIBREG ska användas som ett beslutsstöd i det kliniska arbetet med IBD-patienter.
Frågan har därför lyfts till det regionala programrådet för mag- och tarmsjukdomar där gastroenterolog
Hans Törnblom, SU/Sahlgrenska, är ordförande. Frågan kommer att hanteras av vårdprocessen för
inflammatorisk tarmsjukdom inom programområdet mag- tarmsjukdomar. Denna är överlämnad av
Hans Strid.
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Det är än så länge kostnadsfritt att använda sig av SWIBREG för anslutna mottagningar. Driften
bekostas av medel från SKR. Det finns dock ett styrgruppsbeslut på att det framöver kan bli en
kostnad per klinik om behov skulle uppstå.
Det provtagningskit som används i IBD Home är framtaget av företaget Bühlmann. Bühlmanns test är
validerat och godkänt att användas för mätning av kalprotectin. Resultatet av kalprotectin ligger något
högre i intervall jämfört med övriga metoder som idag används för analys av fekalt kalprotectin. Det
är viktigt att känna till detta men det är inget som påverkar själva bedömningen av patientens
sjukdomsaktivitet.
Leverantören av tjänsten (Telia) får inte byta leverantör av provtagningskit utan att VGR är vidtalad
och kan genomgå tester och validering för att säkerställa den diagnostiska kvaliteten.

3.4 IBD Home i VGR

IBD-patienter i VGR har sedan juni 2017 erbjudits att prova en digital vårdtjänst som kallas IBD
Home. Det uppskattade patientantalet för projekt IBD Home uppskattades till 500–1000 patienter till
år 2020 men i september är det 338 anslutna patienter.
Genom IBD Home kan patienten själv i samråd med sin läkare eller sjuksköterska planera när
provtagning och symtomskattning ska ske. Det vanligaste är att patienten lämnar ett avföringsprov och
rapporterar symtom var tredje månad. Det finns publicerade studier bland annat i The Lancet och nya
europeiska riktlinjer som styrker detta sätt att monitorera patienter.
Tjänsten IBD Home ökar patientens delaktighet och uppmuntrar egenvård. När det är dags för
patienten att lämna in ett kalprotectin så styrs det inte av öppettider på laboratoriet på vårdcentral eller
sjukhus. Detta innebär att patienten inte behöver ta ledigt från arbete eller skola.
Med IBD Home har patienten ett provtagningskit i hemmet för analys av kalprotectin
(inflammationsmarkör i avföringen). När proceduren är klar kan patienten se sitt kalprotectinvärde på
mobiltelefonens display och få veta om det finns tecken till inflammation i tarmen. Resultatet sänds till
beslutsstödet SWIBREG där mag- och tarmmottagningens personal tar del av resultatet. Symtom- och
livskvalitetsregistrering registreras på 1177.se. Vid tecken till aktivitet i patientens inflammatoriska
tarmsjukdom kan patienten själv eller tillsammans med vårdpersonalen ändra
läkemedelsbehandlingen.

3.5 Så här fungerar tjänsten

Patienten behöver ha en smartphone, mobiltelefonnummer och en e-postadress. Patientens smartphone
måste vara validerad av leverantören av provtagnings-kitet, Bühlmann för att fungera för IBD Home.
Patienten får information om vilka smartphones som är validerade och det är operativ som stödjer
både Android och IOS (iPhone). Det är två appar som patienten behöver ladda ner men för
provtagningen behövs endast en app användas, den andra appen arbetar i bakgrunden.
Tjänsten är uppbyggd genom att patienten äger sina data i form av kalprotectinsvar och självskattning
av symtom och livskvalitet vilket lagras på ett säkert konto. Efter godkännande delar därefter patienten
data med sin mottagning. Patienten loggar in i nedladdade appar med säker autentisering i form av
mobilt BankID. Patienten kan välja vilket apotek som provtagnings-kitet hämtas ut på och det kan
göras var som helst i Sverige, via den anslutna apotekskedjan Apoteket AB.
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Anledningen till att patienten behöver hämta provtagningskit på apoteket är att det är en kylskåpskall
transport, det vill säga från kylskåpet på apoteket till patientens kylskåp. Den dagen provet ska tas
behöver däremot inte provet förvaras i kylskåpet vilket är skillnaden från den traditionella
provtagningen där patienten ska ta med ett avföringsprov som måste vara kylskåpskallt tills det lämnas
till laboratoriet.
Patienten har fått instruktioner och manualer både via appen och det medföljande provtagnings-kitet.
Länkar till en instruktionsfilm har också skickats med för att visa hur patienten går tillväga med
provtagningen.
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3.6 Mag- och tarmmottagningar i VGR

Samtliga förvaltningar har erbjudits att ingå i IBD Home. Förutsättningarna har varit att verksamheten
har använt beslutsstödet SWIBREG för att registrera information om patienten.
Förvaltning

Startdatum Antal patienter
beräknade
(cirka) till
årsskiftet 2018–
2019

Antal patienter
2020-09-30

Alingsås lasarett

2017-11-22

70

4

Kungälvs sjukhus

2017-11-06

50

22

NU-sjukvården

0

Skaraborgs sjukhus

2017-11-23

80

21

SU/Mölndals
sjukhus
SU/Sahlgrenska
sjukhuset
SU/Östra sjukhuset
Vuxen
S/Östra sjukhuset
Barn

2017-10-26

50

22

2017-12-19

100

33

2018-05-03

50

21

2020-01-01

70 patienter
beräknade till juni
2020

27

Södra Älvsborgs
sjukhus
Summa

2017-06-08

100

188

570

338

NU-sjukvården ville avvakta med införande på grund av SWIBREG inte användes där. Omställning av
hälso- och sjukvård, programområde digitalisering var till stöd med kontakt med sjukhusledning men
när projektet avslutas är NU-sjukvården inte inkluderad i IBD Home.

3.7 Leverantör

Telia HomeCare är leverantör av tjänsten IBD Home. Under projektet har projektledare haft
månadsvisa avstämningar med kundansvarig. Telia har levererat statistik över inkluderade patienter
varje månad efter VGR:s önskemål och detta har publicerats på vårdskiftet. Telia har varit ansvarig för
support till både patienter och vårdpersonal.
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4 Ge n o m fö ra n d e
4.1 Uppdrag

Projektets uppdrag har varit att implementera egenmonitorering med IBD Home för att följa patienter
med inflammatoriska mag- och tarmsjukdomar i Västra Götalandsregionen. Detta för att förbättra och
förenkla vården för denna patientgrupp. Digitaliseringen kommer att medföra en ökad täckningsgrad
(>80%) av IBD-patienter i det nationella kvalitetsregistret (SWIBREG) vilket leder till ökade
möjligheter att göra lokala, regionala och nationella jämförelser i syfte att få en jämlik sjukvård. Detta
underlättar även utvärdering och jämförelser kopplat till internationella standarder. Projektet kommer
att utvärdera följsamhet och teknisk funktionalitet vid digital uppföljning med mobilappar och
egenmonitorering av inflammationsmarkörer. Även patientnöjdhet med egenmonitorering och på
vilket sätt det kan förenkla och förbättra vården för den enskilda patienten kommer att utvärderas.
Genom att dessutom komplettera SWIBREG med historiska data som i dagsläget inte finns
registrerade i registret, kan även en retrospektiv jämförelse och utvärdering ske. Slutligen kommer
även verksamhetsnyttoeffekter utvärderas med en totalkostnadsanalys (business case) jämfört med
konventionell vårdmetod för patientgruppen.

4.2 Projektorganisation

Projektet har bestått av
-

Hans Strid, Södra Älvsborgs sjukhus, läkare
Marie Andersson, Södra Älvsborgs sjukhus, sjuksköterska
Elisabeth Wehlander, Koncernkontoret, projektledare
Peter Häyhänen, Södra Älvsborgs sjukhus, projektägare
Tobias Nilsson, Koncernkontoret, strateg ledning

Projektet har rapporterat till styrgrupp för Omställning av hälso- och sjukvård, programområde
digitalisering. Utöver projektgruppen har programledare för omställningsområde digitala vårdtjänster
Per Cronberg har ingått och varit mycket delaktig i frågor som kommit längs vägen. Anders Östlund
på Koncernekonomi har drivit på arbetet med att se hur en ersättningsmodell för egenmonitorering kan
tas fram för att verksamheterna ska få ersättning efter projektets slut.

4.3 Vad gjordes?

Varje mottagning fick ett personligt besök av Marie Andersson samt Elisabeth Wehlander. Vid detta
möte presenterade Marie funktionen med IBD Home ur båda perspektiven, patient och vårdpersonal.
Ett förändrat arbetssätt för vårdpersonalen diskuterades då det blir nytt när patienten själv gör sin
analys. Med på introduktionerna har det varit både läkare och sjuksköterskor på mottagningen.
Vid genomgången har en film visats som beskriver hur det ser ut när patienten gör sin provtagning.
Det provtagningskit som patienten får hämta ut har visats för personalen och vi har också lämnat kvar
2. Marie Andersson har visat hur en patient inkluderas i IBD Home i SWIBREG. Varje mottagning
har i förväg valt ut två patienter som har inkluderats vid detta tillfälle. Personal på enheten har fått
göra introducering av sina patienter i SWIBREG med vägledning av Marie. Det har varit viktigt att
visa att det inte tar lång tid att göra – det är gjort på en halv minut. Alla enheter har fått Maries
kontaktuppgifter för att kunna ställa frågor som kommer upp med anledning av SWIBREG.
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Mottagningarna har haft introduktion till sina patienter i grupp både dag- och kvällstid, inkluderat
patient via telefon eller när patienten har haft ett fysiskt besök.
Uppföljning därefter hur det går har skett löpande.

5 Utfa ll
5.1 Måluppfyllelse

I projektdirektivet var målet att 500 - 1000 patienter skulle varit inkluderade. Detta mål blev inte
infriat. Vi har tittat på om det är många patienter som har tackat nej till IBD Home men
uppskattningsvis är det 1 av 10 patienter som har valt att tacka nej. Verksamheterna har uppfattat det
som frivilligt att ingå och där det har funnits eldsjälar till projektet har det inkluderats flest patienter.
Arbetet med IBD-patienter bedrivs idag olika på förvaltningarna och för att komma till större antal
inkluderade patienter behöver det finnas ett regionalt beslut om att använda Swibreg.

5.2 Leveranser

Se bilaga 1 Statistik IBD Home 2017–2020, inkluderingstakt.

5.3 Tidplan

Antal patienter som har inkluderats har gått långsamt framåt. Till stor del beror det på att
förvaltningarna har uppfattat projektet som frivilligt och det har varit olika arbetssätt på
mottagningarna.

5.4 Patientnöjdhet

Det har varit viktigt att veta vad patienten tycker om egenmonitorering med IBD Home. Enkäter har
sänts till patienten efter 3, 6 och 12 månader. Genomgående är patienterna nöjda med tjänsten. En stor
fördel är att inte behöva åka till vården och lämna in ett kylskåpskallt avföringsprov. En patient
beskrev det: ”hur kul är det att sätta in ett avföringsprov i kylskåpet på jobbet för att jag har en tid kl
14.00, då låter jag hellre bli att lämna in det”. Patienterna har uttryckt att de är nöjda med den tekniska
supporten som har hanteras av Telia. En patient beskriver att ”jag är aldrig mer sjuk än jag känner mig,
men med hjälp av IBD Home känner jag mig faktiskt mer frisk”.
Det har också kommit tillbaka synpunkter på utformning av funktionalitet i appen. Dessa synpunkter
har skickats vidare till leverantören som har återkommit med vad som är möjligt att förändra på kort
och lång sikt. Flera patienter har uttryckt besvikelse över att det finns nya smartphones som inte är
validerade till IBD Home. Vi har framfört att det tar alldeles för lång tid att validera en telefon och det
har blivit snabbare men ännu inte optimalt.

5.5 Medarbetarupplevelse av ett förändrat arbetssätt

Enkät har också skickats till vårdpersonal efter 3, 6 och 12 månader. Det är blandade upplevelser av
att patienten kan göra sin egen provtagning men över tid upplever personalen att det är positivt.
Merparten tycker att det varit lätt att inkludera patienten i IBD Home och att det inte varit ett
tidkrävande moment. Det har frigjort tid så att patienter som är i behov av ett fysiskt besök får komma
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medan andra ärenden går att lösa via telefon. En pilot pågår också på SÄS via chatt i Mitt vårdmöte.
Det har varit en fördel att ha dubbla bildskärmar – Melior på den ena och Swibreg på den andra. Det
uttrycks också att det är roligt att ha engagerade och mer delaktiga patienter.
Det har också lyfts att det inte är regionalt beslutat att Swibreg ska användas som beslutsstöd för
denna patientgrupp. Patienter har inkommit med förbättringsönskemål vad gäller funktionalitet i app
och Telia har tagit emot detta med direkt återkoppling till patient.

5.6 Budget

Den årliga kostnaden för drift, support och licenser kommer att uppgå till 3 750 kronor per patient,
vilket för ett uppskattat patientantal om 1 000 patienter inom Västra Götalandsregionen då full
implementering är genomförd innebär en årlig kostnad om 3,5 miljoner kronor.
I budget för 2018 fanns 300 000 kronor att söka för verksamheter som rekryterade personal för att
mata in historiska data (från pappershantering och Melior) till Swibreg. Skaraborgs sjukhus ansökte
och beviljades 60 000 kronor för detta.
IBD Home har inte utnyttjat hela summan av budgeterade medel då det inte varit ett högre antal
patienter inkluderade. Omställningen av digitala vårdtjänster har omfördelat budget inom programmet.
Se kostnader för utfallet av budgeterade medel.
Budget
2017

1 750 000

2018

3 750 000

2019

3 750 000

2020

3 750 000

5.7 Projektavvikelser

Förutsättningarna för mottagningarna har varierat beroende på bemanning och användning av
SWIBREG.

5.8 Utvärdering PWC

På uppdrag av Västra Götalandsregionen och läkemedelsbolaget Abbvie beställdes en oberoende
analys av projektets kvalitativa och kvantitativa effekter samt erfarenheter från införandet (fram till
februari 2020).
PWC konstaterar att det är tydligt att IBD Home skapar patientnytta med en provtagningsrutin som
patienten kan hantera själv. Det underlättar det dagliga livet för patienten. Upplevelsen hos patienten
är att de känner sig mindre sjuk genom att man kan upprätthålla dagliga rutiner i större utsträckning.
IBD Home skapar också nytta genom att patienten blir delaktig i sin vård och får därmed högre
kvalitet i sitt besök med vården.
Vad gäller den tekniska delen så är både medarbetare och patient av uppfattningen att gränssnitten är
intuitiva och enkla att använda.
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Avsaknad av integration till journalsystem är efterfrågat hos medarbetare. Dubbeldokumentation av
provsvar skulle kunna medföra att det skapar en patientsäkerhetsrisk.
PWC drar slutsatsen att antalet läkarbesök sjönk med i genomsnitt 18 % vid anslutning till IBD Home,
vilket representerar en genomsnittlig minskning med ett läkarbesök hos knappt varannan patient och
år. En arbetsväxling har skett med omfördelning av besök från läkare till sjuksköterska. I ekonomiska
termer motsvarar minskningen av kostnader för fysiska läkarbesök per år med 550 000 kronor samt
med 100 000 kronor för telefonbesök räknat på 266 patienter som varit anslutna under minst 3
månader. Akuta inläggningar på sjukhus minskade med 32 % under det första året och med 44 %
under det andra året. Den största minskningen går att hitta på Södra Älvsborgs Sjukhus där det största
patientantalet finns. Behovet av slutenvård minskar och inläggningstiden har gått ner från 3.5 till 2.5
vårddygn på Södra Älvsborgs sjukhus.
Baserat på tillgängliga data innebär IBD Home en besparing med cirka 400 000 kronor per patient och
år. En ökad precision i läkemedelsbehandlingen kan ge minskade kostnader för biologiska läkemedel
men detta är inte räknat på i rapporten. Se bilaga 2. Rapport PWC IBD Home

5.9 Barnmottagningen Östra sjukhuset

Mag- tarm och levermottagningen på Östra sjukhuset är en av de större enheterna för barn med
gastroenterologiska åkommor i Sverige. Där pågår ett ständigt förbättringsarbete för att erbjuda
patienter en sjukdomsuppföljning som så lite som möjligt påverkar deras vardag (skolgång och fritid).
Barnmottagningen ville erbjuda 70 barn möjligheten att ingå i IBD Home för att testa om nya digitala
verktyg kan förbättra vården av barn och ungdomar med IBD avseende patientens delaktighet i sin
vård, patientens tillgänglighet till vård, vårdens möjlighet att styra patienter till rätt vårdnivå, samt
vårdens resursanvändning och ekonomi. Att förenkla provtagningen av kalprotektin då sedvanligt sätt
inte har uppskattats av alla patienter var en av flera viktiga punkter.
Barnmottagningen meddelar att erbjudandet till IBD Home för barn avslutas september 2020.
Orsakerna till detta är flera. Förutom svårigheten att ordna inloggningsmöjligheter för ungdomarna
och barnen krävdes en viss typ av telefoner. Därtill har det varit en del teknikkrångel som
barnmottagningen trots möten med företaget ej kunnat komma till rätta med. Att IBD Home till barn
sammanföll med Covid-epidemin försvårade också arbetet.
Sammanfattningsvis ser barnmottagningen inte att nyttan motsvarat den arbetsinsats som lagts ner.
Barnmottagningen ser att olika former av digitalisering är en viktig del av framtidens sjukvård varför
de hoppas på att pröva liknande projekt framgent eller möjligen göra ett nytt försök med IBD-Home
när tekniken utvecklats.
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6 Öve rlä m n in g p ro je ktre s u lta t
6.1 Överlämning

IBD Home överlämnas till objekt Diagnostik och utredning. Projektledare och objektledare har följt
objektets checklista för överlämning se bilaga 3 V-SAC IBD Home. Under överlämningar har det
skett möten med samtliga kontaktytor såsom Koncerninköp, Telia och verksamhet.
Objekt Diagnostik och utredning
Morgan Andreasson

Objektledare verksamhet

David Johansson

Samordnande objektspecialist verksamhet

Marianne Olsson

Samordnande objektspecialist verksamhet, tf
objektledare verksamhet

6.2 Effekthemtagning

Respektive förvaltning ansvarar för effekthemtagningen. Utöver den effektivisering som kan göras
tidsmässigt är också patientupplevelser av IBD Home en del. I projektet IBD Home har inte
läkemedelsanvändningen och dess kostnader beaktats men över tid är detta en viktig parameter i
effekthemtagningen. Regionalt programområde för mag- tarmsjukdomar föreslås följa

utvecklingen av IBD Home.

6.3 Kostnad

VGR betalar en kostnad till Telia för patientens konto i HomeCare portalen samt en kostnad för de
antal provkit som patienten använder under ett år.
Månadsavgift
HomeCare-konto

49 kronor

IBD Home – 2
kalprotectinmätare per år

149 kronor

IBD Home – 4
kalprotectinmätare per år

249 kronor
Engångskostnad

IBD Home – 2 extra
kalprotectinmätare vid behov

1 200 kronor
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Den vanligaste kontrollen för patientgruppen är 4 kontroller per år. För patienter där det är svårt att
ställa in rätt medicinering finns möjlighet att beställa extra provkit för att få rätt beslutsunderlag. Då
tillkommer en engångskostnad på 1 200 kronor för 2 extra provtagningskit.
Kostnad för ett kalprotectin på sjukhuset laboratorium kostar 315 kronor. Kostnad för arbetsinsats från
mottagningspersonal är inte inräknad. Den tid patienten behöver ta ledigt från skola/arbete och
transportera provet till laboratorium är inte heller inräknad.
Kostnader
Kostnad (kronor)
2017 (från och med juli)

60 753

2018

928 914

2019

1 172 322

2020 (till och med augusti)

1 045 408
3 207 397

Hittills uppgår kostnaderna för 338 patienter inkluderade i IBD Home till 3 207 397 kronor.

6.4 Ersättningsmodell och ersättningsnivå för egenmonitorering

Under projektet har omställning av hälso- och sjukvård, programområde digitalisering betalat
kostnader för IBD Home. Från den 1 januari 2021 kommer den att upphöra och en ny ersättningsmodell har tagits fram för att betala när verksamheten övergår från omställningsbudget till ersättning
via ordinarie styrning i vårdöverenskommelser mellan nämnder och styrelser. Den ersättningsform
som är vanligast vid VGR:s sjukhus, ersättning per besök, lämpar sig inte för egenmonitorering. En
arbetsgrupp skapades på initiativ av Anders Östlund, koncernekonomi där Hans Ekman och Elisabeth
Wehlander ingick. Mest antal patienter finns på Södra Älvsborgs Sjukhus och kontakt togs med
ekonom, sjuksköterska och läkare för att se hur mycket tid som beräknas per patient inskriven i IBD
Home. Detta ledde fram till ett tjänsteutlåtande med förslag till beslut till Hälso- och
sjukvårdsstyrelsen och därefter Regionstyrelsen, HS 2020–00460,
Förslaget till ersättningsmodell är att beställaren ersätter sjukhus med en fast summa per patient och år
under den tid patienten använder IBD-Home. Modellen är ett nytt sätt att ersätta sjukhus och därför
behöver modellen följas upp och utvärderas samt vid behov anpassas.
Ersättningsmodellen kommer att kunna utgöra förlaga för övriga patientgrupper som är aktuella för
egenmonitorering. Rimlig ersättningsnivå för IBD Home bedöms ligga på 4350 kr per år. I
beslutsunderlaget lyfts det särskilt fram att arbetssättet har kvalitetsfördelar och kostnaderna för
patientgruppen bedöms minska.
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Kostnadskalkyl
Bas-kostnad
oavsett
antal
patientantal

1. Uppstart

Kostnad
per inskriven
patient
per år
(kr)

Kostnad
per inskriven
patient
per
månad
(kr)

138,88

138,88

Tidsåtgång
per patient
per år,
enligt
verksamheten,
minuter

Läkare

Sjuksköterska

Timmar,
kostnad
per
månad,
engångsk
ostnad

20

20 %

80 %

2

0%

100 %

2. Provtagningskit,
beslutsstöd,
kommunikation

0,25

10,89

0,91

Antal per
år/per
patient
(genomsn
itt)

3. Support till
patient

1,84

81,66

6,80

Timmar,
15
kostnad
per månad
per
patient

0%

100 %

4. Bedömning av
provvärden

3,11

137,91

11,49

Timmar,
15
kostnad
per månad
per
patient

50 %

50 %

5. Läkemedelsinstä
llning

1,29

57,22

4,77

Timmar,
5
kostnad
per månad
per
patient

80 %

20 %

6. Chattkonversatio 0,78
n med patient
(som ej är
kvalificerad
hälso- och
sjukvård)

34,72

2,89

Timmar,
5
kostnad
per månad
per
patient

20 %

80 %

7. Telefonsomtal
(som ej är
kvalificerad

34,72

2,89

Timmar,
5
kostnad
per månad

20 %

80 %

0,78
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hälso- och
sjukvård)

per
patient

8. Provtagningskit,
abonnemang
inkl. extra-kit

3 846,
96

320,58

9. Kostnad per år
inkl. kit,
uppstart, tid, OH

4 342,
94

361,91

Ärendet har beretts av Koncernkontoret och stämts av löpande i Programkontoret för omställningen
och i Sakkunniggrupp för strategiska pris- och ersättningsfrågor. Beslutades av regionstyrelsen 202009-08, RS 2020–04369. Se bilaga 4 HS 2020-00460-1 Ordinerad egenmonitorering IBD Home
Ersättningsprincip och nivå 2021.
Information har lämnats till Operativ styrgrupp för
digitalisering

2020-05-14

Digitaliseringsberedningen 26 maj 2020

2020-05-26

Omställnings- och samordningsberedningen 19 augusti
2020

2020-08-19

MBL

2020-08-31

6.5 Avtal

Avtalet med Telia sträcker sig till april 2021 och objekt Diagnostik och utredning initierar kontakt
med Koncerninköp för ny upphandling av tjänsten.

7 Lä rd o m a r
Under projekttiden har vi hanterat frågor av olika slag. VGR har varit först ut nationellt men
även globalt att använda IBD Home vilket har varit en fantastiskt rolig resa. Att patienten blir
delaktig och själv kan göra sin egen provtagning har varit oerhört uppskattat av patienten själv
men det har varit en omställning för hälso- och sjukvårdspersonalen att tänka på ett annat sätt.
Det finns mycket att ta del av från Södra Älvsborgs sjukhus när det gäller sättet att arbeta i
team kring patienten.
Patientens upplevelse av att slippa hantera procedur med att hålla ett avföringsprov
kylskåpskallt till dess det kan lämnas in till sjukvården är en stor lättnad. Unga patienter som
tycker att det är svårt ändå att ha sin sjukdom har avstått från att lämna in provsvar och det är
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till nackdel för att kunna följa patientens sjukdom på ett bra sätt. Det ger också möjligheter till
att patienter som reser i jobbet kan ha mer flexibilitet till att göra sin provtagning när det
passar bäst. Det är inte en fördröjning på flera dagar innan provsvaret kommer, det sker
direkt. Både patient och hälso- och sjukvårdspersonalen får tillgång till provsvaret lika snabbt.
För IBD-patienterna innebär det att en justering av patientens läkemedel kan förhindra att
patienten får en försämring i sjukdom genom skov – avföringsprovet visar inflammation 3–6
månader innan patienten känner av det.
Att patienten blir mer och mer delaktig och egenmonitorerar sig själv inom fler
sjukdomsområden kommer att bli mer och mer vanligt och det är viktigt att ta med sig
lärdomar till kommande projekt.
IBD Home frigör läkartid och ökar sjuksköterskebesök – uppgiftsväxling. Det blir också en
kostnadsbesparing och en patient som lär känna sin sjukdom genom mer delaktighet och
kunskap.

7.1 Personuppgiftsbiträdesavtal

När avtalet skulle skrivas blev det diskussioner om personuppgiftsbiträdesavtalet. Enligt sedvanlig
rutin för upphandlingar sändes VGR:s personuppgiftsbiträdesavtal till leverantör. På grund av att
GDPR var nära att införas kände sig leverantören mycket tveksam till att skriva på detta. Det var nära
att det tog stopp för avtalsskrivande här.
Förhandlingar mellan jurister i VGR och jurister på Telia inleddes och det utmynnade i ett
personuppgiftsbiträdesavtal som båda parter kunde acceptera. Vid ny upphandling bör ny bedömning
göras om det behöver vara ett eget personuppgiftsbiträdesavtal för IBD Home.
Under projekttiden uppmärksammades VGR av Telia att en av deras underleverantörer, Apoteket AB,
i sin tur hade en underleverantör i det som benämns tredje land (Indien) vilket inte är förenligt med
personuppgiftsbiträdesavtalet. Det ledde till många och långa diskussioner där jurister,
informationssäkerhetsstrager från båda parter deltog. Ansvaret bedömdes vara Telias som också
åtgärdade detta.

7.2 Inget regionalt beslut SWIBREG

För att kunna inkludera en patient i IBD Home måste mottagningen arbeta med SWIBREG.
Det finns idag inget regionalt beslut att medicinmottagningarna ska använda SWIBREG för att
monitorera sina patienter. Utan detta beslut kommer det inte att bli jämlik vård för patienter som vill
ingå. Det har kommit in synpunkter till projektet från patienter som ifrågasatt varför deras mottagning
inte använder IBD Home. Patienter har också hört sig för om möjligheten att byta sjukhus för att
kunna få denna möjlighet.
Samtliga regioner använder idag SWIBREG men i olika omfattning, idag är ett 60-tal kliniker anslutna
(även barnkliniker). Det bedöms att cirka 50 % av Sveriges IBD-patienter ingår i registret.
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7.3 Arbetsgrupp förutsättningar digitala vårdtjänster

Under projektets gång startades Arbetsgruppen förutsättningar digitala vårdtjänster, AFDV, på
uppdrag av Jan Eriksson, programchef omställningen, vilket var till stöd för att diskutera frågor som
rör digitalisering. Frågor som rört IBD Home har kunnat ge input till andra projekt inom digitalisering
och det har varit väldigt värdefullt att ha ett forum att lyfta dessa frågor till. Arbetsgruppen har
kompetenser inom juridik, ekonomi, patientsäkerhet, medicinteknik, IT, vårdanalys och e-tjänster.

7.4 Mod att förändra

Förändringsledning vid digitala införanden och viljan och modet att förändra ett tidigare arbetssätt är
en utmaning. Till ett annat införande är en viktig del att förändringsledning ingår i projektet och att
verksamheterna får kontinuerligt stöd i att skapa andra processer än dagens inarbetade för att vi ska
åstadkomma en bestående förändring.

7.5 Överlämning till objekt

Då VGR IT inte idag är en aktiv part har det varit oklart hur ansvarsbiten ska fördelas enligt objektets
mallar. Vi har tillsammans, projektledare, objekt och verksamhet haft bra dialog i att göra
överlämningen på ett nytt sätt. Vi har informerat objektets IT-del kontinuerligt.

7.6 Benämning egenmonitorering

Under projektets tid startade regiondirektören en Benämningsgrupp. Detta resulterade i att
benämningen egenmonitorering är beslutad regionalt och kommer att lyftas upp till Socialstyrelsen för
att termen ska bli nationell. Detta sker via SKR. Regionens definition av egenmonitorering är
“Löpande mätning/uppföljning av viktiga värden i en patients hälsotillstånd där patienten befinner sig
utanför vårdinrättning, oftast i sin bostad men det är inte platsbundet. Uppföljningen sker med stöd av
digital mätutrustning som anger objektiva mätvärden och värdena tillgängliggörs vårdgivaren, och
vårdtagaren, per automatik.”
Se i övrigt bilaga 5 Verkställighetsbeslut om egenmonitorering som koncernövergripande begrepp.

7.7 Medialt intresse

Det har hela tiden varit ett stort medialt intresse kring IBD Home. Regioner med intention att ansluta
sig till IBD Home har varit i kontakt med VGR via telefon, e-post och studiebesök på Södra Älvsborgs
sjukhus. Tidningen Digital hälsa har haft IBD Home och egenmonitorering som fokusområde och det
har varit ett flertal artiklar. Hans Strid och Marie Andersson har varit mycket uppskattade föreläsare på
IT i vården, Vitalis, seminarier på Inera kring egenmonitorering och det har varit ett flertal
tidningsartiklar. Vid avtalstecknande var det ett inslag på SVT Nyheter Väst där både sjukhusdirektör
på Södra Älvsborgs sjukhus deltog tillsammans med en patientrepresentant. SKR har engagerat sig i
frågor som rör egenmonitorering och VGR deltar med erfarenheter i flera olika forum för att dela med
sig av kunskap och lärdomar. Se bilaga 6. Media IBD Home 2017–2018.
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7.8 Tack

Projektledaren vill slutligen rikta ett stort tack till
-

sjuksköterska Marie Andersson och läkare Hans Strid på Södra Älvsborgs Sjukhus. Utan ert
stora engagemang för utveckling av arbetssätt för IBD-patienter hade det varit svårt att komma
vidare.
Per Cronberg, programledare för omställningsområde digitala vårdtjänster. Tack för stödet
med att komma vidare med frågor med allt från avtalsvård till övergång till förvaltning.
Tobias Nilsson för engagemang och strategier nationellt med hur vi ställer om vården.
Anders Östlund för det viktiga och stora arbetet med att ta fram en ny ersättningsmodell för
egenmonitorering som kan användas för kommande patientgrupper.
AFDV, arbetsgruppen förutsättningar för digitala vårdtjänster för all knådning av frågor som
uppkommit längs vägen.
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Sammanfattning
Bakgrund
Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen (VGR) fastställde år 2017 en strategi för
omställning av den av regionen finansierade vården, varav en del omfattar utveckling av
digitala vårdformer och tjänster. En digital vårdtjänst, IBD Home, infördes under
perioden 2017-2019 och VGR var antagligen den första vårdgivaren i världen att kunna
erbjuda detta till patienter med IBD. IBD Home är en tjänst som ska underlätta vardagen
för personer som lever med inflammatorisk tarmsjukdom (Inflammatory Bowel Disease),
genom möjligheten att kunna monitorera sjukdomen från hemmet.
Denna rapport är framtagen på uppdrag av VGR och läkemedelsbolaget AbbVie och är
en oberoende analys av projektets kvalitativa och kvantitativa effekter samt en
sammanfattning av gjorda erfarenheter från införandet (fram till februari 2020).

Slutsatser (kvalitativa)
Det är tydligt att IBD Home skapar patientnytta då provtagningsrutinen underlättar det
dagliga livet för patienten. Vidare vittnar användare av IBD Home om att de känner sig
mindre sjuka då de kan upprätthålla sina dagliga rutiner i större utsträckning. Patienter
med IBD är ofta yngre och därmed vana att använda olika digitala lösningar i sin vardag,
vilket har sänkt tröskeln för att börja använda IBD Home. Tjänsten skapar även nytta
genom en ökad patientdelaktighet och därmed högre kvalitet i mötet mellan patient och
vårdgivare.
För såväl patienter som medarbetare är uppfattningen att den tekniska delen av IBD
Home har intuitiva gränssnitt och därmed är enkel att använda. Tjänsten erbjuder ett bra
“start-up-paket” med all information för att komma igång och börja användandet.
Supportfrågor har primärt rört teknik och inte själva handhavandet.
Den tekniska lösningen, som innebär att mätvärden automatiskt förs över till det
nationella kvalitetsregistret SWIBREG, har uppenbara fördelar. I samma vågskål ligger
avsaknandet av komplicerade integrationer mot journalsystem. I den andra vågskålen
finns problematiken med ytterligare ett IT-system att arbeta i och just avsaknaden av
integration till journalsystemet skapar patientsäkerhetsrisker. Avvikande mätvärden ska
noteras manuellt i journalsystemet, vilket kan missas. En annan risk är att
kvalitetsregistret är helt frikopplat från journalsystemet, vilket gör att systemen kan vara
öppna i olika fönster (eller på olika skärmar) samtidigt, med olika patienter valda. Detta
kan resultera i patientförväxling.
IBD Home har en tydlig patientnytta och tjänsten är tekniskt enkel att föra in i en
verksamhet. IBD Home kräver inte heller några större förändringar i arbetssätt för att
skapa värde för patienterna. Men nytta för verksamhet och vårdsystem kräver
förändringar i processer och rutiner. Utfallet, med drygt 280 anslutna patienter (februari
2020) är blygsamt, beaktat målet på 500-1000 stycken. Prevalensen av IBD i Sverige är
0,7 procent, vilket i VGR skulle betyda cirka 12 000 personer. Bedömningen från
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intervjuade personer är att ungefär en tredjedel av dessa bör kunna inkluderas i
målgruppen för tjänsten.
Införandetakten har varierat mellan olika förvaltningar och förutom färre anslutna
patienter har det resulterat i en ojämlik vård. I analysen framkommer följande
huvudsakliga orsaksfaktorer till ovanstående:
●
●
●
●
●

Otydlighet kring om tjänsten har varit frivillig att införa eller inte
Ovilja att ta till sig ytterligare ett IT-stöd (för de som inte redan använder SWIBREG)
Initial registrering av patientdata till SWIBREG har upplevts som en tröskel
Fokus på att införa tjänsten, inte på att utveckla arbetsprocesserna
En hårt pressad verksamhet, med begränsade möjligheter att ta till sig nya lösningar

Dock är det viktigt att belysa värdet av den upparbetade erfarenheten som projektet har
genererat. VGR besitter, tack vare projektet, ny kunskap kring implementering av
digitala tjänster, som är värdefull i det fortsatta arbetet med vårdens digitalisering.

Slutsatser (kvantitativa)
Antalet läkarbesök sjönk i genomsnitt med 18 procent vid anslutning till IBD Home, vilket
representerar en genomsnittlig minskning med ett läkarbesök hos knappt varannan
patient och år. Minskningen är statistiskt säkerställd. Med IBD Home sker en marginell
ökning av antalet sjuksköterskebesök, vilket indikerar en omfördelning från läkarbesök
till sjuksköterskebesök. En arbetsväxling har skett. Antalet läkarbesök via telefon sjönk i
genomsnitt med 52 procent, vilket dock ska ses som en marginell minskning, då antalet
läkarbesök via telefon var väldigt lågt redan innan anslutningen till IBD Home.
I ekonomiska termer motsvarar minskningen sänkta årliga kostnader för läkarbesök med
cirka 550 KSEK (fysiska besök) samt cirka 100 KSEK (telefon), för de 266 patienterna
som varit anslutna >3 månader.
För hela VGR minskade akuta inläggningar med 32 procent under år ett och 44 procent
under år två, vilket visar på en positivt trend. En ännu större minskning av akutvård går
att finna på Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS), där andelen akut inlagda patienter minskat
med 53 procent efter två år. Utslaget per patient motsvarar denna minskning nästan
1000 kr per patient och år. Även behovet av slutenvård har minskat och inläggningstiden
på SÄS har gått från 3,5 till 2,5 vårddygn (median).
Dataunderlaget är i sammanhanget litet och från en kort period. Dessutom kan inte
andra påverkansfaktorer uteslutas, vilket medför att framtagna siffror måste beaktas i
det sammanhanget. Dock är trenderna tydliga och stämmer även väl överens med
berörda medarbetares uppfattning.
Baserat på tillgänglig data, innebär IBD Home en besparing med ca 400 kr per år och
patient. Dessutom kan IBD Home bidra till en ökad precision i läkemedelsbehandlingen,
vilket kan resultera i såväl ekonomiska som patientrelaterade vinster.
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IBD Home har skapat värde för VGR genom att frigöra läkartid och på så sätt bidragit till
ökad tillgänglighet för de patienter som är i behov av läkarbesök. Minskningen av antalet
läkarbesök skulle kunna förklaras med att IBD Home skapar möjlighet till egenvård samt
egenkontroll av patientens sjukdom, vilket i sig kan leda till att patienten tidigare kan
identifiera eventuella skov och därmed sätta in preventiva åtgärder tillsammans med
vården. En proaktiv uppföljning och kontroll av eventuella skov minskar även behovet
av akuta inläggningar på sjukhus.

Några rekommendationer för framtiden
Utöver de kvantitativa och kvalitativa analyserna finns även ett antal övergripande
faktorer som kan ha betydelse för ett införande av framtida e-hälsolösningar i VGR och
liknande organisationer.
●
●
●
●

●
●

●

Mät kontinuerligt och använd denna rapport som utgångsläge för en uppföljande
kvantitativ analys, som bör göras inom två år.
Etablera förutsättningar för att mäta effektmål genom att specificera nyckeltal och
säkerställ mätbarhet samt definierade basvärden att utgå ifrån.
Använda tydliga åtgärdskoder i journalen, med syftet att kunna spåra och följa
patienternas vårdkonsumtion över tid.
Ha en plan för breddinförande (efter pilot) med resurser för förändringsledning och
verksamhetsutveckling, vilka kan stötta förvaltningarna i det praktiska arbetet att
implementera IBD Home fullt ut.
Säkerställ integration med regionens journalsystem så att användare enkelt kan röra
sig mellan systemen, med engångsinloggning och patientsynkronisering.
Tekniken får aldrig bli ett självändamål. Det är förändringen som skapar nyttan och
digitalisering kan ses som en hävstång för att med hjälp av ny teknik etablera nya
arbetssätt.
Utforma en strategi för att skala upp arbetet med ordinerad egenmonitorering via en
diagnosoberoende teknisk infrastruktur, med kapacitet att hantera stora
patientvolymer.
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Inledning
Västra Götalandsregionen ser digitala vårdtjänster som möjliggörare för omställning av
vården. Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen fastställde år 2017 en ny strategi
för den av regionen finansierade vården, varav en del omfattar utveckling av digitala
vårdformer och tjänster.
Enligt Uppdragshandling för omställningsområdet “Utveckling av digitala vårdformer
och tjänster” ska införande av digitala tjänster bland annat leda till:
●

●

för patienterna ökade möjligheter till egenvård, ökad medicinsk och patientupplevd
kvalitet, ökad delaktighet och involvering, förbättrad tillgänglighet, ökad kontinuitet
och förbättrad samordning av vårdens insatser, ökade möjligheter att få både råd
och vård i det egna boendet samt ökad jämlikhet.
för vårdgivarna förbättrade och förenklade möjligheter till kontakter med patienter,
närstående och samarbetspartners, förbättrade möjligheter att samordna vården för
de mest komplext sjuka patienterna samt ökad produktivitet och effektivitet.

Inom ramen för utveckling av digitala vårdformer och tjänster har Västra
Götalandsregionen, under 2017-2019, infört IBD Home, en mobil- och internetbaserad
tjänst som ska underlätta vardagen för personer som lever med inflammatorisk
tarmsjukdom, IBD (Inflammatory Bowel Disease). Projekt Hemmonitorering av personer
med IBD startade hösten 2017, med målet att införa tjänsten i alla de förvaltningar där
vård av IBD-patienter bedrivs. Initiativet är i sig unikt då Västra Götalandsregionen är
ensam om att ha breddinfört tjänsten. I dagsläget (februari 2020) är cirka 280 patienter
anslutna till IBD Home, vilket är en bit från projektmålet som var 500 - 1000 stycken.
Djupare analys kring detta presenteras i rapporten.

Metod
Vi har i den kvalitativa analysen använt oss av intervjuer med vårdpersonal, patienter,
projektledare och chefsstrateg samt produktägare hos Telia. Vidare har vi tagit del av
styrande projektdokument och en tidigare genomförd enkätundersökning bland patienter
och medarbetare.
Den kvalitativa analysen baseras framförallt på patient- och produktionsdata från
berörda IT-stöd.
Se bilaga för lista på intervjuade funktioner.
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Beskrivning av IBD Home
Texten i detta kapitel är till viss del återanvänt underlag från VGR:s rapport - Utvärdering
Hemmonitorering av personer med IBD (2018-10-19).1

IBD
I begreppet IBD (Inflammatory Bowel Disease, inflammatorisk tarmsjukdom) ingår de
kroniska mag- och tarmsjukdomarna ulcerös kolit och Morbus Crohn (Crohns sjukdom).
Cirka 0,7 procent av Sveriges befolkning har IBD. För Västra Götalandsregionen
innebär detta cirka 12 000 patienter. De flesta insjuknar i tidig ålder (15 – 40 år).
Ulcerös kolit är något vanligare än Crohns sjukdom. Ulcerös kolit är lokaliserad till
tjocktarmen. Crohns sjukdom drabbar hela magtarmkanalen från munhåla ned till
ändtarm och kan kompliceras med fistel- och abscessbildning som följd.
IBD-sjukdomarna har vanligen ett skovvis förlopp. Målet med behandlingen är att
patienten ska vara i remission (utan sjukdomsaktivitet). I de fall medicineringen är
otillräcklig kan det bli aktuellt med kirurgisk behandling. Vid ulcerös kolit opereras hela
tjocktarmen bort. Vid Crohns sjukdom tas den inflammerade delen av tunn- respektive
tjocktarm bort. Såväl patientberättelser som studier visar ofta på en nedsatt livskvalitet
för patienten vid IBD.
De inflammatoriska tarmsjukdomarna påverkar hela patientens livssituation, till exempel
utbildning, familj och arbetsliv. En dåligt kontrollerad sjukdom kan på sikt leda till
allvarliga skov, tarmkirurgi och i värsta fall cancer.

Markör
Kalprotektin är en inflammationsmarkör som mäts i patientens avföring. Det är den
bästa markören som finns idag för att mäta inflammation i tarmen. Redan innan
patienten får symtom, som vid ett skov, kan man notera förhöjda kalprotektinvärden.
Genom regelbunden kontroll av kalprotektinvärdet kan därför behandlingen optimeras
med målet att hålla patienten i remission.

e-hälsotjänsten IBD Home
IBD-patienter i VGR har sedan juni 2017 erbjudits att prova IBD Home. Målgruppen för
tjänsten uppskattas till 500–1000 patienter i VGR fram till och med år 2020. Genom
denna digitala egenmonitoreringstjänst kan patienten själv, i samråd med sin läkare
och/eller sjuksköterska, planera när provtagning och symtomskattning ska ske. Det
vanligaste är att patienten lämnar ett avföringsprov och rapporterar symtom var tredje
månad. Ett mål med tjänsten är att öka patientens delaktighet och uppmuntra till
egenvård. Detta mål kan uppnås då den digitala egenmonitoreringstjänsten gör
patienten oberoende av öppettider på laboratorium, vårdcentral eller sjukhus.

1

Rapporten är framtagen och sammanställd av VGR och Koncernkontorets avdelning Vårdens
digitalisering.
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Patienten får ett provtagningskit som gör att analys av kalprotektin kan göras i hemmet.
När proceduren är klar kan patienten se sitt kalprotektinvärde på mobiltelefonens skärm
och få veta om det finns tecken på inflammation i tarmen. Resultatet sänds tillsammans
med symtom- och livskvalitetsregistrering till det nationella kvalitetsregistret SWIBREG
där mag- och tarmmottagningens personal tar del av resultatet. Vid tecken på aktivitet i
patientens inflammatoriska tarmsjukdom kan patienten själv, eller tillsammans med
vårdpersonalen, ändra läkemedelsbehandlingen och/eller diskutera relevant egenvård.
Nedanstående figur ger en översiktlig bild av processen.

De mätvärden som patienten registrerar förs automatiskt över till SWIBREG (Swedish
Inflammatory Bowel Disease Registry), vilket är ett nationellt kvalitetsregister för denna
sjukdomsgrupp. I syfte att öka kunskapen om, och förbättra vården av, inflammatorisk
tarmsjukdom finns inbyggda funktioner i SWIBREG som används av behandlande
läkare. Det medför att användandet av SWIBREG är en förutsättning för införande av
IBD Home.

Aktörerna kring IBD Home
IBD Home har utvecklats i samarbete mellan svenska specialister på mag- och
tarmsjukdomar, patientorganisationen Mag- och tarmförbundet, SWIBREG, Telia,
läkemedelsföretaget AbbVie och Bühlmann (företaget bakom det hembaserade testet av
inflammationsmarkörer).
Telia har valt Apoteket AB som distributionspartner för testkitet vilket medför att dessa
endast kan hämtas ut på apoteken i den specifika apotekskedjan. Bakgrunden till valet
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av endast en apotekskedja är att det är en vara med låg omsättning samt med krav på
kylförvaring. Apoteket AB är ocksåden kedja som finns på flest orter i Sverige.
Affärsmodell
IBD Home är paketerad som en tjänst utan krav på installation av speciella
programvaror på regionens datorer annat än en webbläsare (vilket finns som standard).
Det är Telia som har utvecklat den tekniska lösningen och är den part som levererar
tjänsten. Telia tillhandahåller även support till patienter och vårdpersonal.
IBD Home har under projekttiden finansierats av programmet för Omställning av hälsooch sjukvården i VGR. När IBD Home övergår till förvaltning kommer en ny ekonomisk
modell att användas. Denna utvärdering har inte tagit del av eller beaktat den nya
finansieringsmodellen, då den endast påverkar regionens interna omfördelning av
medel.
Patientens vy
Patienten får ett testkit som hämtas ut på något av Apoteket AB:s apotek.

Det krävs två appar för patientens hantering av tjänsten: Appen Telia HomeCare för de
grundläggande funktionerna kring bland annat kommunikation och lagring, samt en
specifik app för IBD Home. Efter nedladdning av Telia HomeCare behöver patienten
endast starta HomeCare-appen, vilken i sin tur startar IBD Home.
Vårdgivarens vy
Bilden nedan visar en vy från SWIBREG, vilket kan användas av hälso- och
sjukvårdspersonal vid monitorering av patientens sjukdomsförlopp. Tack vare
registrering av PROM (Patient-Reported Outcome Measures), så som exempelvis
välmående och funktion, får vårdgivaren en översiktsbild av patientens aktuella
sjukdomsstatus. Vårdgivaren kan också i denna vy se patientens ordinerade läkemedel.
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Då mätvärden registreras i SWIBREG krävs det en manuell hantering för att föra dessa
mätvärden från kvalitetsregistret till journalsystemet. Nuvarande rutin innebär att alla
avvikande värden ska journalföras.

Kvalitativ analys
Medarbetarperspektivet
IBD Home har sedan 2017 varit tillgänglig via några av regionens mottagningar som
behandlar patienter med IBD. Tjänsten har erbjudits patienter med störst bedömd nytta
av distansmonitorering. Företrädare för intervjuade mottagningar lyfter att dessa
patienter representerar ungefär en tredjedel av det totala antalet patienter med IBD i
regionen.
Innan IBD Home breddinfördes genomfördes en pilot på en av regionens förvaltningar.
Denna förvaltning fick möjlighet att under piloten arbeta nära leverantören, vilket
resulterade i löpande justeringar av tjänsten efter återkoppling från medarbetarna. Detta
upplevdes som mycket positivt av verksamheten. När sedan breddinförandet av IBD
Home genomfördes, fick företrädare för pilotprojektet en central roll i att stötta andra
förvaltningar. De besökte bland annat övriga förvaltningar och demonstrerade tjänsten.
Samtidigt framgår av intervjuer att en av förvaltningarna saknar viss grundläggande
information om tjänsten. Exempelvis hur de ska gå tillväga när problem uppstår, hur de
ska beställa ytterligare provtagningskit eller var patientinformation kan hämtas.
Under breddinförandet framkom att förvaltningarna har olika rutiner och arbetssätt
avseende uppföljning av patienter med IBD. Företrädare för pilotprojektet framhåller att
detta har varit en försvårande omständighet och inte underlättat arbetet att få andra
förvaltningar att ansluta sig till IBD Home. För hantering och uppföljning av patient via
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IBD Home krävs nya arbetssätt och de intervjuade medarbetarna lyfter tidsbrist som en
orsak till varför nya arbetssätt inte tagits fram och implementerats i verksamheten.
Företrädare för pilotprojektet trycker dock på att det finns tid att vinna med nya
arbetssätt för IBD Home då patienten själv rapporterar in både provresultat och svar på
frågor om livskvalitet, vilket annars görs manuellt av sjuksköterska.
Initial tid krävs även när en verksamhet ska anslutas till IBD Home då patientens
uppgifter måste registreras manuellt i SWIBREG. Företrädare för pilotprojektet
framhåller dock att när patientdata finns i kvalitetsregistret ger detta en bred översikt
över IBD-patientens tillstånd, vilket inget journalsystem erbjuder idag.
En annan förvaltning lyfter att orsaken till att IBD Home används i liten utsträckning
(cirka 20 anslutna IBD-patienter av 75 aktuella), främst beror på att mottagningen under
en längre tid har haft låg bemanning av både sjuksköterskor och läkare, vilket gör att det
inte funnits praktiska förutsättningar för ett omställningsarbete. Ungefär en tredjedel av
patienterna använder IBD Home och resterande sköter sin provtagning och uppföljning
enligt tidigare arbetssätt. Att införa IBD Home har därför inneburit att medarbetare
arbetar med dubbla processer/arbetssätt vilket de menar kräver tid.
Av intervjuer framgår en något splittrad syn på att använda ytterligare ett IT-system.
Vissa menar att de endast vill arbeta i journalsystemet och ser beroendet till SWIBREG
som en belastning. Andra menar att medarbetare idag är vana vid många system och
att det inte är ett hinder i det dagliga arbetet. De som är negativt inställda till att arbeta i
flera IT-system uppger även att de saknar ergonomiska förutsättningar, i form av till
exempel dubbla skärmar.
Av intervjuerna framgår även att det nya arbetssättet innebär att sjuksköterskan har fått
en mer central roll i patientens vård. Exempelvis är det en sjuksköterska som
regelbundet följer patienternas inrapporterade värden i SWIBREG och vid avvikande
värden konsulteras läkare. Sjuksköterskor lyfter att patienter med IBD Home tar mer
ansvar för sin sjukdom. Patienten är mer insatt i sin sjukdom och kan tolka mätvärden
direkt i hemmet och koppla samman mätvärden med sitt mående. Detta gör att vårdens
kontakt med patienten blir annorlunda. När patienten eller vården upptäcker försämrade
mätvärden och kontakt tas via telefon eller besök går patientens vårdprocess snabbare.
Patienten är insatt i provresultat och sitt sjukdomstillstånd i en högre grad, jämfört med
de patienter som tar sitt prov på lab. Av intervjuer framgår att patienten och vården
snabbare kan diskutera och fatta beslut om åtgärd.
Medarbetare framhåller att patienter som använder IBD Home lättare kan kontrollera sin
sjukdom och identifiera en försämring i ett tidigare skede, vilket gör att vården kan sätta
in preventiva åtgärder för att till exempel undvika/mildra ett skov. Detta gör det enklare
för vårdens medarbetare att optimera läkemedelsbehandlingar, vilket i sig kan minska
biverkningar för patienten. SWIBREG erbjuder en patientöversikt där ordinerade
läkemedel är inkluderade och medarbetare lyfter att IBD Home och SWIBREG
förhoppningsvis kan möjliggöra en mer optimerad läkemedelsförskrivning och på så sätt
även minska kostnaderna för läkemedel. Pilotprojektet har dock inte kunnat utvärdera
förändringar i läkemedelsförskrivning, då det ständigt kommer nya
behandlingsalternativ.

Patientperspektivet
Av analysens genomförda patientintervjuer samt från tidigare enkätundersökningar,
(genomförda av VGR) framgår att tjänsten IBD Home underlättar det dagliga livet för
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patienten genom att provtagning kan utföras i hemmet. Patienten är därigenom inte
beroende av vare sig öppettider på lab eller svårigheter med transport av provmaterial.
Utan IBD Home måste patienten bära med sig avföringsprovet från hemmet till
mottagningen för laboratorieanalys. Provet ska hållas kallt vilket kan vara svårt om
patienten är på arbetet eller i skolan den dagen provet tas. IBD Home medför därmed
större flexibilitet i vardagen och patientens dagliga rutiner påverkas i mycket liten
utsträckning.
IBD Home förutsätter färdiga provtagningskit som patienten själv hämtar ut på apotek,
vilket intervjuade patienter framhåller som en fördel. Samtidigt finns endast en
apotekskedja som erbjuder provtagningskitet vilket kan upplevas som begränsande
beroende på var patienten bor.
Ett av syftena med e-hälsotjänsten är att ge patienten mer delaktighet i sin vård, ökad
kunskap om sin sjukdom samt minskad oro. Av både patientintervjuer och
enkätundersökning framgår att IBD Home ger just dessa effekter. Det är positivt att
kunna följa sina värden och det framgår att patienter kopplar samman livsstil och
mätvärden. Patienter känner att de har kontroll i större utsträckning och då de vid
provtagning får provsvaret direkt kan de själva initiera kontakt med vården. Intervjuade
patienter lyfter att vid avvikande provsvar sker kontakten med vården direkt.
Av patientintervjuer framgår att det skulle vara önskvärt att få en påminnelse när
provtagning ska ske, samt mer information om sjukdomen. Vidare visar intervjuer och
enkätundersökningen att det har funnits svårigheter med tjänsten till exempel då
mobiltelefoner ska programuppdateras. Det har också varit otydligt för patienter att veta
vart de ska vända sig vid problem med appen. Denna information finns tillgänglig i den
broschyr som patienten får vid introduktion av IBD Home. Förslagsvis skulle denna typ
av information även finnas tillgänglig digitalt.

Vårdsystemsperspektivet
Införandet av IBD Home är en del av regionens omställningsarbete, det vill säga att
förändra och utveckla vården i Västra Götalandsregionen. Utöver målet att förändra och
utveckla så vill även regionen att vården ska bli effektivare. Detta innefattar att vården
använder sina resurser på ett mer effektivt sätt, genom nya arbetssätt, omallokering av
medarbetarnas tid samt minskat antal patientbesök.
Av intervjuer med företrädare för omställningsprogrammet i VGR framgår att regionen
valt att genomföra ett antal piloter med syftet att pröva möjligheter för omställning.
Regionens programkontor tar då fram idéer och testar om de fungerar ute i
verksamheten. Programkontoret har i uppdrag att förbereda förvaltningarna att använda
nya tjänster men av intervjuer framgår att det är förvaltningarna själva som beslutar om
implementering. Tjänsten IBD Home efterfrågades av verksamheten och blev därför en
av piloterna som genomfördes.
Projektet har fram tills nu finansierats inom ramen för omställningsarbetet. Sedan
projektet avslutades är det upp till varje enskild förvaltning att arbeta vidare med
anslutning av patienter till IBD Home och att utveckla nya arbetsprocesser.
Intervjuerna visar att det finns delade uppfattningar om införandet av IBD Home är
frivilligt eller inte för förvaltningarna. Vissa menar att det har fattats beslut av
koncernledningen om att införande ska ske. Samtidigt har inga beslut fattats i det
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regionala programrådet för mag- och tarmsjukdomar om att vare sig IBD Home eller
kvalitetsregistret SWIBREG ska användas av regionens förvaltningar.

Summering
Vad fungerar bra med tjänsten?
För såväl patienter som medarbetare är uppfattningen att den tekniska lösningen i IBD
Home har intuitiva gränssnitt och därmed är enkel att använda. Tjänsten erbjuder ett bra
“start-up-paket” med all information för att komma igång och börja användandet.
Supportfrågor har primärt rört tekniska frågor (då det har varit en del inkörningsproblem)
och inte själva handhavandet.
Det är tydligt att IBD Home skapar patientnytta, främst genom att provtagningsrutinen
underlättar det dagliga livet för patienten. Patienten är oberoende av plats och tid, vilket
medför stora fördelar för personer som är aktiva i jobb, skola eller är på resande fot.
Tjänsten skapar även patientnytta genom en ökad patientdelaktighet och möjlighet till
kontroll av den egna vården.
Vad kan förbättras i tjänsten?
Det hade underlättat för verksamheten med en enklare uppstartsprocess, där det det
inte hade varit nödvändigt att registrera patientdata manuellt i SWIBREG.
Beroendeförhållandet till kvalitetsregistret ökar komplexiteten i såväl medarbetarnas
användning (två olika system) som i objektförvaltningen (flera parter). Interaktionen
mellan patient och vårdpersonal skulle kunna effektiviseras via ett stöd för säkert utbyte
av meddelanden. Även fler tjänster kring livsstilsfaktorer och information om sjukdomen
har efterfrågats.
Dagens lösning med manuell registrering av (avvikande) mätvärden till journalsystemet
skapar risker för fel. Här krävs kontinuerlig utbildning och tydliga riktlinjer.
Teknik/arkitektur
Den tekniska lösningen, som innebär att mätvärden automatiskt förs över till SWIBREG,
har uppenbara fördelar. I samma vågskål ligger avsaknandet av komplicerade
integrationer mot journalsystem samt att inbyggda funktioner ger vårdgivaren en
helhetsbild av patientens sjukdomsutveckling, tillsammans med adekvata
påverkansfaktorer.
I den andra vågskålen finns problematiken med ytterligare ett IT-system att arbeta i och
just avsaknaden av integration till journalsystemet skapar patientsäkerhetsrisker.
Rutinen som innebär att avvikande värden ska noteras manuellt i journalen kan brista,
med utebliven eller felaktig registrering som följd. En mer allvarlig risk är avsaknaden av
stöd för synkronisering av patientkontext2. Möjligheten att ha journalen och
kvalitetsregistret öppna i olika fönster (eller på olika skärmar) samtidigt, med olika
patienter valda, skapas en risk att exempelvis en läkemedelsordination hamnar på fel
patient.

2

Byts patient i ett system, byts den automatiskt i alla andra startade IT-stöd
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En mer robust lösning innebär att mätdata först förs till journalsystemet och därifrån till
kvalitetsregistret (alternativt samtidig överföring till bägge systemen). Det minskar risken
för fel och möjliggör även ännu bredare patientöversikter, där en stor mängd data från
journalen kan visas i en gemensam vy (även om nuvarande funktioner i det SWIBREG
är uppskattat). En integration mellan journalsystem och kvalitetsregistret skulle även
minska behovet av registrering av grundläggande patientdata vid uppstart. Nackdelen
med en integration till regionens journalsystem är att den driver kostnader och tid vid
uppstart och i den löpande objektförvaltningen.
Förändring av arbetssätt
Målet med projekt IBD Home var enligt direktivet - “Att implementera digital
hemmonitorering (IBD Home) vid uppföljning av inflammatorisk tarmsjukdom i Västra
Götalandsregionen för att förbättra och förenkla vården för denna patientgrupp”3.
Formuleringen innebär ett tydligt fokus på att införa systemet i sig - inte att använda IBD
Home som en hävstång för att förbättra arbetsprocesserna. Detta riskerar att flytta fokus
från verksamhetsnytta till teknik. Införandet av ny teknik kan i och för sig vara väl
motiverat, även om effekterna är neutrala för vårdsystem/medarbetare, förutsatt att den
ger ett mervärde för patienterna. Men det ena utesluter inte det andra. Genom att tillföra
kompetens inom exempelvis logistik, förändringsledning och verksamhetsutveckling till
projektet, skapas förutsättningar till att även utveckla arbetsprocesserna.
Arbetssätten för uppföljning av IBD-patienter ser olika ut i de olika förvaltningarna. Att
skapa regional samsyn på arbetssätt (förändringar och förbättringar som möjliggörs av
tjänsten) skulle ha underlättat införandet IBD Home, då detta skulle ha givit en tydlig
koppling mellan arbetssätt och den digitala tjänsten. Om framtagandet av nya arbetssätt
dessutom har involverat förvaltningarna skulle det skapa ökad delaktighet bland berörda
medarbetare och troligen öka acceptansen för tjänsten.
Koncernövergripande förutsättningar
Att det råder delade uppfattningar kring om IBD Home är frivilligt att införa eller inte
skapar en otydlighet kring vilken prioritet införandet av tjänsten ska ha inom ramen för
omställningsarbetet i regionen. Att det samtidigt saknas beslut i regionalt
programområde för mag- och tarmsjukdomar, om att använda IBD Home / SWIBREG
skapar än mer otydlighet. Att det råder oklarheter kring besluten visar sig även bland
förvaltningarnas medarbetare, då vissa saknar kunskap om vem som har beslutat om att
införa IBD Home och varför, vilket i sig påverkar en implementering negativt.
IBD Home är en e-hälsotjänst med tydlig patientnytta och en låg teknisk tröskel för ett
införande i en verksamhet. IBD Home kräver inte heller några organisationsförändringar
för att skapa värde. Därmed fanns flera kriterier på plats för att inkludera IBD Home i ett
regionövergripande omställningsprogram. Utfallet, med drygt 280 anslutna patienter
(februari 2020) är blygsamt, beaktat målet på 500-1000 stycken. Prevalensen av IBD i

3

Projektdirektiv Hemmonitorering av personer med IBD (2017-06-19)
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Sverige är 0,7 procent, vilket i VGR betyder cirka 12 000 personer. Bedömningen att
ungefär en tredjedel av dessa kan inkluderas i målgruppen för e-hälsotjänsten.
I projektdirektivet för IBD Home listades ett antal effektmål som följd av införandet och
som primära effekter angavs bland annat:
●

●
●

Det nya arbetssättet där patienten involveras i sin egen vård med hjälp av
e-hälsovärdering leder till ökad delaktighet i vården och personcentrering inklusive
patientupplevda resultat såsom sjukdomsbild och ökat välbefinnande och livskvalitet.
Bättre medicinska resultat i form av ökad sjukdomskontroll som medför färre
patienter med aktiv sjukdom.
Minskad risk för sjukhusinläggningar och kirurgi, vilket ger ett effektivt utnyttjande av
sjukvårdens resurser.

Här finns det några övergripande faktorer som påverkar förutsättningarna för
måluppfyllelse och som kan vara värda att lyfta fram.
Forskningskonsortiet Digital Förvaltning på Göteborgs universitet har via Johan
Magnusson nyligen publicerat en sammanfattning från flera forskningsprojekt under
rubriken “Utmaningar i offentlig digitalisering”. Antagligen är det fler områden som är
relevanta för VGR4, men i den här analysen ser vi två rubriker som matchar slutsatserna
i ovan nämnda sammanfattning.
Underutnyttjande av koncernstyrning
Tjänsten infördes på ”frivillig basis”, alltså inga krav formulerades av regionen att
förvaltningarna skulle införa tjänsten. Det har varit upp till respektive förvaltning att införa
IBD Home. Samma sak gäller för registrering i SWIBREG.
Decentraliserat mandat kring strategiska frågor
Det saknas tekniska och organisatoriska strukturer för ett koncernövergripande
helhetsgrepp på distansmonitorering, en brist som kan leda till diagnosspecifik
suboptimering. Detta kan i sin tur kan leda till att VGR inte kommer att nå konceptets
fulla potential. Eller som Johan Magnusson uttrycker det: “Sättet som digitalisering drivs
i majoriteten av organisationer är i linje med hur verksamheten bedrivs. Detta leder till
att man decentraliserar mandatet att digitalisera till verksamheterna. Det saknas
övergripande styrning och avvägning av vad som skall prioriteras, och det som
prioriteras och genomförs är inte säkerställt som det som skulle ge mest effekt på
totalen. Därför uteblir effekt.”

4

https://www.linkedin.com/pulse/utmaningar-i-offentlig-digitalisering-johan-magnusson/
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Kvantitativ analys
Syftet med en kvantitativ analys är att identifiera mätbara förändringar i vårdkonsumtion
(förändrad fördelning av antalet fysiska läkar- och sjuksköterskebesök och antalet
telefonkontakter) samt ekonomiska effekter av lösningen. Analysen baseras på
tillgängliga data avseende vårdkonsumtion respektive kostnader för patientgruppen.
En begränsande och försvårande omständighet för analysen har varit att det i
patientjournalen saknas uppgift om patienten är ansluten till IBD Home. Det saknas
även uppgift om den enskilda patienten är en aktiv användare av IBD Home, det vill
säga uppgift om patienten regelbundet genomför sina kalprotektintester. Det gör att
datauttag avseende antalet patientbesök, antalet akutinläggningar orsakade av IBD och
andra viktiga faktorer, försvåras.
Vid denna typ av utvärderingar är det viktigt att definiera nyckeltal samt utgångsvärden
innan införandet påbörjas. Då detta inte gjordes inför breddinförandet, har
förutsättningarna för den kvantitativa analysen begränsats till data som kan analyseras i
efterhand.
En annan reflektion kopplat till förutsättningar för en kvantitativ analys är att inför
breddinförandet överväga förutsättningarna för ett mer homogent patientunderlag, i
termerna av sjukdomsstadie och behandling. En patientgrupp med liknande vårdbehov
och läkemedelsbehandlingar möjliggör en mer rättvisande jämförelse av utfallet av
införandet. Det är stor skillnad på en patient som är nydebuterad i sin sjukdom och en
med långt framskriden sjukdom. Därtill kan behandling med biologiska läkemedel
påverka resultaten i patientpopulationen.
En ytterligare komplicerande faktor i arbetet med den kvalitativa analysen är att det är få
patienter som är anslutna till IBD Home i förhållande till det totala patientantalet på
berörda gastromottagningar. I den kvantitativa analysen fanns 285 anslutna patienter,
varav de som varit anslutna >3 månader inkluderas (n=266), vilket inte kan räknas som
ett tillräckligt stort patientunderlag för statistiska beräkningar där olika
läkemedelsbehandlingar, sjukdomsprogress, eller andra viktiga faktorer analyseras. Till
detta tillkommer en tidsaspekt. IBD är sjukdomar som typiskt varierar i oregelbundna
skov, vilket gör att en kvantitativ analys sannolikt skulle behöva pågå under en längre tid
för att även kunna analysera antal skov eller antalet akutinläggningar orsakade av IBD.
Genomgående för den kvantitativa analysen är att det inte går att utesluta andra faktorer
än IBD Home, som kan ha påverkat utfallet. Men det som framkommer stämmer väl
överens med vad som fångats i den kvalitativa analysen.

Vårdkonsumtion
För att utvärdera effekterna av IBD Home har antalet läkarbesök, sjuksköterskebesök,
telefonbesök till läkare, samt telefonbesök till sjuksköterskor jämförts för 266 IBD
Home-anslutna patienterna i regionen. Antalet besök redovisas som genomsnitt per år,
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då olika patienter har haft olika anslutningstid. Antalet besök har sedan jämförts för
samma patienter under två år innan de blev IBD Home-anslutna.
För att beräkna kostnadseffekten vid införandet av IBD Home har regionens besökspris
för respektive patientbesök använts. Kostnadsbesparingar har beräknats utifrån varje
enskild patients genomsnittliga årsbesök under IBD Home och jämförts mot samma
patients genomsnittliga årsbesök innan IBD Home-anslutning. Antalet genomsnittliga
årsbesök för patienter innan IBD-anslutning är baserat på medelantalet besök under två
års tid. Antalet genomsnittliga årsbesök för patienter under IBD-anslutning är baserat på
medelantalet besök under varje enskild patients anslutningstid. Individuella besökstider
har inte kunnat analyseras då detta inte loggas i regionens system.
Kostnad för patientbesök ( enligt data från uppdragsgivaren)
Patientbesök

Kostnad (SEK per besök)

Fysiskt besök

Telefon

Läkare

Sjuksköterska

Läkare

Sjuksköterska

5199

2839

3655

2184

Effekter - läkarbesök
Antalet läkarbesök på regionens samtliga gastromottagningar sjönk i genomsnitt med 18
procent (från i genomsnitt 1,92 läkarbesök per patient och år till i genomsnitt 1,58
läkarbesök per patient och år) vid anslutning till IBD Home. Minskningen totalt sett i
patientpopulationen var 106 läkarbesök per år, vilket representerar en genomsnittlig
minskning med ett läkarbesök hos knappt varannan patient och år. Minskningen är
statistiskt säkerställd. Även om det kan ses som en marginell minskning med enbart ett
fåtal färre läkarbesök per patient och år, så motsvarar detta en ekonomisk vinning i
faktisk besökskostnad om cirka 550 000 SEK per år för de anslutna 266 patienterna. Det
motsvarar en kostnadsbesparing för fysiska läkarbesök om cirka 2000 SEK per
nyansluten patient och år.
Antalet läkarbesök via telefon sjönk i genomsnitt med 52 procent (från i genomsnitt 0,2
läkarbesök per telefon per patient och år till i genomsnitt 0,1 läkarbesök per telefon per
patient och år) vid anslutning till IBD Home. Dock motsvarar detta enbart en marginell
minskning, då antalet läkarbesök via telefon var väldigt lågt redan innan anslutning till
IBD Home. Minskningen totalt sett i patientpopulationen var 27 läkarbesök via telefon
per år, vilket representerar en genomsnittlig minskning med ett läkarbesök via telefon
hos var nionde patient och år. Minskningen är statistiskt säkerställd. Även om
minskningen kan ses som marginell, så motsvarar detta en ekonomisk vinning i faktisk
besökskostnad om knappt 100 000 SEK per år för de anslutna 266 patienterna. Det
innebär en kostnadsbesparing för läkarbesök via telefon om cirka 365 SEK per
nyansluten patient och år, enbart i kostnader för minskat antal läkarbesök via telefon.
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Det går att konstatera att på relativt kort tid har IBD Home skapat värde för VGR genom
att frigöra läkartid och på så sätt bidragit till ökad tillgänglighet för de patienter som är i
behov av läkarbesök.

Effekter - sjuksköterskebesök
Antalet sjuksköterskebesök på gastromottagningar ökade i genomsnitt med 25 procent
(från i genomsnitt 1,5 sjuksköterskebesök per patient och år till i genomsnitt 1,9
sjuksköterskebesök per patient och år) vid anslutning till IBD Home. Ökningen totalt sett
i patientpopulationen var cirka 100 sjuksköterskebesök per år, vilket representerar en
genomsnittlig ökning med ett sjuksköterskebesök hos var fjärde patient och år.
Ökningen är inte statistiskt säkerställd. Även om det kan ses som en marginell ökning
med enbart ett fåtal fler sjuksköterskebesök per patient och år, så motsvarar detta en
ökad besökskostnad om cirka 290 000 SEK per år för de anslutna 266 patienterna.
Analysen indikerar en kostnadsökning om cirka 1000 SEK per nyansluten patient, i
kostnader för ökat antal sjuksköterskebesök.
Antalet sjuksköterskebesök via telefon ökade i genomsnitt med 11 procent (från i
genomsnitt 0,22 besök per telefon per patient och år till i genomsnitt 0,24
sjuksköterskebesök per telefon per patient och år) vid anslutning till IBD Home. Dock
motsvarar detta en marginell ökning, då antalet sjuksköterskebesök via telefon var
väldigt lågt redan innan anslutning till IBD Home. Ökningen totalt sett i
patientpopulationen var 5 sjuksköterskebesök via telefon per år, vilket representerar en
genomsnittlig ökning med enbart ett sjuksköterskebesök via telefon hos nästan var
tjugonde patient och år. Ökningen är inte statistiskt säkerställd. Detta motsvarar en
förhöjd kostnad för fysiska sjuksköterskebesök om cirka 15 000 SEK per år för de
anslutna 266 patienterna. Det indikerar en kostnadsökning om 57 SEK per nyansluten
patient i kostnader för ökat antal sjuksköterskebesök via telefon.
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Effekter av akutbesök
Akutinläggningar definieras som oplanerade vårdtillfällen och har beräknats utifrån
enskild kontakttid för patienter anslutna till IBD Home. Alla patienter under 3 månaders
anslutningstid exkluderades vid beräkningarna (Ndatauttag = 286; Nberäkningar = 266)
Då många patienter inte har varit anslutna i två år, baseras beräkningarna enbart på ett
år innan anslutning till IBD Home, samt på första året med anslutning till IBD Home.
Kontrollberäkningar visar dock på att många resultat är stabila då mätdata och patienter
inkluderas med längre anslutningstid. Undantag är för resultat av andel patienter som
blivit inlagda akut.

För hela VGR minskade akuta inläggningar med 32 procent under år ett och 44 procent
under år två, vilket visar på en positivt trend. En ännu större minskning av akutvård går
att finna på Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS), där andelen akut inlagda patienter minskat
med 53 procent efter två år. Utslaget per patient motsvarar minskningen på SÄS nästan
1000 kr per patient och år.
På SÄS syns även en minskning av behovet av slutenvård då inläggningstiden har gått
från 3,5 till 2,5 vårddygn (median).

Kostnader för tjänsten
I kostnaden för tjänsten IBD Home ingår fyra kalprotektintester per patient och år.
Kostnader tillkommer för eventuella extra kalprotektintester, men denna rapport
inkluderar inte data för dessa, utan beräkningar är enbart baserade på kostnaden för
grundavgiften av IBD Home.
Sammanlagt har de 266 patienterna varit anslutna drygt 4000 månader, vilket har gett
en total kostnad på 1 219 273 SEK för hela perioden. Per år är den totala kostnaden för
de 266 patienterna 951 216 SEK i grundavgift.
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Jämförelse - Borgholmsmodellen
Minskningen av antalet läkarbesök och sjuksköterskebesök har jämförts mot den så
kallade Borgholsmodellen. Där anslöts 16 patienter med hjärtsvikt vid Hemsjukhuset i
Borgholm (på Öland) till distansmonitorering med en funktion för inrapportering av
vitalparametrar. Antalet läkarbesök, sjuksköterskebesök, digitala vårdmöten, samt
antalet akutinläggningar jämfördes under fyra månader under sommaren 2018 då
distansmonitorering användes, mot fyra månader för samma patienter under 2017 innan
införandet. Målet med Borgholmsmodellen var effektivare vårdflöden genom ändrade
arbetsprocesser, som på sikt skulle kunna innebära en bättre kommunikation mellan
patienter och vårdpersonal som i sin tur ska minska antalet akutinläggningar, orsakade
av hjärtsvikt.
Patientunderlaget i Borgholmsmodellen är väldigt litet och jämförelsetiden är kort. Därtill
jämförs inte samma sjukdomstillstånd eller distansmonitoreringslösning som vid
breddinförandet av IBD Home i VGR. Vid IBD sker sjukdomsymptomen i skov, till
skillnad från vid hjärtsvikt där det är rimligt att anta att många patienter kan ha
försämrats kraftigt i sin sjukdom jämfört med föregående år. Hjärtsviktspatienterna i
Borgholmsmodellen har ett annorlunda vårdbehov, som generellt sett kräver fler
läkarbesök och fler sjuksköterskebesök, därför redovisas enbart den procentuella
förändringen för Borgholmsmodellen. Båda sjukdomstillstånden bör kunna uppvisa stora
förbättringar med systematiska uppföljningar även ur ett bredare perspektiv, då båda
sjukdomstillstånden kan leda till akutinläggningar med stora kostnadsökningar samt stort
lidande för patienterna.
I Borgholmsmodellen skedde en kraftig omläggning av antalet fysiska läkarbesök och
sjuksköterskebesök till digitala vårdkontakter. Trots detta upplevde personal och
patienter en bättre vårdkommunikation efter införandet. I Borgholmsmodellen
uppvisades en minskning i antalet fysiska läkarbesök med 87 procent och antalet
fysiska sjuksköterskebesök med 70 procent. Samtidigt minskade det totala antalet
akutinläggningar i patientpopulationen från 38 akutinläggningar för 2017, till inga
akutinläggningar för jämförbara månader under 2018.

Summering
Med IBD Home sker en minskning av läkarbesök samt en ökning av antalet
sjuksköterskebesök, vilket indikerar en omfördelning från läkarbesök till
sjuksköterskebesök. En arbetsväxling har skett. Nyligen har VGR infört nya system för
digitala patientbesök, vilket kan möjliggöra en kommande omläggning från fysiska till
digitala patientbesök. Om införandet av IBD Home i VGR hade uppvisat samma
omfördelning från fysiska till digitala-/telefon-besök som i Borgholm, hade IBD Home
kunnat uppvisa en kostnadsbesparing bara i antalet patientbesök.
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Ekonomisk summering
Baserat på tillgänglig data så innebär IBD Home en besparing med drygt 400 kr per år
och patient då sänkta kostnader för såväl patientbesök som akutbesök inkluderats.
IBD Home

Patientbesök

Akutbesök

Summering

Total kostnad (266 patienter) per år

+951 216 SEK

-348 088 SEK

-721 924 SEK

-118 796 SEK

Kostnad per patient och år

+3 576 SEK

-1 309 SEK

-2 714 SEK

-447 SEK

En rapport från år 2015 visar att cirka 60 procent av kostnaderna för IBD-patienter i
VGR representerar akutvård5, vilket styrker kalkylen i denna rapport.
För en mer heltäckande kostnadsberäkning behöver data studeras från en längre tid än
vad underlaget till denna rapport möjliggör. Därutöver bör hänsyn även tas till kvalitativa
värden rapporterade av patienterna till SWIBREG, kalprotektinvärden och labbprover.

5

IBD-4-län, Slutrapport Västra Götalandsregionen, Oktober 2015
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Lärdomar från införandet
I detta kapitel beskrivs erfarenheter från arbetet med IBD Home, vilka kan vara
värdefulla för liknande kommande initiativ. Kapitlets fokus är förbättringar, vilket innebär
att sådant som har fungerat bra inte lyfts fram.

Etablera förutsättningar för att mäta effektmål
I projektdirektivet för IBD Home listades flera effektmål vilka kräver mätdata i form av ett
utgångsläge (basvärde). Detta är en förutsättning för att sedan kunna göra uppföljningar
av eventuella effekter. Inget basvärde togs fram inför projektstart. Det saknas även en
“tagg” i journalsystemet som identifierar en IBD Home-patient. Detta har gjort det svårt
att genomföra en kvantitativ analys av exempelvis effektmålet “Minskad risk för
sjukhusinläggningar och kirurgi, vilket ger ett effektivt utnyttjande av sjukvårdens
resurser.” Vidare hade regionen vunnit på att använda tydliga åtgärdskoder med syftet
att kunna spåra och följa patienternas vårdkonsumtion över tid.
Rekommendation: Specificera nyckeltal för effektmål och säkerställ mätbarhet,
exempelvis genom kodning i journalsystemet. Definiera basvärde vid projektstart och följ
upp vid projektavslut.

Ha en plan för breddinförande
VGR har inte nått målet med antalet anslutna patienter till IBD Home och en
orsaksanalys kopplat till detta bör starta i programmet för Omställning av hälso- och
sjukvården i VGR. Programledningen valde att genomföra ett antal piloter för att testa
olika möjligheter för omställningen enligt framtagna mål och syften. IBD Home kom då
upp som ett initiativ från den kliniska verksamheten och därigenom tillsattes
budgetmedel för projektledning och externa kostnader för tjänsten. Det är inte
programkontorets ansvar att säkerställa en större transformation. I fallet med IBD Home
har detta resulterat i ett brett införande på några förvaltningar men nästintill obefintligt på
andra. Förutom en ojämlik vård har detta resulterat i att projektet inte nått målet med
antalet anslutna patienter.
Det är inte ovanligt att projekt är resursmässigt framtunga (i form av centrala
stödresurser). Men resursallokeringen bör utgå från att ett projekt av typen IBD Home
blir svårare och mer komplicerat ju närmare ett breddinförande arbetet kommer. Under
piloten fanns stöd från projektledare och centrala ekonomiska medel. Lösningen
verifierades och det finns utvärderingar från medarbetare och patienter. Efter genomförd
pilot är det tänkt att förvaltningarna förväntas ta över arbetet och fortsätta med ett
breddinförande. detta fall (och i många andra) går det väldigt långsamt. Orsaken går
antagligen att finna i en hårt pressad verksamhet, där det saknas resursmässiga och
praktiska förutsättningar för att ta till sig IBD Home.

21

Rekommendation: Planera för hela resan, från strategi till breddinfört och fullt integrerat
i den kliniska vardagen. Utgå från att behovet av operativt stöd i förändringsarbetet
successivt kommer att öka under arbetets gång.

Säkerställ samexistens med berörda journalsystem
IBD Home är paketerad som en tjänst och därmed krävs inte några integrationer med
vårdgivarens IT-system. För att använda tjänsten räcker det med en webbläsare (som
finns som standard på regionens datorer). Frånvaron av krav på integrationer sänker
tröskeln för att komma igång med tjänsten. Samtidigt riskerar frånvaron av integrationer
att minska användaracceptansen, eftersomlösningen förutsätter att man använder
SWIBREG, något som inte görs på alla mag-/tarmmottagningar i Västra
Götalandsregionen. För medarbetaren innebär lösningen ytterligare ett system att lära
sig och använda. Det saknas idag ett regionalt beslut om att SWIBREG ska användas i
det kliniska arbetet med IBD-patienter.
Rekommendation: Nya digitala lösningar bör så långt som möjligt, på ett
användarvänligt sätt, vara integrerade med regionens journalsystem. Detta innebär att
användare enkelt ska kunna röra sig mellan systemen, med engångsinloggning och
patientsynkronisering vid samtidig användning av IT-system.

Underskatta inte behovet av att kunna svara på frågan “Varför?”
Även om ny teknologi är en möjliggörare i flertalet utvecklingsinitiativ, är det antagligen
vanligare att vårdpersonal anser sig utsatta för dåliga IT-stöd snarare än involverade i
ett framåtriktat utvecklingsarbete. Ibland kan det handla om väldigt grundläggande
brister som en oförmåga att svara på frågan ”Varför?”. Att kunna svara på ”Varför?”
lägger grunden till insikt! Insikt är i sin tur det som skapar förändringens momentum och
därmed öppnar upp för nya lösningar/arbetssätt. Utan verklighetsförankrade och
angelägna svar på ”Varför?” riskerar därför goda projekt att falla offer för ofullständiga
implementeringsprocesser på grund av det dolda motstånd som ofta uppstår när
verksamheter upplever att något tvingas på dem.
Rekommendation: Underskatta inte behovet av att skapa insikt kring varför en
förändring (till exempel att börja använda IBD Home) genomförs. Insikt skapas enklast
genom att involvera de personer som berörs av förändringen tidigt i processen och
därmed ge dem tid förstå och reella möjligheter att kunna påverka införandet.

Det är förändringen som skapar nyttan
Att lyckas med digitalisering i hälso- och sjukvården handlar (förenklat) om att etablera
nya arbetssätt som sedan förstärks och stöds av användning av tekniska lösningar.
Målet kan vara högre vårdkvalitet, ökad patientnytta och/eller en förbättrad arbetsmiljö.
Men för att tekniken ska kunna göra nytta måste den sättas i sitt verksamhetsmässiga
sammanhang och då krävs ett systematiskt och väl genomfört förändringsarbete. Som
alla digitala lösningar är IBD Home byggt för att stödja vissa arbetssätt. Exempelvis
måste ju SWIBREG användas för att ta del av patientens mätdata. Kravet att lära sig ett
nytt IT-stöd kan i sig vara en tröskel som är svår att komma förbi om man inte ser
nyttan. Under uppstarten och för att komma igång med IBD Home krävs en del initial
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registrering av grunddata i kvalitetsregistret vilket i dagsläget görs manuellt. Detta tar tid
och kan därmed försvåra ett införande.
Rekommendation: Det finns en gammal sanning som kan vara bra att ha med sig: “All
förändring leder inte till förbättring, men förbättring kräver förändring.” Det behövs ett
tydligt regelverk för vilka förändringar som är obligatoriska respektive frivilliga att
genomföra.

Strategi för att skala upp
Det finns flera olika diagnoser där distansmonitorering är tillämplig och där en
gemensam teknisk infrastruktur kan användas. Mätvärden och annan relevant
information ska genereras och göras tillgänglig för vårdgivaren på ett säkert sätt, oavsett
diagnos. En gemensam teknisk infrastruktur kan med fördel användas för flera olika
patientgrupper för att undvika parallella lösningar på samma problem.
Rekommendation: Utforma en strategi för en diagnosoberoende teknisk infrastruktur
för distansmonitorering, med kapacitet att hantera stora patientvolymer.

Bilaga
Intervjuade personer
●
●
●
●
●
●

Chefsstrateg, Västra Götalandsregionen
Projektledare, Västra Götalandsregionen
Två läkare vid två olika förvaltningar, Västra Götalandsregionen
Commercial Product Manager, Telia Company
Två sjuksköterskor vid två olika förvaltningar, Västra Götalandsregionen
Två patientrepresentanter tillhörande två olika förvaltningar
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Tillämpningsanvisningar för detta dokument
Detta dokument ska ses som en checklista med punkter som ett projekt bör säkerställa för att kunna
överlämna resultatet till berört objekt på ett säkert och smidigt sätt.
Rekommenderas att man redan tidigt i projektet under planera- eller till och med initierafasen kallar
utsedd kontaktperson i mottagande objekt till ett inledande planeringsmöte, där dokumentet gås
igenom. Syftet med mötet är att gå igenom checkpunkterna/kriterierna för att bedöma vilka som är
relevanta för projektet och tydliggöra leverabler för dessa punkter.





I kolumnen Ansvarig anges vem som ansvarar för att godkänna att punkten genomförts.
I kolumnen Utförare försöker man tillsammans ange de resurser som behövs för att genomföra
uppgiften.
I kolumnen Leverabel anger man vad som ska ha uppnåtts för att punkten ska kunna godkännas
av den som är ansvarig för punkten.
I kolumnen Status anger man N/A om punkten inte är relevant, under framtagandet kan
kolumnen användas för löpande statusrapportering

Notera att det finns två SAC-dokument, ett för överlämning till drift av VGR IT och ett för överlämning
till objekt för förvaltning. Dokumenten kallas för SAC och V-SAC. Dokumenten kompletterar varandra
och det ena ersätter inte det andra.
Under projektets genomförandefas
Mycket av den information som detta dokument efterfrågar hanteras under projekttiden, därför
underlättar det om arbetet med dokumentet påbörjas i ett tidigt skede och att dokumentation görs
löpande under genomförandefasen och inte skjuts till slutet.
Innan projektets avslutningsfas påbörjas
Innan projektet kan avslutas måste projektledning, mottagande objekt och driftorganisation vara
överens om att alla förutsättningar för fortsatt förvaltning finns på plats. Projektledaren bör innan BP4
kalla samman berörda personer för att verifiera de överenskomna punkterna i detta dokument.

Hantering av V-SAC
Projektledaren ansvarar för att dokumentet färdigställs. Vid överlämning av projektresultat till objekt
överlämnas också detta dokument till objektet.

Portföljkontoret
IS/IT
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Ansvar för att kriterierna uppfylls

Ansvaret för att säkerställa att arbetsuppgifterna i detta dokument genomförs ligger alltid på Huvudprojektledaren, arbetsuppgifterna i sig kan delegeras.
Uppgift
Ansvarig
Utförare
Leverabel
Status
Genomfört (Dat)
Säkerställa att samtliga punkter i
dokumentet är genomgångna och
godkända.

2

Huvudprojektledare

Morgan Andreasson
David Johansson
Elisabeth Wehlander

Överlämning av projekt IBD
Home till förvaltning i objekt
Diagnostik och Utredning

Överlämning pågår

2020-04-30

VAD ska förvaltas och av vem?

Vid beslut om projekt där resultatet ska tas emot av utpekat objekt utser objektledarna en kontaktperson inom objektet. Denna kontaktperson är den
person som projektledaren har som diskussionspartner för att underlätta senare överlämning av projektresultat till objekt.
Kontaktpersonen ska ha kännedom om projektets direktiv och plan; förväntade resultat, övergripande planering och också ha informationsansvar mot
objektledning.
Är exempelvis berörda verksamheter involverade i projektet, kommer befintliga verksamhetsprocesser att förändras? Finns detta beskrivet i direktivet?
Uppgift

Ansvarig

Utförare

Leverabel

Status

Genomfört (Dat)

Vilket objekt ska ta emot
leveransen?

Huvudprojektledare

Inte tillämpligt

Dokumentera här

2020-01-30

Mottagande objektledare V

Huvudprojektledare

Inte tillämpligt

Mottagande objektledare IT

Huvudprojektledare

Inte tillämpligt

Överlämning till Morgan
Andreasson
Camilla Bäck

Mottagande objekt är
Diagnostik och
Utredning
VGR IT är inte leverantör
av tjänsten vid
överlämning.
Både FVM och projekt
Egenmonitorering kan
vara påverkade
framöver.

Inte tillämpligt

Påverkas andra objekt av
projektets resultat?
Vem är kontaktperson för
mottagande objekt

Resultat från beredning?
Dialog
Huvudprojektledaren

Inte tillämpligt

David Johansson, OSSV

2020-04-30
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Uppdatera vid behov mottagande
objekts objektplan, kapitel 2; ITkomponent
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Objektledare V

Objektledare V

Uppdaterad objektplan

Detta förs in i
objektplanen

2020-02-14

HUR ska projektets resultat förvaltas?

Identifiera förvaltningsbehov. Försök så snart det är möjligt att bryta ned behovet i förvaltningsaktiviteter.
Vilket behov finns av att objektet medverkar i projektet? Finns frågeställningar där objektet ser att de behöver vara involverade, extra beslutspunkter under
projektets olika faser? Expertkunskap? Verksamhetspåverkan – vad behöver verksamheten ta ställning till vid införande av projektets resultat? Kommer
befintliga verksamhetsprocesser att förändras? Finns detta beskrivet i direktivet och är berörda verksamheter involverade? Löpande under projekttiden ska
projektledaren och kontaktpersonen identifiera kommande förvaltningsbehov genom att identifiera förvaltningsaktiviteter, uppskatta förväntad omfattning
och behov av specifik kompetens. Här innefattas behörighetshantering och behov av support.
Resursbehovet förankras med objekt, både verksamhet och IT.
Uppgift

Ansvarig

Utförare

Leverabel

Status

Vilken eller vilka
objektprodukter ska
resultatet tillhöra?
Är omfattning av
förvaltning i tid och
resurser beräknad?
Är berörda verksamheter
informerade?

Objektägare V

Objektledare V

Stöd för laboratoriediagnostik

Tillförs objektplan

Objektledare V
Huvudprojektledare

Uppdaterad objektplan
Elisabeth Wehlander

Information till verksamheter

Genomfört
(Dat)
2020-02-14
Ja/Nej

Skickas ut till samtliga
medicinmottagningar

2020-03-31
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Är verksamhetsprocesser
skapade alternativt
reviderade?
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Huvudprojektledare

Verksamhet inom
magtarmmottagning,
Marie Andersson SäS
(maran24)

https://www.vgregion.se/halsa-ochvard/vardgivarwebben/vardskiftet/utvecklingsarbete/ibdhome/

HUR hanteras informationssäkerhet?

De uppgifter som finns angivna under 4 har sammanställts av Säkerhet utifrån Riktlinjer för informationssäkerhet för Västra Götalandsregionen.
Informationssäkerhet innebär att säkerställa information och data i alla dess former, att den finns tillgänglig när den behövs, att den är korrekt, att
obehöriga inte kan få tillgång till den och att händelser i informationsbehandlingen kan spåras.
Informationssäkerhet handlar om att förstå och se samband mellan teknik, verksamhet och människor. Västra Götalandsregionens regelverk för
informationssäkerhet består av policy och riktlinjer www.intra.vgregion./ som på en övergripande nivå beskriver mål och processer för regionens arbete
med informationssäkerhet.
Under projektfasen och vid införande av nya system/tjänster ställs särskilda krav på aktiviteter som ska säkerställa att verksamhetens krav på
informationssäkerhet blir tillgodosedda och en del i leveransen från projekt till objektförvaltning.
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GDPR Verktygslåda nås via nedanstående länk:
https://insidan.vgregion.se/stod-och-tjanster/amnen-a-o/juridik/gdpr/verktygslada-liten/
Uppgift

Ansvarig

Utförare

Leverabel

Status

Genomfört (Dat)

Säkerställ att PuL-anmälan har
upprättats.
Informationstillgångarna är
informationsklassificerade enligt
Riktlinjerna för
informationssäkerhet
GDPR Verktygslåda

Huvudprojektledare

Carina Nygren,
Koncerninköp
Elisabeth Wehlander

RS 20174-00053-16

Godkänt

2020-01-30

Klassificering överlämnas till
förvaltning, del av
systemdokumentation.

Utförd

2020-05-14

Finns i avtal.

Godkänt

2017-06-10

Är riskanalys genomförd och är
resultatet hanterat?
Är acceptanstester genomförda
och godkända?

Huvudprojektledare

Carina Nygren,
Koncerninköp
Elisabeth Wehlander

Utförd

2020-05-14

Huvudprojektledare

Hans Strid

Ingår som del i
informationsklassningen
Testprotokoll

2017-06-01

Har driftsättningsanalys
genomförts i samband med ITSAC.
Finns rutiner för godkännande
och hantering av behörigheter?

Huvudprojektledare

Godkänd
acceptanstest
Inte tillämpligt
Godkänt

Ja

Har SLA IT (Tjänste-SLA) som
tillgodoser verksamhetskraven
upprättats?

Huvudprojektledare

Finns behov av objektspecifika
rutiner eller reviderade riktlinjer
för informationssäkerhet. Om ja
är dessa upprättade?

Huvudprojektledare

Huvudprojektledare

Huvudprojektledare

Verksamhet

IT-SAC
Marie Andersson,
sjuksköterska SäS

Varje sjukhus har en
superanvändare som ger
behörighet till Swibreg. VGR
har regionalt ansvar för
användare i Swibreg.
Påskrivet SLA IT

Reglerat i avtal och
kunskapsdokument
upprättas till VGR IT

Nej
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Är det klargjort hur avvikelser
rapporteras och incidenter
hanteras?

Huvudprojektledare

Elisabeth Wehlander

Finns det upprättade
avbrottsplaner för drift
reservrutiner vid driftstörning?

Huvudprojektledare

Elisabeth Wehlander

Finns avvecklingsplan?

Huvudprojektledare

Elisabeth Wehlander

Process för patients kontakt
med Telia finns reglerat i
avtal. Process för Telias
kommunikation med VGR
finns reglerat i avtal.
Process för patients kontakt
med Telia finns reglerat i
avtal. Process för Telias
kommunikation med VGR
finns reglerat i avtal.

Reglerat i avtal. Om VGR
önskar/inte önskar
fortsätta med tjänsten får
denna förnyas/sägas upp
enligt avtal.

Ja. Kvar är att uppdatera
kunskapsdatabas till VGR
IT.
Ja. Kvar är att uppdatera
kunskapsdatabas till VGR
IT.

Informationen lagras i
Swibreg.
Uppsägningstid
reglerat i avtal.

Ja

Löpande avstämning under projekttiden

Den månadsvisa statusrapportering som projektledaren gör till Portföljkontoret IS/IT kopieras också till utsedd kontaktperson som har informationsansvar
mot mottagande objekt.
Avstämning ska också ske vid avvikelser från projektdirektiv, projektplan och då förslag till beslut lyfts.
Uppgift

Ansvarig

Utförare

Leverabel

Status

Genomfört (Dat)

Månadsvis statusrapportering

Huvudprojektledaren

Elisabeth Wehlander

Huvudprojektledaren

Elisabeth Wehlander

Rapporterat till
programledare Per
Cronberg
Rapporterat till
programledare Per
Cronberg

Löpande projekttid

Löpande rapportering avvikelser
enligt rutin

Statusrapport till
Portföljkontoret IS/IT och till
kontaktperson för objektet
Avvikelserapportering även till
kontaktperson för objektet

Löpande projekttid
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Kompetensöverföring

Under projektets genomförandefas förbereds mottagandet av projektets resultat. Projektledaren beskriver de leveranser som objektet ska ta emot.
Överföring av projektets erfarenheter av införande i verksamheten.
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Uppgift

Ansvarig

Utförare

Leverabel

Status

Genomfört (Dat)

Finns det utbildningsbehov (V
och IT, drift, support,
behörighetshantering)?
Är utbildning är genomförd med
berörda målgrupper?

Huvudprojektledaren

Marie Andersson, SäS

Identifierat och dokumenterat
utbildningsbehov.

Kvarstår att utbilda NUsjukvården.

Ja

Huvudprojektledaren

Marie Andersson,
sjuksköterska, SäS

Genomförd utbildning

Utbildning genomfört
på samtliga ingående
medicinmottagningar

Ja

Överlämnande av dokumentation

Projektledare och kontaktperson går igenom innehåll i den dokumentation som ska överlämnas. Exempel på dokumentation är systemdokumentation,
driftdokumentation, användardokumentation, utbildningsmaterial. Nedanstående uppgifter tas fram i dialog med objektet.
Uppgift

Ansvarig

Finns användarmanualer
skapade, alternativt
uppdaterade?
Är utbildningsmaterial framtaget
eller befintligt material
uppdaterat?

Utförare

Leverabel

Status

Genomfört (Dat)

Huvudprojektledare

Manualer finns publicerade
på Vårdskiftet

Utfört

Ja

Huvudprojektledare

Manualer finns publicerade
på Vårdskiftet

Utfört

Ja
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Är användarmanualer och
utbildningsmaterial
kommunicerade till användarna?

8

Huvudprojektledare

Manualer finns publicerade
på Vårdskiftet

Utfört

Ja

Delleverans

I vissa projekt kan det vara aktuellt med överlämning av del av projektresultat som övergår till förvaltning innan huvudprojektet är avslutat. Här måste det
vara klart vem som har ansvar för vad gällande support, behörighetshantering, hur kostnader för IT-komponenten ska hanteras etc. IT-komponent
överlämnas till förvaltning enligt samma rutin som beskrivs under punkt 10.

9

Uppgift

Ansvarig

Utförare

Leverabel

Status

Genomfört (Dat)

Ta ställning till om projektet
kommer att ha delleveranser
Bestämma hur de eventuella
delleveranserna ska hanteras
Säkerställ att dokumentet ”
Kriterier för driftöverlämning av
tjänst – VGR IT (SAC)” är hanterat
för de olika delleveranserna

Huvudprojektledaren

Barnmedicin DSBUS

70 inkluderade barn

Påbörjat 1 januari 2020

Ja/Nej

Karin Edshage Hallberg

Karin Edshage Hallberg

Rapport till programledare
Per Cronberg juni 2020

Avslutat september 2020

Ja

Inte tillämpligt

Nej

Huvudprojektledaren

Överlämningar av IT-delarna till VGR IT

Innan projektet kan avslutas är det viktigt att projektledare, objektet och driftorganisation är överens om att alla förutsättningar för stabil och säker drift
finns på plats. Som stöd för detta arbete ska dokumentet - Kriterier för driftöverlämning av tjänst – VGR IT (SAC) användas. Kriterierna som anges i
dokumentet ska ha godkänts av VGR IT innan BP4 passeras i projekt.
Uppgift
Ansvarig
Utförare
Leverabel
Status
Genomfört (Dat)
Säkerställ att dokumentet ”
Kriterier för driftöverlämning av
tjänst – VGR IT” är genomgånget
och godkänt.

Huvudprojektledaren

Inte tillämpligt

Ja/Nej
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10 Överlämning till förvaltning
Genomgång av projektets resultat, eventuella restpunkter och hur de ska omhändertas. Restlista inkluderande ansvar ska finnas dokumenterad.
Uppgift

Ansvarig

Utförare

Leverabel

Status

Genomfört (Dat)

Projektets leveranser är
godkända av projektledning

Huvudprojektledaren

Elisabeth Wehlander

Antal inkluderade patienter

Löpande projekttid

Eventuell restlista är framtagen
och överlämnad till objekt

Huvudprojektledaren

Hans Strid

Finansiering

Huvudprojektledare

Anders Östman,
Koncernekonomi

Användningen av Swibreg är
inte enad i VGR vilket RPO för
mag- och tarmsjukdomar får
driva vidare.
Inkludera IBD Home i VÖK

Mål för projektet var
1000 inkluderade
patienter som inte
nåddes. Slutresultat
december 2019 var 270
inkluderade patienter.
Pågår

Pågår och planeras vara
klart juni 2020.

2020-06-30

Överlämningskriterier

11 Sammanställning av berörda kontaktpersoner
Kontaktpersoner

Aktuell kontakt
Huvudprojektledare
Objektledare V
Objektledare IT
Utpekad kontaktperson för objektet
Allmänna frågor kring detta dokument
Frågor gällande informationssäkerhet.
Kapitel 4, Säkerhetsstrateg VGR
Frågor gällande dokumentet ”Kriterier för
driftöverlämning av tjänst – VGR IT”

Elisabeth Wehlander
Morgan Andreasson
Inte tillämpbart
David Johansson
Portföljkontoret IS/IT pkvgr@vgregion.se
monika.goransson@vgregion.se
slm.vgrit@vgregion.se

12 Dokumentreferenser
Dokument

Mall - dokumentnamn och placering

Kriterier för driftöverlämning av
tjänst – VGR IT (SAC)
Riktlinjer för informationssäkerhet i
Västra Götalandsregionens
verksamheter. Ver 1.0 2009-07-08

http://vgrit.vgregion.se/sv/Ovriga-sidor/VGR-IT/VGR-ITs-ledningssystem
Dnr: RSK 703-2006
http://intra.vgregion.se
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Tjänsteutlåtande
Datum 2020-05-14
Diarienummer HS 2020-00460

Västra Götalandsregionen
Koncernkontoret
Handläggare: Anders Östlund,
Elisabeth Wehlander
Telefon: 0706-630605, 0706-997156
E-post: anders.ostlund@vgregion.se

Till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Ordinerad egenmonitorering IBD-home:
Ersättningsmodell och -nivå 2021
Förslag till beslut
1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår regionstyrelsen besluta att hälsooch sjukvårdsnämnder ersätter sjukhusstyrelser för ordinerad
egenmonitorering IBD-home enligt principerna i detta tjänsteutlåtande.
2. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår regionstyrelsen besluta att
rekommendera hälso- och sjukvårdsnämnder och sjukhusstyrelser att
ersättningsnivån för IBD-home 2021 sätts till 4350 kr per patient och år.”.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet handlar om ersättningsmodell och ersättningsnivå för egenmonitorering,
IBD-home. Omställning av hälso- och sjukvården, programområde digitalisering
har i projekt utvecklat och infört e-tjänst för ordinerad egenmonitorering för
patienter med inflammatorisk mag- och tarmsjukdom, kallad IBD-home. IBDhome är ett arbetssätt vid sjukhus där patienter förses med utrustning och teknik
för att själv mäta värden och kommunicera med sin mottagning.
Efter pilotprojekt upphör finansiering från omställningsbudget och verksamheten
behöver därför finansieras och ersättas via ordinarie styrning i
vårdöverenskommelser mellan nämnder och styrelser.
Förslaget till ersättningsmodell är att beställaren ersätter sjukhus med en fast
summa per patient och år för den tid patienten använder IBD-home.
Ersättningsmodellen kommer att kunna utgöra förlaga för övriga patientgrupper
som är aktuella för egenmonitorering.
Rimlig ersättningsnivå bedöms ligga på 4350 kr per år. Arbetssättet har
kvalitetsfördelar och kostnaderna för patientgruppen bedöms minska.
Postadress:
Regionens Hus
541 80 Skövde

Besöksadress:
Residenset, Torget
Vänersborg

Telefon:
010-441 00 00

Webbplats:
www.vgregion.se

E-post:
hss@vgregion.se

Datum 2020-05-14
Diarienummer HS 2020-00460

Fördjupad beskrivning av ärendet
Bakgrund

Egenmonitorering utgör en av de sex prioriterade invånartjänsterna inom
digitalisering som RS beslutade om i april 2019. Omställning av hälso- och
sjukvården, programområde digitalisering har i projekt utvecklat och infört etjänst för ordinerad egenmonitorering för patienter med inflammatorisk mag- och
tarmsjukdom, kallad IBD-home. Tjänsten är klar för införande och projektet
finansieras av omställningen t.o.m. 2020-12-31, därefter behöver tjänsten
finansieras och ersättas via ordinarie styrning i vårdöverenskommelser mellan
nämnder och styrelser. Under våren 2020 använder drygt trehundra patienter
tjänsten vid sjukhus i VGR, varav trettio barn. De flesta patienterna finns vid
Södra Älvsborgs sjukhus där man för övrigt haft nytta av arbetssättet under
Corona-epidemin.
En av flera frågor som behöver förberedas är hur nya e-tjänster inlemmas i VGR:s
ordinarie ekonomistyrning efter avslutad projektfas. Det finns exempel på att
lovande verksamheter som avslutas efter projektfasen inför breddinförande på
grund av att finansiering och ersättningsmodeller inte varit förberedda. I detta TU
beskrivs kostnader för e-tjänsten, principer för ersättning och rekommenderad
ersättningsnivå. Inom de närmaste åren förväntas ordinerad egenmonitorering att
introduceras för fler patientgrupper, till exempel hjärtsvikt och KOL och den
modell som beskrivs här kommer att kunna utgöra förlaga även för tillkommande
patientgrupper.
Kostnader för IBD-home

Verksamheten vid Södra Älvsborgs sjukhus har störst erfarenhet av IBD-home
och har tillsammans med koncernkontoret genomfört kostnadsmätning.
Mätningen inkluderar kostnader för provtagningsutrustning, teknisk support,
licenser och tidsåtgång för personal. Kostnad per patient och år är 4350 kr där den
största kostnaden utgörs av avtal med Telia för provtagningsutrustning,
kommunikation m.m., cirka 3850 kr. Kostnad för personalens tid och
overheadkostnader uppgår till 500 kr.
2021 genomförs ny upphandling av provtagnings-kit och abonnemang, vilket
sannolikt medför lägre kostnad eftersom fler leverantörer numer finns på
marknaden. Inom VGR utvecklas även en generisk teknisk plattform för
egenmonitorering som kan användas gemensamt av flera patientgrupper, vilket
också sannolikt kommer att sänka kostnaderna. Därutöver minskar vissa
kostnader som sjukhuset annars skulle haft. Dessa s.k. avgående kostnader utgörs
av färre besök, färre laboratorieprover, mindre slutenvård och optimerad
läkemedelsanvändning. Det är ännu för kort tid för att fastslå hur stora effekterna
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blir men sammantaget bedöms kostnaderna för patientgruppen att minska med
IBD-home.
Ersättningsmodell

Ordinerad egenmonitorering innebär att patienten ”skrivs in” i en tjänst under
flera år och i normalfallet inte har så mycket direktkontakt med sin mottagning.
De kontakter som tas sker via chatt, telefon, avläsning av värden etc. Ibland utförs
endast avläsning av prov-värden utan någon ytterligare insats. Den
ersättningsform som är vanligast vid VGR:s sjukhus, ersättning per besök, lämpar
sig därför inte för egenmonitorering.
Den ersättningsmodell som föreslås är baserad på att varje inskriven patient
genererar en månadsvis ersättning från beställaren, en modell som liknar
abonnemangsersättning eller listning. Ersättningsnivån för egenmonitorering 2021
för IBD-home rekommenderas bli 4350 kr per inskriven patient och år.
Modellen för IBD-home kommer att kunna användas även för egenmonitorering
av andra patientgrupper men ersättningsnivåerna kan variera. Modellen är ett nytt
sätt att ersätta sjukhus och används såvitt känt inte i Sverige. Därför behöver
modellen följas upp och utvärderas och vid behov anpassas.
För att undvika kostnader för systemanpassningar i avvaktan på FVM föreslås
årsabonnemang baserat på årskostnad per patient och antal patienter som är
inskrivna. Ersättningen och omfattningen i vårdöverenskommelser utformas
därmed som ett riktat uppdrag och ersättning utgår efter särskild framställan.
I abonnemanget för e-tjänsten ingår:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uppstart (”ordination”, information till patient, transport)
Provtagnings-kit, beslutsstöd och kommunikation
Support till patient
Bedömning av prov-värden, eventuell internkonsult, initiering av åtgärd
Läkemedelsinställning
Chattkonversation med patient (som inte bedöms som kontakt enligt kriterier för
”Kvalificerad hälso- och sjukvård”)
7. Telefonsamtal (som inte bedöms som kontakt enligt kriterier för ”Kvalificerad
hälso- och sjukvård”)

Patienten betalar ingen avgift och står själv för internetuppkoppling och
smartphone för kommunikation och avläsning av värden.
Tillkommande fysiska besök och e-tjänst (telefon, chatt, videomöte) som är
kvalificerad hälso- och sjukvård ersätts med ordinarie ersättning som idag.
Frågan om eventuell introduktionsfinansiering (motsv.) bereds i särskild ordning
efter ställningstagande i RPO mage-tarm om rekommendation om obligatoriskt
breddinförande.
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Beredning
Ärendet har beretts av Koncernkontoret och stämts av löpande i Programkontoret
för omställningen och i Sakkunniggrupp för strategiska pris- och
ersättningsfrågor. Information lämnades 14 maj 2020 till operativ styrgrupp för
digitalisering och till digitaliseringsberedningen 26 maj 2020.

Koncernkontoret

Ann Söderström
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Joakim Björck
Ekonomidirektör

Besluten skickas till
•
•

Hälso- och sjukvårdsnämnder för kännedom
Sjukhusstyrelser för kännedom
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Verkställighetsbeslut
Datum 2019-12-12
Diarienummer RS 2019-08365

Västra Götalandsregionen
Koncernkontoret
Handläggare: Linn Riedl
Telefon: 070-020 68 61
E-post: linn.riedl@vgregion.se

Verkställighetsbeslut om egenmonitorering som
koncernövergripande begrepp
Beslut
1. Ordförande för gruppen för koncernövergripande begrepp beslutar att
begreppet egenmonitorering ska används som beskrivning för
nedanstående företeelse.

Sammanfattning av ärendet
En terminologisk utredning samt invånartester har gjorts på ett urval av begrepp.
Utifrån resultaten föreslås begreppet egenmonitorering användas av VGR för att
övergripande beskriva följande företeelse:
“Löpande mätning/uppföljning av viktiga värden i en patients hälsotillstånd där
patienten befinner sig utanför vårdinrättning, oftast i sin bostad men det är inte
platsbundet. Uppföljningen sker med stöd av digital mätutrustning som anger
objektiva mätvärden och värdena tillgängliggörs vårdgivaren, och vårdtagaren,
per automatik.”
Exempel: Diabetespatient som själv tar sina värden på distans men vårdgivaren
får värdena automatiskt digitalt. Patienten behöver inte komma in varje år bara för
att konstatera att allt ser bra ut för det vet de själva och vårdgivaren redan. På så
vis kan de fysiska vårdbesöken minskas, patienten blir friare och ges en större
insikt i sin egen hälsa och värden.
Beslutet har förankrats med gruppen för koncernövergripande begrepp 2019-1211.
Begreppet är beskrivet i VGR begreppssystem inom hälso- och sjukvård 1.0
Specificeringar av begreppet
Ordinerad egenmonitorering
Beslutad av behörig legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, där hälso- och

Postadress:
Regionens Hus
462 80 Vänersborg

Besöksadress:
Residenset, Torget
Vänersborg

Telefon:
010-441 00 00

Webbplats:
www.vgregion.se

E-post:
regionstyrelsen@vgregion.se
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sjukvården ansvarar för mätutrustning och inkommen rapportering. I de fall
egenmonitorering finns som e-tjänst avses ordinerad egenmonitorering.
Rekommenderad egenmonitorering
Behörig hälso- och sjukvårdspersonal rekommenderar patient att med hjälp av
patientens egen utrustning följa vissa mätvärden.
Egeninitierad egenmonitorering
Invånare mäter på eget initiativ vissa mätvärden med hjälp av egen utrustning.
Närliggande begrepp:
Hemmonitorering = Avser samma företeelse som egenmonitorering
Monitorering i hemmet = Avser samma företeelse som egenmonitorering
Självmonitorering = Avser samma företeelse som egenmonitorering
Monitorering på distans = Avser samma företeelse som egenmonitorering
Värdeläsning på distans = Avser samma företeelse som egenmonitorering
Värdekontroll på distans = Avser samma företeelse som egenmonitorering
Hälsomätning på distans = Avser samma företeelse som egenmonitorering
Telemedicin = Avser samma företeelse som egenmonitorering
Mina värden = Möjligt begrepp på e-tjänst där resultaten av egenmonitorering skulle kunna
återfinnas
Remote patient monitorering = Avser samma företeelse som egenmonitorering
Telemedicine = Avser samma företeelse som egenmonitorering
Begreppet omfattar inte:

Ingen aktuell avgränsning till andra begrepp har identifierats utöver de specificering av
begreppet som anges ovan.

Beslutsunderlag





2019-12-11 Mötesanteckningar för gruppen för koncernövergripande
begrepp
Resultat terminologisk utredning – Begrepp egenmonitorering
Resultat invånartest fokusgrupper – Begrepp egenmonitorering
Brief - Begrepp egenmonitorering

Datum för beslut: 2019-12-12

Linn Riedl
Utvecklingsstrateg vid koncernavdelning förändring och ordförande för gruppen
för koncernövergripande begrepp

Beslutet skickas till


Uppdragsgivare erik.lagersten@vgregion.se för kännedom
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Diarienummer RS 2019-08365
Berörda och intressenter utifrån kommunikationsplan
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2016
Digital hälsa

2016-07-06

2017
Pressmeddelande VGR

2017-06-15

SVT Nyheter

2017-06-15

Borås Tidning
Digital hälsa

2017-06-16
2017-06-21

Digital hälsa affärsnyheter
2018

2017-06-21

Borås Tidning

2018-03-11

Digital hälsa
Digital hälsa IBD
Digital hälsa
Digital hälsa

2018-09-17
2018-09-17
2018-09-19
2018-10-15

2018-10-12

Telia lanserar hälsotjänster i höst

DIGITAL HÄLSA
2016-07-06 11:30

Telia lanserar hälsotjänster i höst
AFFÄRSNYHETER

(VISBY) Sverige och andra länder har mycket att vinna på att betrakta människor som
drabbats av akuta och kroniska sjukdomar – patienterna – som en resurs istället för som en
belastning och nansiell kostnad. Det är en tes som telekombolaget Telia driver och som
gjorde att pionjärverksamheten Telia Healthcare valde att ta professor Paul Corrigan till årets
Almedalsvecka.
Paul Corrigan är expert på publika hälso- och sjukvårdssystem. Han har blivit känd genom att
som innovativ ledare introducera förändringar som gjort det möjligt för medborgare och
patienter att skapa tryck på det brittiska vårdsystemet (se artikeln nedan).
– Paul Corrigan beskriver på ett tydligt sätt vinsterna med se patienten som en resurs, i stället
för som en belastning, säger Niklas Sundler, a ärsansvarig på Telia Healthcare, till Digital
Hälsa.
Telia Healthcare har ambitionen att positionera sig som en nyckelaktör som ska strukturera
den stora mängd av hälsodata som medborgarna kan välja att förse hälso- och sjukvården
med den dagen de fått fullständigt egenkontroll över den.
– Vår utgångspunkt är att patienterna har massor med kunskap om sin egen sjukdom och att
vårdens främsta roll är att coacha dem på bästa sätt. Detta kräver en rejäl förändring av
tänkesätt och strukturer i dagens hälso- och sjukvård, men vi anser att vi har både den teknik
och de erfarenheter som krävs för att understödja detta skifte av mindset, säger Niklas
Sundler som refererar till att Telia genomgår en omvandling från att vara ett produkt- och
teknikfokuserat företag till att bli lösnings- och kundinriktat.
Den långsiktiga strategin att bli en lönsam verksamhet bygger på en initial satsning på
företags- och organisationsinriktade e-hälsotjänster, för att senare även satsa på tjänster och
produkter för konsumenter.
I mitten av september i år rullas de första tjänsterna ut, med o entliga och privata vårdgivare
https://app.insiktmedicin.se/articles/413767/telia-lanserar-halsotjanster-i-host
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som målgrupp.
dagsläget är fyra områden aktuella:
0:00 / I0:00
* In ammatorisk tarmsjukdom IBD. Samarbetspartner är läkemedelsbolaget AbbVie.
* Kronisk obstruktiv lungsjukdom, kol. Telia gör satsningen tillsammans med
forskningsgruppen Swedish Information and Communication technologies (Swedish ICT).
Samarbetet presenteras i morgon i samband med ett event i Hälsodalen under
Almedalsveckan.
* Hjärtsvikt, med fokus på hantering av vikt och blodtryck. Telia har ännu ingen formell
samarbetspartner, men deltar i studietester och annan försöksverksamhet vid Akademiska
sjukhuset i Uppsala. Telia och Cambio Healthcare Systems har gjort tester där Telia har
anslutet sina system till Cambios vårdinformationssystem Cosmic.
* Nattlig tillsyn för äldre. Telia har ännu ingen formell samarbetspartner, men har testat och
installerat både aktuella och tidigare generationer av system i ett antal kommuner, bland
annat Skellefteå, Linköping och Hultsfred.
– Våra satsningar är en blandning av så kallade tekniska piloter där vi är driver testerna, och
a ärspiloter där vi är pådrivande och även i grunden försöker förstå de vård- och
omsorgsverksamheterna vi vill vara med och utveckla, säger Niklas Sundler.
De nya företags- och organisationsinriktade tjänsterna kommer att paketeras Telias itplattform Homecare.
Telia Healthcares tjänster för konsumentmarknaden kommer att lanseras under 2017.
Telias konsumenttjänster kommer initialt att bygga på fristående hårdvara och andra tekniska
plattformar, men kommer så småningom att integreras i den telekombolagets Tripleplay-box.

Jonny Sågänger
Redaktör
KONTAKT

Dela artikeln så öppnar vi upp den kostnadsfritt i 48 timmar för dem du delar med.
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DIGITAL HÄLSA - NYHETER
2018-10-10 11:56

Därför överklagar DXC Technology VGR:s val av Cerner

DIGITAL HÄLSA - NYHETER
2018-10-10 11:54

VGR gav Cerner högst anbudspoäng: 3,66

DIGITAL HÄLSA - NYHETER
2018-10-10 11:52

DXC Technology vill bygga svensk vård-it

DIGITAL HÄLSA - NYHETER
2018-10-10 11:50

Alla nya ledamöterna i riksdagens socialutskott

DIGITAL HÄLSA - NYHETER
2018-10-10 11:49

SKL-förstudie om upphandlingsstöd för socialtjänsten

ÄR DU ÄVEN INTRESSERAD AV

APOTEKSMARKNADEN - NYHETER
2018-10-11 13:03

Söderlund: Otrolig utveckling i kundmötet

APOTEKSMARKNADEN - NYHETER
2018-10-11 13:00
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Sex av tio0:00
använder
EES varje dag
/ 0:00

APOTEKSMARKNADEN - NYHETER
2018-10-11 12:58

Apoteket Juwelen årets kompetensapotek

UTVALDA JOBB

Läkare på KRY, Stockholm
Se er platsannonser

DIGITAL HÄLSAS EVENTKALENDER

12

Den digitala vården - nya arbetssätt i vården

OKT

24

Fokus Hjälpmedel - mötesplats för hjälpmedelsbranschen

OKT

24

Microsoft TechDays 2018

OKT

7
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Upphandlingskonferensen
2018
0:00 / 0:00

It i vården-dagen 2018

DEC

Visa er
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Digital teknik hjälper patienter med
kronisk inflammatorisk tarmsjukdom
TOR, JUN 15, 2017 12:00 CET

Västra Götalandsregionen är första region i Sverige med att introducera självtest via en app i mobilen för patienter
med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Efter en nationell pilotstudie på bland annat Södra Älvsborgs sjukhus
kommer nu patienter med IBD att kunna ta prover och direkt rapportera in till sjukhuset hemifrån.

IBD är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom, där tarmarna blir inflammerade i perioder, så kallade skov. Idag
lever ungefär 70 000 personer i Sverige med sjukdomen som vanligtvis drabbar yngre personer. För att kunna ge
rätt omhändertagande och medicinering behöver man ha kunskap om graden av inflammation i tarmen. Det kan
man få genom att mäta en inflammationsmarkör i avföringen och skatta patientens symtom och livskvalitet.
Patienter kan nu själva utföra både mätning och skattning av symtom med hjälp av en speciell utrustning och ett
frågeformulär. Resultatet visas i appen IBD Home i mobiltelefonen och skickas direkt av patienten själv till det
nationella kvalitetsregistret SWIBREG. Vårdgivaren kan på så sätt få fram uppgifterna direkt och använda
mätvärdena som en del av det medicinska beslutsunderlaget.
– Med hjälp av mätverktyg och digital teknik hemifrån slipper patienterna ta sig till sjukhuset och vi kan enkelt mäta
hur de svarar på behandling. Patienten känner också en större trygghet när de direkt får resultatet på
avföringsprovet, säger överläkare Hans Strid på SÄS mag- och tarmmottagning.
Ökad delaktighet för patienterna
Försämringar i patientens tillstånd upptäcks i tid och rätt resurser kan sättas in. En viktig del är också att patienten
själv får tillgång till informationen och kan lära sig mer om sin sjukdom och hur den kan hanteras.
IBD Home har utvecklats i samarbete mellan svenska specialister på mag- och tarmsjukdomar, Mag- och
tarmförbundet, det nationella kvalitetsregistret SWIBREG, Telia, läkemedelsföretaget AbbVie och företaget bakom
det hembaserade testet av inflammationsmarkören, Bühlmann.
Digitalisering, där bland annat tjänster som denna ingår, är ett av fyra utvecklingsområden i den stora politiska
överenskommelsen inom Västra Götalandsregionen om en omställning av hälso- och sjukvården.
– Jag ser stora möjligheter att utveckla nya tjänster där distansövervakning och uppföljning av patienten också
sker tillsammans med patienten. Det bidrar till trygghet och kan ge både nöjdare och friskare patienter, säger AnnMarie Schaffrath, sjukhusdirektör på SÄS och som också driver det samlade utvecklingsarbetet kring digitalisering
inom Västra Götalandsregionen.
Kontaktpersoner
Hans Strid och Ann-Marie Schaffrath nås via pressjouren.
Pressjour tfn 033-616 24 44
E-post info.sas@vgregion.se (mailto:info.sas@vgregion.se)
www.vgregion.se/sas (http://www.vgregion.se/sas)
http://news.cision.com/se/sodra-alvsborgs-sjukhus (http://news.cision.com/se/sodra-alvsborgs-sjukhus)
Kort fakta om SÄS
Södra Älvsborgs Sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Vi bedriver länssjukvård inom
alla specialiteter och viss regionsjukvård. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS
Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i
flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin.

 Om oss
Södra Älvsborgs sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Sjukhuset bedriver
länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård.
SÄS har en bred verksamhet av hög medicinsk kvalitet, forskning och flera utbildningsvårdadelningar, UVA.
Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS
Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barnoch ungdomsmedicin.
Vi är ett hälsofrämjande sjukhus med fokus på vård, behandling och arbetssätt som sätter patienternas behov
främst. Ett exempel på det är våra patientprocesser som modell för ett flertal vanliga, allvarliga sjukdomar. Ökad
patientdelaktighet är också ett av SÄS långsiktiga fokusområden.
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 Citat
“Med hjälp av mätverktyg och digital teknik hemifrån slipper patienterna ta sig till sjukhuset och vi kan enkelt mäta
hur de svarar på behandling.”
—Hans Strid, överläkare mag- och tarmmottagningen
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60 lägenheter kommer
att byggas i Sjömarken

Här har tolv av eleverna, från förskoleklasserna till årskurs
sex just tilldelats Särlapriset för att ha varit goda föredömen och goda kamrater.
FOTO: JAN LINDSTEN

Särlaelever fick
pris på examen
I Carolikyrkan höll Särlaskolans rektor tal för sina
elever, som själva stod för
både sång och musik.
Och så fick tolv av dem
skolans egna pris.
BORÅS. Skolan delade
upp avslutningsfirandet
i två grupper, och först ut
var sex–tolv-åringarna i
årskurserna förskola till
sexan.
Rektor Ingvor Carlsson
manade i sitt tal skolbarnen att göra fem viktiga
saker under sommaren,
med en liten betoning på
det sista betinget, och
höll upp sitt lillfinger:
– Läs en bok, eller tidning eller något annat,
och glöm inte att vara nyfikna när ni kommer tillbaka hit i höst för det är
viktigt.

”Läs en bok, eller tidning eller något
annat, och glöm inte
att vara nyfikna när
ni kommer tillbaka
hit i höst för det är
viktigt.”
INGVOR CARLSSON
rektor

Tolv av barnen från
vardera årskursen fick
sedan det så kallade Särlapriset som utdelas för
att premiera goda kamrater som bidragit till en
god stämning på skolan.
Och det var idel stolta leenden hos eleverna när
de mottog beviset på utmärkelsen.
JAN LINDSTEN

Carolikyrkan lånade ut sin stora och vackra byggnad till
Särlaskolan, som saknar tillräckliga egna utrymmen för
sitt avslutningsfirande.

DANNIKE

Bland dessa hördes ett
och annat beklagande
över den blöta prognosen
som gäller för dagens firare – studenterna inne i
Borås.
Fast det återstår ju att se
om SMHI spått rätt eller
ej.

TEXT

JAN LINDSTEN
jan.lindsten
@bt.se
033-700 07 44

fOTO

LARS-ÅKE GREEN
lars-ake.green
@bt.se
033-700 07 29

BORÅS. Under gårdagskvällen beslutade kommunfullmäktige i Borås
att godkänna det kommunala bostadsbolagets planer på att bygga
60 lägenheter i Sjömarken.

I och med principbeslutet från politikerna i högsta församlingen så får
bygget grönt ljus – ett
mycket efterlängtat besked för bolagets styrelseordförande.
– Det är bara att gratulera alla som har väntat
på det här beslutet. Sjömarken är ett av de områden i Borås med störst bostadssegregation, det
finns många villor här
och många som vill bo
kvar i närmiljön när de
blir äldre, säger Kurt Eliasson.
Bolaget köpte marken
bredvid Missionskyrkan i
Sjömarken redan 2006
med målet att bygga lägenheter. Därefter tog detaljplanearbetet tio år att
slutföra.
Investeringen är den
största i bolagets historia,
133 miljoner kronor. Men
Kurt Eliasson tycker inte

Så här kan de framtida lägenheterna i Sjömarken komma att
se ut.
FOTO: AB SANDHULTSBOSTÄDER

det är en riskabel investering.
– Projektet är väldigt
väl utrett.
Sandhultbostäders vd
Elisabeth Stenson är nöjd
med att beslutet är fattat i
fullmäktige. Hon säger att
tillskottet på 60 lägenheter i storlekarna 1–4 r.o.k
är välkommet på orten.
– Det är västerut som
det är hetast i Borås. Det
är många arbetsplatser i
Viared och bara sex kilometer till centrum, säger
hon.
Bolaget står i startgroparna för att sätta i gång.
Alla tillstånd är på plats
och byggherre är upphandlad.
När drar ni i gång arbetet?
– Markarbetet börjar efter semestern, vecka 32.
Det känns bra att kunna
komma i gång.
Lägenheterna väntas
vara färdiga för inflytt i
mars 2019. Samtidigt
finns en andra etapp om

40 bostäder planerad,
men de planerna är inte
klubbade än.
Ärendet i fullmäktige
avgjordes efter votering,
då Sverigedemokraterna
motsatte sig projektet
och i stället ville använda
området till småhustomter och placering av en
framtida förskola.

De andra sju partierna i
kommunfullmäktige
ställde sig dock positiva
till planerna, och flera representanter såg fram
emot projektet att bygga
nytt på de mindre orterna
i kommunen.
– Vi är glada över att se
bostadsbyggande utanför
staden. Det vill vi se i fler
serviceorter. Hellre ett fyravåningshus utanför
centrum än ett tolvvåningshus i centrum, säger Falco Güldenpfennig
(KD).
Voteringssiffrorna var
64–7.
JOEL ENGBLOM

App ska hjälpa tarmsjuka

änslor
tjocka skaror vallfärdade
till skolgården i det fina
vädret.

Elva år efter markinköpet
är det nu klart. AB Sandhultsbostäder kan sätta
spaden i jorden för att
bygga 60 hyresrätter i
Sjömarken.
– Det är en stor befrielse,
säger bolagets ordförande Kurt Eliasson (S).

FOTO: JAN LINDSTEN

DANNIKEBARNEN TÅGADE TILL KYRKAN.

I strålande eftermiddagssol tågade barnen
på Dannikeskolan den korta sträckan genom
byn till sin traditionsenliga skolavslutning i
kyrkan, där både eleverna och skolledningen
stod för programmet.

Efter en pilotstudie bland
annat på Södra Älvsborgs
sjukhus introduceras nu
en mobilapp för västsvenska patienter med inflammatorisk tarmsjukdom.
Med hjälp av den ska de få
snabbare vård och tillsyn
– och bättre livskvalitet.
BORÅS. IBD är ett samlingsnamn för tre kroniska tarmsjukdomar som
en stor grupp i Sverige,
cirka 70 000 personer lider av.
I ett genomsnitt är närmare var femte av dessa
hemmahörande i Västra
Götaland, som nu är först
ut i landet med den här
digitala distansövervakningstekniken, som innebär att patienten blir delaktigare i vård och behandling.
Inflammationen i tarmsystemet kommer och går
i intensitet, och det är just

dessa förlopp som är viktiga att hålla koll på.

Mobilappen fungerar på
två sätt: dels mäter den
med en särskild utrustning som varje patient
tilldelas graden av inflammation via ett avföringsprov, som analyseras och sänds till sjukhuset.
Dels innehåller ett subjektivare test, ett frågeformulär där patienten skattar sina symtom i en skala.
De här underlagen tar
sjukhusets specialister
hand om och analyserar.
Om och när behandling
krävs kan den sättas in
snabbare, i ett skede när
inflammationen blommar upp.
Det här exemplet på digitalt stödd vård är bara
ett av vad som komma
skall i en nära framtid.

Att på allvar börja använda informationsteknologin, och även involvera patienterna i sin
vård och i övervakningen
av sjukdomar, är ett av de
fyra stora omställningsmålen för sjukvården i
Västra Götaland.
– Jag ser stora möjligheter att utveckla uppföljningen och distansövervakningen av patienter,
och där även patienten
medverkar. Detta ger
både nöjdare och friskare
patienter, säger sjukhusdirektör
Ann-Marie
Schaffrath.
Hon har nyligen också
utsetts att leda regionens
utvecklingsarbete för
sjukvårdens digitalisering, ett av de fyra stora
omställningsmål för vården som samtliga åtta
partier i regionfullmäktige ställt sig bakom i vår.
JAN LINDSTEN
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VGR kartlägger e-hälsosatsningarna
ALLMÄNT

En digital strategi är en av huvudingredienserna i den förändring av hälso- och sjukvården
som Västra Götalandsregionen, VGR, nu står inför. Förändringen innebär att resurser ska
yttas från sjukhusen till den nära vården, där primärvården är basen. Den digitala satsningen
är ett av fyra så kallade omställningsområden, tillsammans med nära vård, koncentration av
specialiserad och högspecialiserad vård, samt kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. I april
ck Ann-Marie Scha rath, sjukhusdirektör på Södra Älvsborgs sjukhus, även ett övergripande
ansvar för att inom den så kallade omställningen driva det samlade utvecklingsarbetet kring
digitalisering av hälso- och sjukvården i VGR. Hon leder en operativ styrgrupp som har valt att
prioritera att göra en kartläggning av de e-hälsoprojekt som för närvarande pågår inom
regionen.
– Det pågår väldigt mycket aktiviteter med koppling till digitalisering runt om i Västra
Götalandsregionen. Vår styrgrupp kartlägger nu bland annat vilka aktiviteterna är, och hur de
kan utvecklas på bästa sätt genom till exempel samordning eller genom att de som driver
initiativen får kontakt med externa aktörer. Vi behöver ta reda på vilka tjänster som nns på
marknaden och vad vi behöver utveckla på egen hand inom VGR. Vi vill även genom vårt
kartläggning eliminera dubbelarbete som eventuellt pågår i regionen, på grund av att olika
verksamheter ägnar sig åt utvecklingsarbete inom samma område. Vi ska inte lägga resurser
på att upp nna hjulet era gånger, säger Ann-Marie Scha rath till Digital Hälsa.
Den operativa styrgruppen ägnar sig också åt att identi era områden, till exempel ett
terapiområde, där det nns lösningar som är mogna för lansering i regionen efter att det
gjorts ett gediget förarbete med teknisk och juridisk kvalitetssäkring. Ann-Marie Scha rath
anser att introduktionen nyligen av tjänsten IBD Home är ett exempel på detta. Den digitala
tjänsten IBD Home ska underlätta för patienter och vårdpersonal inom terapiområdet
in ammatorisk tarmsjukdom och är ett samarbete mellan VGR, telekombolaget Telia,
läkemedelsbolaget Abbvie, kvalitetsregistret Swibreg och företaget Bühlmann (läs
vidstående artikel med rubriken "Så blir VGR:s ersättningsmodell för IBD Home").
Andra områden med mycket aktivitet för närvarande är vårdmöten på distans, till exempel
https://app.insiktmedicin.se/articles/414610/vgr-kartlagger-e-halsosatsningarna
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bland ungdomsmottagningar
i Skaraborg.
0:00 / 0:00
– På området vårdmöten på distans är det högt prioriterat att skapa eller hitta en en itplattform som kan användas brett, så att den utöver primärvården även kan omfatta
specialistvården.
Arbetet i den operativa styrgruppens är även inriktat på att identi era områden där
digitaliseringen skapar förutsättningar för e ektivare och bättre sätt att arbeta. Ett prioriterat
områden är att öka patienters och anhörigas interaktion med vården.
– Med hjälp av kartläggningen får vi i den operativa styrgruppen klart för oss vilka områden
som har störst potential att generera e ektiviseringar och kvalitetsökningar med hjälp av
be ntliga resurser, nansiellt och kompetensmässigt. Det är information som vi sedan
tillsammans med representanter för de olika förvaltningarna kommer överens om vilken
utveckling vi ska driva, säger Ann-Marie Scha rath.
Den operativa styrgruppen kommer att arbeta vidare med kartläggningen i samband med sitt
nästa möte, som äger rum i dag, den 21 juni.
– Vi kommer att använda kartläggningen som arbetsmaterial i samband med en workshop i
augusti, då vi bland annat ska skapa en strategisk plan för VGR:s arbete med digitaliseringen
av hälso- och sjukvården de närmaste åren, säger Ann-Marie Scha rath.

Jonny Sågänger
Redaktör
KONTAKT

Dela artikeln så öppnar vi upp den kostnadsfritt i 48 timmar för dem du delar med.
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Så blir VGR:s ersättningsmodell för IBD Home
AFFÄRSNYHETER

Västra Götalandsregionen, VGR, erbjuder ett nytt självtest som gör det möjligt för patienter
med kronisk in ammatorisk tarmsjukdom, IBD, att på egen hand få fram information om
in ammationsgraden i tarmen och sedan rapportera provsvaren till sjukhuset. Den mobiloch appbaserade tjänsten kallas IBD Home och patienterna får tillgång till tjänsten utan
kostnad, som en del av regionens satsning på att digitalisera vården.
Användningen av tjänsten bygger på patienten godkänner att hen utför sin egen provtagning
utanför mottagningen. Efter en dialog om samtycke mellan patient och läkare får patienten
tillgång till ett konto för att kunna hämta hem appen från telekombolaget Telia. Patienten
betalar den tra kavgift som kan uppstå när hen hämtar appen, men appen i sig är kostnadsfri
och är anpassad för de vanligast förekommande smarta mobiltelefonerna.
När kontot är skapat betalar VGR en kostnad på 300 kronor per månad för att patienten ska
kunna hämta provtagningskit 4 gånger per år. Hur övriga delar av ersättningsmodellen för
den här typen av vårdkontakt ska utformas är under diskussion.
Tjänsten IBD Home presenterades i förra veckan i samband med en presskonferens på magoch tarmmottagningen på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Södra Älvsborgs sjukhus är en av
de vårdenheter som har deltagit i en nationell pilotstudie.
Den nya tjänsten har tagits fram av Telia i samarbete med biopharmabolaget Abbvie, olika
enheter inom svensk hälso- och sjukvård, Mag- och tarmförbundet och det nationella
kvalitetsregistret och beslutsstödet Swibreg. I samarbetet ingår även företaget Bühlmann
som har tagit fram det kalprotektintest som kan göras på distans.
IBD Homes konkurrensfördel jämfört med liknande appar är, enligt samarbetsparterna, att
den är kopplad till Swibreg och patientjournalen. Patienten kan därmed via IBD Home
rapportera testresultaten inte bara till vårdgivaren, utan även till Swibreg.
Utvecklingsarbetet har visat att möjligheten till egen uppföljning av sjukdomsaktiviteten och
https://app.insiktmedicin.se/articles/414604/sa-blir-vgrs-ersattningsmodell-for-ibd-home
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direkt återkoppling
0:00 / 0:00 kan öka patientens trygghet, frihet och ge denna bättre kontroll över sin
sjukdom och livssituation. De övergripande målen med IBD Home är att frigöra resurser som
kan öka tillgängligheten i vården, genom att antalet akuta inläggningar minskar och ersätts av
planerade sjukhusbesök när behov uppstår.

Jonny Sågänger
Redaktör
KONTAKT

Dela artikeln så öppnar vi upp den kostnadsfritt i 48 timmar för dem du delar med.
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Bankvärlden inspirationskälla för förebyggande
IBD-vård
ALLMÄNT Ett koncept för förebyggande, behovsbaserad och optimerad hälsovård på

terapiområdet in ammatorisk tarmsjukdom, IBD, kommer senare i år att rullas ut i form av
en studie i Stockholms läns landsting, SLL.
Konceptet – som kallas are prediction – har utvecklats på Karolinska universitetssjukhuset
och har utvärderats som ett proof of concept på sjukhuset. Utvärderingen har visat att
konceptets beslutstödssystem ökar möjligheterna att förutsäga när patientens hälsotillstånd
är på väg att plötsligt försämras på grund av så kallade skov. I samband med skoven ger de
in ammatoriska tillstånden i mag-tarmsystemet olika symptom som till exempel smärta,
diarré och anemi.
Enligt det gängse arbetssättet i hälso- och sjukvården kallas alla patienter med IBD till
återbesök med en viss frekvens, oavsett hur de mår och risken för skov.
– Med hjälp av beslutstödssystemet kan vi göra behovsbaserade insatser för patienterna
med störst vårdbehov istället för insatser som bygger på rutinmässigt inbokade vårdtider. Det
har visat sig vara uppskattat både av patienterna och vårdpersonalen. Patienterna behöver
inte komma till sjukhuset i onödan och personalen får ökade möjligheter att göra insatser
som innebär att skovet kan undvikas, sa Fredrik Öhrn, projektledare för are predictionsatsningen på Karolinska universitetssjukhuset och SLL:s utvecklingsnav Innovationsplatsen,
när han deltog på eventet Den digitala vården – patienten i förarsätet.
Beslutstödssystemet bygger på patientens egenrapporterade hälsodata och annan vårddata,
som analyseras med hjälp av en algoritm som tidigt fångar upp information om annalkande
problem. Vårdpersonella kan använda informationen i samband med beslut om olika
åtgärder.
Algoritmen har utvecklats med hjälp av erfarenheter från hur bankbranschen gör kunderna
delaktiga i sina egna bankärenden.
I IBD-projektet delas patienterna med hjälp av analys av hälsodatan upp i tre grupper där de
klassi ceras utifrån tidpunkten för nästa förväntade skov. Lågriskpatienterna kallas till
vårdmöte inom nio månader, medelriskpatienterna inom sex månader och patienterna med
hög risk för skov kallas inom tre månader.
Läkare på både Karolinska universitetssjukhuset och Danderyds sjukhus använder i dag
arbetssättet med klassi cering av patienter i tre grupper.
https://app.insiktmedicin.se/articles/555548/2018-09-17-11-52-05-bankvarlden-inspirationskalla-for-forebyggande-ibd-vard
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– Det är ett0:00
manuellt
/ 0:00 och tidskrävande arbetssätt, som kan automatiseras med hjälp av den
algoritm som vi utvecklar för prediktionsmodellen, sa Fredrik Öhrn.
Prediktionsmodellen väntas frigöra tid för läkarna och bidra till ökad kostnadse ektivitet.
Fredrik Öhrn presenterade resultatet av en hälsoekonomisk utvärdering som bland annat
visar att det nya arbetssättet innebär att vården e ektiviseras och att patienterna får ökad
livskvalitet.
– Utvärderingen på Karolinska universitetssjukhuset visar att ett brett införande av
beslutsstödsystemet skulle minska antalet inskrivningsdagar med i snitt 1,88 dagar per
patient och år. Kostnadsbesparingen blir 27 104 kronor per patient och år. För de totalt 2 790
patienterna blir det en sammanlagd besparing 76 miljoner kronor per år för samhället, sa
Fredrik Öhrn.
Flera andra vårdorganisationer är nu intresserade av att införa den prediktiva vårdmetoden.
Detta intresse, tillsammans med resultaten från den hälsoekonomiska och medicinska
utvärderingen, har legat till grund för att en fördjupande studien ska rullas ut senare i år i
Stockholm.
Nästa år räknar projektorganisation som utvecklat det nya beslutstödssystemet med att få
resultaten från den fördjupande studien.
– Under sommaren eller senast i oktober räknar vi med få veta om den algoritm vi har
utvecklat faktiskt är så bra som de initiala resultaten visar, sa Fredrik Öhrn.
I projektgruppen för are prediction-satsningen ingår bland andra företagen Takeda Pharma
och Bestor.
Karolinska universitetssjukhuset, Takeda Pharma och Bestor har tagit fram rapporten
Optimizing IBD care – through digitalisation and reinforced patient empowerment som
beskriver projektet.

Jonny Sågänger
Redaktör
KONTAKT
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Fem regioner och landsting introducerar IBD
Home
AFFÄRSNYHETER Telekombolaget Telias mobil- och appbaserade självtest IBD Home för

patienter med kronisk in ammatorisk tarmsjukdom har hittills introducerats i fem av
Sveriges 21 regioner och landsting.
Den landstingsdrivna vården utvärderar tjänsten i projektform innan de fattar beslut om
breddinförande, medan privata vårdgivarna är snabbare med tillsvidare-införande.
Pär Astner, a ärsutvecklare på Telia Healthcare, gör bedömningen att telekombolaget har
potential att expandera IBD Home ytterligare i Sverige.
– Det ser ut som att vi kan stå inför en våg av introduktioner av IBD Home i landets landsting
och regioner. Vi för för närvarande dialog med ytterligare 5–6 regioner och vi har fått
intresseanmälningar från ett stort antal andra kliniker där man bedriver IBD-vård, säger Pär
Astner.
Västra Götalandsregionen, VGR, var tillsammans med Region Östergötland först med att
introducera IBD Home. I VGR har man hittills infört tjänsten på ett antal mottagningar inom
regionens hälso- och sjukvårdsförvaltningar som bedriver vård inom terapiområdet IBD. VGR
startade projektet i full skala i på hösten 2017 och det pågår till hösten 2019 (läs mer om
status i IBD-satsningen i VGR i en kommande artikel i Digital Hälsa).
I region Norrbotten används IBD Home på en mottagning i Luleå. I Stockholms läns landsting
används tjänsten på de två mottagningarna Stockholm Gastrocenter på So ahemmet och
Gastromottagningen City, som ägs av Praktikertjänst Sollentuna.
– Stockholm Gastrocenter och Gastromottagningen City är de två mottagningar som vann
den upphandling som genomförts för öppenvård av IBD-patienter i Stockholm. Ambitionen är
att en stor del av IBD-vården ska yttas från sjukhusen till öppenvården i Stockholm, säger
Pär Astner.
I Östergötland används IBD Home på universitetsjukhuset i Linköping. I Västerbotten har ett
beslut fattats om att tjänsten ska introduceras, men introduktionen dröjer eftersom regionen
samtidigt avser att göra en studie kring värdebaserad vård och nya ersättningssystem.
Åtgärderna kräver ett godkännande från en etisk nämnd.
IBD Home bedrivs i projektform i VGR. Bedrivs tjänsten i projektform även i de övriga
landstingen och regionerna?
https://app.insiktmedicin.se/articles/556190/2018-09-19-11-30-53-fem-regioner-och-landsting-introducerar-ibd-home

1/5

2018-10-12

Fem regioner och landsting introducerar IBD Home

– Både och.
Den
landstingsdrivna vården vill i allmänhet testa och utvärdera i projektform
0:00
/ 0:00
innan de fattar beslut om breddinförande. De privata vårdgivarna har varit trygga i att direkt
införa tjänsten på en tillsvidare-basis, säger Pär Astner.
Vilka är de viktigaste förklaringarna till att olika kliniker och mottagningar väljer att satsa
på IBD Home?
– Det har blivit alltmer uppenbart att tät monitorering av patienters biomarkörer är en
framgångsfaktor inom IBD-vården. Det gör att vårdpersonalen kontinuerligt kan säkerställa
att patienterna till exempel får en optimerad medicineringen. Distansvård möjliggör tät
monitorering. Genom att erbjuda en sådan god och kontinuerlig vård på distans så tror vi att
risken för sjukdomsskov och behovet av akuta sjukhusbesök kommer att minska. IBD Home
är ett verktyg som underlättar för vårdpersonal och patienter att tillsammans via
distansmonitorering skapa förutsättningar för en hög och jämn kvalitet i IBD-behandlingen,
säger Pär Astner. Han menar att allt er specialistläkare får upp ögonen för
distansmonitorering som en viktig faktor för framgångsrik IBD-vård.
– Det märks tydligt inom gastroenterologin, till exempel på allt er kongresser på
terapiområdet, att tongivande specialistläkare ser distansmonitorering av biomarkörer som
en naturlig del av vården- Det är best practice inom vården av patienter med IBD, säger Pär
Astner.
IBD Home är utvecklat av Telia i samarbete med Abbvie, svensk hälso- och sjukvård,
patientrepresentanter, Mag- och tarmförbundet, det nationella kvalitetsregistret och
beslutsstödet Swibreg, samt Bühlmann, företaget bakom det hembaserade
kalprotektintestet.

Jonny Sågänger
Redaktör
KONTAKT

Dela artikeln så öppnar vi upp den kostnadsfritt i 48 timmar för dem du delar med.
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VGR siktar på IBD Home för 500–1000 patienter
ALLMÄNT Västra Götalandsregionen, VGR, introducerade i juni förra året som första

region/landsting i Sverige telekombolaget Telias självtest IBD Home.
Det mobil- och appbaserade självtestet gör det möjligt för patienter med kronisk
in ammatorisk tarmsjukdom, IBD, att på egen hand få fram information om
in ammationsgraden i tarmen.
– Det resultat som patienten får tillgång till i applikationen IBD Home i mobiltelefonen skickar
hen till det nationella kvalitetsregistret och beslutsstödet Swibreg, där vårdpersonalen kan
följa patientens tillstånd på distans och kalla till besök vid behov, säger regionutvecklaren
Elisabeth Wehlander, på avdelning Vårdens digitalisering på VGR:s koncernstab Hälso- och
sjukvård, till Digital Hälsa.
Med hjälp av den samlade informationen kan vårdpersonalen och patienten tillsammans
skatta symtomens allvarlighetsgrad och livskvalitet. Vårdpersonalen får med informationen
ett underlag för att kunna ge rätt omhändertagande, genom till exempel optimering av
läkemedelsbehandlingen.
– Genom att använda IBD Home slipper patienterna att ta sig till sjukhuset för provtagning i
onödan. Många av dem känner dessutom en större trygghet när de omgående kan få besked
om resultat på avföringsprovet, säger Elisabeth Wehlander.
IBD Home har sedan introduktionen i juni förra året införts på bred front. Projektet startade i
full skala i på hösten 2017 och pågår till hösten 2019.
Målgruppen för VGR:s erbjudande om användning av tjänsten IBD Home nns bland de cirka
12 000 personer som lever med sjukdomen IBD i regionen. De erbjuds tjänsten gratis, som en
del av regionens övergripande satsning på att digitalisera vården.
Målet är att införa IBD Home hos 500–1000 patienter.
Digital Hälsa kommer i en kommande utgåva att redovisa aktuella resultat från IBD Homeprojektet i VGR.
IBD Home är utvecklat av Telia i samarbete med Abbvie, svensk hälso- och sjukvård,
patientrepresentanter, Mag- och tarmförbundet, det nationella kvalitetsregistret och
beslutsstödet Swibreg, samt företaget bakom det hembaserade kalprotektintestet;
Bühlmann.

Jonny Sågänger
https://app.insiktmedicin.se/articles/555543/2018-09-17-11-40-44-vgr-siktar-pa-ibd-home-for-500-1000-patienter-

1/4

2018-10-12

Redaktör

VGR siktar på IBD Home för 500–1000 patienter

0:00 / 0:00

KONTAKT

Dela artikeln så öppnar vi upp den kostnadsfritt i 48 timmar för dem du delar med.

DIGITAL HÄLSA - NYHETER
2018-10-10 11:56

Därför överklagar DXC Technology VGR:s val av Cerner

DIGITAL HÄLSA - NYHETER
2018-10-10 11:54

VGR gav Cerner högst anbudspoäng: 3,66

DIGITAL HÄLSA - NYHETER
2018-10-10 11:52

DXC Technology vill bygga svensk vård-it

DIGITAL HÄLSA - NYHETER
2018-10-10 11:50

Alla nya ledamöterna i riksdagens socialutskott

DIGITAL HÄLSA - NYHETER
2018-10-10 11:49

SKL-förstudie om upphandlingsstöd för socialtjänsten

ÄR DU ÄVEN INTRESSERAD AV

APOTEKSMARKNADEN - NYHETER
https://app.insiktmedicin.se/articles/555543/2018-09-17-11-40-44-vgr-siktar-pa-ibd-home-for-500-1000-patienter-

2/4

2018-10-12

VGR siktar på IBD Home för 500–1000 patienter

2018-10-11 13:03
0:00 / 0:00

Söderlund: Otrolig utveckling i kundmötet

APOTEKSMARKNADEN - NYHETER
2018-10-11 13:00

Sex av tio använder EES varje dag

APOTEKSMARKNADEN - NYHETER
2018-10-11 12:58

Apoteket Juwelen årets kompetensapotek

UTVALDA JOBB

Läkare på KRY, Stockholm
Se er platsannonser

DIGITAL HÄLSAS EVENTKALENDER

12

Den digitala vården - nya arbetssätt i vården

OKT
https://app.insiktmedicin.se/articles/555543/2018-09-17-11-40-44-vgr-siktar-pa-ibd-home-for-500-1000-patienter-

3/4

2018-10-12

VGR siktar på IBD Home för 500–1000 patienter

0:00 / 0:00

24

Fokus Hjälpmedel - mötesplats för hjälpmedelsbranschen

OKT

24

Microsoft TechDays 2018

OKT

7

Upphandlingskonferensen 2018

NOV

11

It i vården-dagen 2018

DEC

Visa er

https://app.insiktmedicin.se/articles/555543/2018-09-17-11-40-44-vgr-siktar-pa-ibd-home-for-500-1000-patienter-

4/4

2018-10-16

VGR:s mål: 300 ska använda IBD-självtest vid årsskiftet

DIGITAL HÄLSA
2018-10-15 10:48

VGR:s mål: 300 ska använda IBD-självtest vid
årsskiftet
AFFÄRSNYHETER Västra Götalandsregionen, VGR, har målet att mellan 500 och 1 000

patienter med in ammatorisk tarmsjukdom ska erbjudas att börja använda självtestet IBD
Home. Sedan lanseringen i maj och den skarpa starten i oktober förra året har regionen
närmat sig målet.
– I dag har vi 230 patienter inskrivna i IBD Home och vi räknar med att det ska vara cirka 300
vid årsskiftet, säger regionutvecklaren Elisabeth Wehlander på avdelning vårdens
digitalisering på VGR:s koncernstab hälso- och sjukvård, till Digital Hälsa.
Det mobil- och appbaserade självtestet IBD Home gör det möjligt för patienter med kronisk
in ammatorisk tarmsjukdom, IBD, att tillsammans med vårdpersonalen på distans göra en
bedömning av symtomens allvarlighetsgrad, behovet av sjukhusbesök och eventuell
optimering av läkemedelsbehandlingen (se faktarutan nedan).
Arbetet förväntas bli utfört i alla de förvaltningar som bedriver vård av IBD-patienter.
Nio mottagningar på sex av regionens hälso- och sjukvårdsförvaltningar och cirka 12 000
personer som lever med kronisk in ammatorisk tarmsjukdom utgör målgruppen för VGR:s
erbjudande om användning av IBD Home-tjänsten.
– Vi har hittills infört IBD Home på åtta mottagningar inom fem förvaltningar på sjukhus i VGR
där terapiområdet IBD bedrivs. Planen är att starta tjänsten på den sjätte och sista
förvaltningen innan årsskiftet, fortsätter Elisabeth Wehlander.
Följande sjukhus med IBD-vård och VGR-förvaltningar har infört IBD Home: Alingsås lasarett,
Kungälvs sjukhus, Skaraborgs sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska sjukhuset,
Östra sjukhuset och Mölndals sjukhus inom förvaltningen Sahlgrenska universitetssjukhus.
– Vi har ännu inte haft tid att besöka den sjätte förvaltningen som är Norra Älvsborgs
länssjukhus. Det är anledningen till att den inte har kommit igång där ännu, säger Elisabeth
Wehlander.
https://app.insiktmedicin.se/articles/562741/2018-10-15-10-47-03-vgr-s-mal-300-ska-anvanda-ibd-sjalvtest-vid-arsskiftet
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Enligt en projektbeskrivning
är det förvaltningarna som är mottagare av projektresultatet.
0:00 / 0:00
Vad innebär det?
– Vi kommer att utvärdera IBD Home för att se om det ska ingå i det ordinarie vårdutbudet för
såväl patient som personal, säger Elisabeth Wehlander.
Förvaltningarna har även ansvar för att förvalta och vidareutveckla arbetet med IBD Hometjänsten.

Jonny Sågänger
Redaktör
KONTAKT
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1 Dokumentstyrning
1.1 Dokumentets syfte
Projektdirektivet är ett styrande dokument som beskriver projektets ramar för VAD som ska
utföras och förväntat resultat och mål. Direktivet är en överenskommelse mellan projektägare
och projektledare som signeras och därefter diarieförs av Portföljkontoret IS/IT.

1.2 Versionshistorik
När direktivet är beslutat ta bort all version innan 1.0
Datum

Version

Utfärdare

2017-05-15
2017-05-17

1.0
1.1

Stina Isaksson
Stina Isaksson

2017-06-09
2017-06-19

1.2
1.3

2018-08-22

1.4

Stina Isaksson
Stina Isaksson
Elisabeth
Wehlander

Förändringsorsak
Tillägg av information om projektstruktur
Genomgång+revidering av innehåll med Peter
Häyhänen och Anders Näslid.
Tillägg av resursbehovsplan och budget.
Ändring av projektägare

1.3 Referenser
Här anges alla de dokument som det hänvisas till i projektdirektivet
Datum

Version

Förkortning

Utfärdare

Dokumentnamn

1.4 Projektavvikelse och förändringshantering i projektet
Projektavvikelser och ändringar från uppdragsgivarens uppdrag, omfattning, tid och budget ska
dokumenteras i projektavvikelserapport. I rapporten beskrivs avvikelsen, dess konsekvenser och
förslag till åtgärder. Projektavvikelser ska alltid lyftas till Portföljkontor IS/IT som i samverkan med
projektet avgör beslutsnivå för avvikelsen.





Avvikelser som inte kan hanteras inom projektägarens mandat lyfts till uppdragsgivaren
Avvikelser som inte kan hanteras inom uppdragsgivarens mandat lyfts via Portföljkontor IS/IT
till lämplig beslutsnivå
Beslutet dokumenteras av beslutsfattaren i avvikelserapporten
Portföljkontoret IS/IT diarieför avvikelserapport inklusive beslut

1.5 Sammanfattande projektinformation
Uppdragsgivare
Projektägare
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Huvudprojektledare Elisabeth Wehlander
2017-06 – 2019-12
Projektperiod
Effekthemtagningsansvarig
6 570 000 kr
Projektbudget

2 Bakgrund och beslut om projekt
2.1 Bakgrund och syfte
Inflammatorisk tarmsjukdom
Ulcerös kolit och Crohns sjukdom är kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar som går under
samlingsbegreppet inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Ulcerös kolit drabbar ändtarmen och i olika
omfattning tjocktarmen medan Crohns sjukdom kan involvera alla delar av mag-tarmkanalen, även om
den oftast sitter i ändtarm, tjocktarm och sista delen av tunntarmen. De flesta insjuknar i unga år,
mellan 15 och 35 års ålder och incidens och prevalens av IBD har ökat betydligt sista 50 åren. Ca 700
av 100 000 invånare i Sverige har idag ulcerös kolit eller Crohns sjukdom och totalt räknar man med
ca 70 000 IBD-patienter i Sverige, varav 12 000 i Västra Götalandsregionen. IBD var för 50 år sedan
förenat med hög dödlighet men med utveckling av effektiva behandlingsstrategier är nu risken för
förtidig död till följd av IBD i stort sett som för en bakgrundspopulation.

De typiska symtomen är diarré med eller utan blodtillblandning, uttalade trängningar till avföring och
buksmärta. Sjukdomarna har vanligen ett skovvis förlopp, men kan bli kroniskt aktiv om läkemedel
inte kan få inflammationen under kontroll. Crohns sjukdom är progressiv till sin natur, med tilltagande
tarmskada över tid och kan leda till tarmkomplikationer med fistelgångar från tarmen, varbölder och
förträngningar i tarmen p.g.a. ärrbildning. Både ulcerös kolit och Crohns sjukdom är kopplade till
långvarig aktiv inflammation vilket innebär en ökad risk för tarmcancer. Symtomgivande sjukdom
påverkar vanligen livskvaliteten i hög grad och för många påverkas även viktiga skeden i livet såsom
utbildning, familjebildning och arbetsliv. Behandlingen består i huvudsak av antiinflammatorisk
medicinering och om detta inte hjälper blir operation av den inflammerade tarmen aktuell.

IBD-vården
Målet för handläggningen av IBD är att snabbt ställa diagnos, få inflammationen under kontroll och
uppnå symtomfrihet, samt långsiktigt förhindra nya skov och komplikationer. Vidare är målsättningen
att undvika upprepad kirurgi med risk för kort tarm och tarmsvikt, upprepad och långvarig
sjukhusvård, samt andra komplikationer till kirurgi och läkemedelsbehandling. Det är därför viktigt
med snabb kontakt vid symtom och tät uppföljning vid aktiv sjukdom.

Traditionellt är vården vid IBD uppbyggd på årliga läkarbesök för kontroll vid stabil sjukdom och akut
kontakt med läkare vid symtom som kan tyda på skov eller komplikation. Efter insatt behandling vid
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skov sker kontroll hos läkare efter avslutad behandling efter 6-12 veckor för att säkerställa att
sjukdomen har gått i remission och att patienten har rätt underhållsbehandling för att förhindra nytt
skov. Sjuksköterskor håller i akuta telefontider och kontroller av blodprover för viss
läkemedelsbehandling för att upptäcka biverkningar, samt administration av läkemedelsinfusioner och
hjälp att lära patienten stickteknik vid vissa behandlingar som ges med spruta. Dietist bidrar med
hjälp om individuellt anpassad kostbehandling för att lindra symtom och optimera näringsstatus.

I Västra Götalandsregionen finns mag-tarmmottagningar med IBD-vård vid följande enheter: SU
Sahlgrenska, SU Östra, SU Mölndal, SÄS, NÄL, SkaS, Alingsås samt Kungälv.

SWIBREG
SWIBREG är det svenska kvalitetsregistret för inflammatorisk tarmsjukdom. Ett e-beslutsstöd kopplat
till SWIBREG lanserades 2010, framtaget i samarbete mellan en grupp svenska gastroenterologer,
läkemedelsföretaget AbbVie och IT-företaget Health Solutions. De flesta sjukhus i Sverige är idag
anslutna till SWIBREG och drygt hälften av svenska IBD-patienter finns registrerade här. Syftet med
registret är flera: a) att få en överblick över sin IBD-population och kunna planera IBD-vården vid sin
enhet och beräkna resursbehov, b) att använda som beslutsstöd i den kliniska vardagen genom att få en
snabb överblick över varje enskild patients sjukdomsbild och behandling, c) att bidra till
kvalitetssäkring lokalt och nationellt, samt d) att få ny kunskap om sjukdomsförlopp och effekt av
olika behandlingar.

I e-beslutsstödet presenteras all viktig information om varje enskild patient översiktligt på en sida i en
graf och i tabeller. Man får på så vis snabbt en uppfattning om hur sjukdomen utvecklats över tid,
vilka behandlingar som provats och effekten av dessa.

IBD Home – Digital monitorering vid IBD
IBD Home består av två stycken appar och ett hemtest för mätning av fekalt calprotectin. Patienten
laddar ner apparna till sin mobiltelefon (Android eller iPhone). Den ena appen (utvecklad av Telia i
samarbete med IBD2020-gruppen) används för att rapportera in aktuella sjukdomssymtom och
livskvalitet. Den andra appen (utvecklad av Bühlmann Laboratories AG) används för att rapportera in
värdet på avföringstestet (fekalt calprotectin). Livskvaliteten anges genom att svara på fyra frågor som
utgör det validerade verktyget Short Health Scale (SHS): 1) Har du några symtom från din
tarmsjukdom? 2) Påverkar din tarmsjukdom din förmåga att klara av allt det du måste eller vill i livet?,
3) Skapar din tarmsjukdom någon oro?, 4) Hur är ditt allmänna välbefinnande?. Graden av symtom
anges genom att svara på sex frågor som ingår i validerat symtomindex för inflammatorisk
tarmsjukdom (antal avföringar per dygn, trängningar till avföring, förekomst av blod i avföringen,
buksmärta, allmänt välbefinnande och extraintestinala manifestationer av sjukdomen). Svaren skickas
elektroniskt till SWIBREG. Hemtestet (utvecklat av Bühlmann Laboratories AG) för fekalt
calprotectin går till på följande sätt: Patienten förses med "kit" för hemtestet. En plastpinne doppas ned
i avföringsprovet varpå en standardiserad mängd fastnar på pinnen som sedan förs ned i ett provrör
med vätska. Avföringen på pinnen löses upp i vätskan som sedan genom en liten kran droppas på en
liten testkassett som generar ett färgband vars färgintensitet motsvarar mängden calprotectin i
avföringen (mängden calprotectin motsvarar i sin tur graden av inflammation i tarmslemhinnan). Med
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hjälp av appen tas en bild av testkassetten med färgbandet, appen konverterar färgbandet till rådande
calprotectinkoncentration i avföringen och denna siffra sänds via appen till SWIBREG. På
mottagningen får det behandlande IBD-teamet omedelbar tillgång till de inrapporterade värdena.
Mjukvaran i SWIBREG kan sortera ut patienter med förhöjda parametrar kontra de med normala
värden och uppmärksammar personalen på de patienter som behöver kontaktas för behandlingsåtgärd.

Syftet med projektet är att implementera digital hemmonitorering (IBD Home) vid uppföljning av
inflammatorisk tarmsjukdom i Västra Götalandsregionen för att förbättra och förenkla vården för
denna patientgrupp. Digitaliseringen kommer att medföra en ökad täckningsgrad (>80%) av IBDpatienter i det nationella kvalitetsregistret (SWIBREG) vilket leder till ökade möjligheter att göra
lokala, regionala och nationella jämförelser i syfte att få en jämlik sjukvård. Detta underlättar även
utvärdering och jämförelser kopplat till internationella standarder. Projektet kommer att utvärdera
följsamhet och teknisk funktionalitet vid digital uppföljning med mobilappar och hemtest av
inflammationsmarkörer. Även patientnöjdhet med digital hemmonitorering och på vilket sätt det kan
förenkla och förbättra vården för den enskilda patienten kommer att utvärderas. Genom att dessutom
komplettera SWIBREG med historiska data som i dagsläget inte finns registrerade i registret, kan även
en retrospektiv jämförelse och utvärdering ske. Slutligen kommer även verksamhetsnyttoeffekter
utvärderas med en totalkostnadsanalys (business case) jämfört med konventionell vårdmetod för
patientgruppen.

2.2 Referens till beslut
Detta projekt kommer att genomföras inom ramen för Västra Götalandsregionens omställningsarbete,
delprojekt Digitalisering.

3 Projektets omfattning och resultat
3.1 Projektets resultat
Projektet ska implementera digital hemmonitorering vid uppföljning av patienter med inflammatorisk
tarmsjukdom i Västra Götalandsregionen. Projektet ska även följa upp effekter av denna vårdform,
såväl organisatoriska effekter som effekter gällande patientnytta.

3.2 Projektets omfattning och avgränsning
3.2.1 Omfattning
I projektet ingår att:


Införa digital hemmonitorering bland IBD-patienter med biologisk läkemedelsbehandling i
Västra Götalandsregionen omfattande ca 500-1000 patienter
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Arbetet förväntas bli utfört i alla de sex förvaltningar där vård av denna patientgrupp bedrivs
Säkerställa att uttag av forskningsdata kring projektet möjliggörs
Projektet förväntas pågå under 2 års tid

3.2.2 Avgränsning
I projektet ingår inte:



Vidareutveckling av kvalitetsregistret SWIBREG
Projektet handlar om tillämpning och utvärdering, inte teknisk utveckling av digital
hemmonitorering

3.3 Effektmål och effekthemtagning
Primära effekter







Det nya arbetssättet där patienten involveras i sin egen vård med hjälp av e-hälsovärdering
leder till ökad delaktighet i vården och personcentrering inklusive patientupplevda resultat
såsom sjukdomsbild och ökat välbefinnande och livskvalitet.
Projektet kommer att utvärdera följsamhet och teknisk funktionalitet vid digital uppföljning
med mobilappar och hemtest av inflammationsmarkörer.
Bättre medicinska resultat i form av ökad sjukdomskontroll som medför färre patienter med
aktiv sjukdom.
Minskad risk för sjukhusinläggningar och kirurgi, vilket ger ett effektivt utnyttjande av
sjukvårdens resurser.
Hälsomonitorering på distans har också potentiella positiva effekter för total tidsåtgång av
vårdpersonal per patient.

Sekundära effekter:


Digitaliseringen kommer att medföra en ökad täckningsgrad (>80%) av IBD-patienter i det
nationella kvalitetsregistret (SWIBREG) vilket leder till ökade möjligheter att göra lokala,
regionala och nationella jämförelser i syfte att få en jämlik sjukvård och finna best practice
och bedriva forskning.

Detaljerade effektmål kommer att formuleras av projektgruppen inklusive en utvärdering av
verksamhetsnyttoeffekter genom en totalkostnadsanalys av kostnader och besparingar (business case)
jämfört med konventionell vårdmetod för patientgruppen.
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4 Projektets övergripande aktiviteter
4.1 Tidsplan, beslutspunkter och milstolpar
Projektet förväntas starta under 2017 och pågå under 2 års tid. De första patienterna inkluderas
därefter från mag-tarmmottagningen på SÄS i Borås. Under hösten 2017 kommer successivt olika
IBD-mottagningar i Västra Götalandsregionen att involveras i projektet och mellan 100-200 patienter
väntas delta vid årsskiftet. När projektet är i full gång väntas mellan 500-1000 patienter delta.
Projektet avslutas med en utvärdering och planering för fortsatt arbete med systemet. En mer
detaljerad tidsplan kommer att arbetas fram i projektplanen.

Viktiga beslutspunkter:





Start och avslut av projektet
Beslut om deltagande förvaltningar
Fastställande av projektledare, projektorganisation och projektplan
Val av utvärderingsparametrar

5 Organisation, bemanning & styrning
5.1 Projektorganisation och deltagande personer
En projektorganisation kommer att bildas vid projektstart för att planera och strukturera arbetet under
projektets gång.

5.1.1 Styrgrupp
En styrgrupp kommer att utses och presenteras i samband med projektstart. Preliminär styrgrupp
presenteras nedan, med möjlighet till komplettering med ytterligare kompetenser.

Namn, organisatorisk
tillhörighet
Peter Häyhänen
Vakant SäS
Vakant SU

PROJEKTDIREKTIV

Projektroll

Ansvar i projektet
utöver Projektilens rolldokument

Styrgruppens ordförande
Styrgruppsmedlem
Styrgruppsmedlem
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Vakant SkaS
Vakant Kungälv
Vakant NU
Karl Gustavsson

Styrgruppsmedlem
Styrgruppsmedlem
Styrgruppsmedlem
Patientreferens

5.1.2 Projektledning
En projektgrupp kommer att utses och presenteras i samband med projektstart. Preliminär
projektgrupp presenteras nedan, med möjlighet till komplettering med ytterligare kompetenser.

Namn, organisatorisk
tillhörighet
Elisabeth Wehlander,
Avdelning vårdens
digitalisering, koncernkontoret
Hans Strid, ÖL,
medicinkliniken SÄS,
Representant från respektive
deltagande förvaltning
Anders Lasson, överläkare,
medicinkliniken SÄS

Projektroll

Ansvar i projektet
utöver Projektilens rolldokument

Huvudprojektledare

Deltagare projektgrupp,
medicinsk sakkunnig,
Deltagare projektgrupp
Deltagare projektgrupp

Superadministratör SWIBREG
Ansvar för genomförande i
respektive förvaltning
Centralt sammanhållen
utvärdering

5.2 Mottagare av projektets resultat
I projektet kommer alla åtta mag-tarmmottagningar i Västra Götalandsregionen att beredas plats för
deltagande. Det är även dessa som är mottagare av projektresultat vid projektslut med ansvar att
förvalta och vidareutveckla arbetet med IBD Home inom sin respektive enhet.
Styrgrupp digitalisering för omställningen i Västra Götalandsregionen är en annan mottagare.

5.3 Resursbehovsplan
Uppskattat resursbehov inkluderar projektledare, resurs på respektive deltagande enhet, resurs fö
inmatning av historiska data i SWIBREG samt verksamhetskunnig referens.
För projektledare uppskattas resursbehovet omfatta motsvarande 50 % av heltid det första 6
månaderna från projektstart samt de sista 6 månaderna före projektslut. Däremellan uppskattas
behovet omfatta inte mer än 10 % av heltid.
Resursbehovet på respektive deltagande enhet förväntas variera under projekttiden med större behov
vid projektstart och -slut. Behovet uppskattas dock generell vara 20 % av heltid fördelat över hela
projekttiden för SÄS, NÄL, SkaS, Östra, 30 % för SU, 15 % för Alingsås samt 10 % för Kungälv
respektive Mölndal).
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För verksamhetskunnig referens uppskattas behovet vara totalt 40 timmar per år.

6 Projektets ekonomi
6.1 Kostnader för projektet
Under första året beräknas uppemot 200 IBD-patienter kunna inkluderas i Västra Götalandsregionen.
Kostnaden för varje patient avseende material för hemtest samt abonnemang motsvarar 3 500 kr/år.
Under de första månaderna sker detta framför allt från de kliniker, i första hand magtarmmottagningen på Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS), som har erfarenhet från ett tidigare pilotprojekt
avseende IBD Home. Totalt kan upp emot 500-1000 patienter delta i projektet när det är i full gång.

Genom att dessutom komplettera SWIBREG med historiska data som i dagsläget inte finns
registrerade i registret, kan även en retrospektiv jämförelse och utvärdering ske. Personalkostnaden för
detta arbete uppskattas till ca 300 000 kr under det första året av projektet.

Kostnader för projektet år 1
Materialkostnader (200 patienter á 3500 kr/patient)
Projektledare (50 % i 6 mån, 10 % i 6 mån á 40 tkr/mån)
Personalresurs för inmatning av historiska data
Verksamhetskunnig referens (Hans Strid)(40 timmar)
Personalresurser för respektive enhet:
SÄS (20 % á 30tkr/mån)
NÄL (20 % á 30tkr/mån)
SkaS (20 % á 30tkr/mån)
Östra sjukhuset (20 % á 30tkr/mån)
SU (30 % á 30tkr/mån)
Alingsås (15 % á 30tkr/mån)
Kungälv (10 % á 30tkr/mån)
Mölndal (10 % á 30tkr/mån)

700 000
215 000
300 000
30 000
110 000
110 000
110 000
110 000
160 000
80 000
55 000
55 000

Totalt kostnader för projektet år 1

2 035 000

Kostnader för projektet år 2
Materialkostnader (1000 patienter á 3500 kr/patient)
Projektledare (50 % i 6 mån, 10 % i 6 mån á 40 tkr/mån)
Verksamhetskunnig referens (Hans Strid)(40 timmar)

3 500 000
215 000
30 000

PROJEKTDIREKTIV

UTSKRIFTSDATUM: 18-08-24

Diarie nr :

Version:

Sida:

1.4

12 (13
)

Dokumenttyp:

Datum:

Projektdirektiv Hemmonitorering av personer med IBD

2017-06-19

Personalresurser för respektive enhet:
SÄS (20 % á 30tkr/mån)
NÄL (20 % á 30tkr/mån)
SkaS (20 % á 30tkr/mån)
Östra sjukhuset (20 % á 30tkr/mån)
SU (30 % á 30tkr/mån)
Alingsås (15 % á 30tkr/mån)
Kungälv (10 % á 30tkr/mån)
Mölndal (10 % á 30tkr/mån)
Totalt kostnader för projektet år 2

110 000
110 000
110 000
110 000
160 000
80 000
55 000
55 000
4 535 000

En fullständig och detaljerad budget kommer att tas fram av projektgruppen.

6.2 Finansiering
Projektet finansieras genom de omställningsmedel som finns inom Västra Götalandsregionen för
omställningsområde Digitalisering.

6.3 Drifts- och underhållskostnader
Den årliga kostnaden för för drift, support och licenser kommer att uppgå till 3 500 kr/patient, vilket
för ett uppskattat patientantal om 1 000 patienter inom Västra Götalandsregionen då full
implementering är genomförd innebär en årlig kostnad om 3,5 milj kr. I samband med projektavslut
kommer beslut att tas om fortsatt drift, finansiering och finansiär.

7 Övriga förutsättningar för projektet
7.1 Projektintressenter och kommunikationsplan
En sammanställning av intressenter samt plan för kommunikation kommer att tas fram av
projektledare i samarbete med projektgruppen.

7.2 Policyer, lagar, regler mm.
Erforderliga avtal kommer att tecknas mellan Västra Götalandsregionen och aktuell leverantör.
Projektet kan behöva påtala en översyn av hur dagens ersättningssystem för IBD-vård ser ut.
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7.3 Beroenden och förutsättningar
Ett beroende/samverkan med andra digitaliseringprojekt och FVM inom Västra Götalandsregionen
kan uppkomma. Även andra lokala projekt på respektive förvaltning kan föranleda samverkan.
Aktörer som har samverkat inför samt kommer att samverka under detta projekt är följande:

IBD-mottagningar: Västra Götalandsregionen olika IBD-mottagningar utgör tillsammans med
patienten de viktigaste delarna i projektet. Det är här som patienterna introduceras och följs via den
digitala hemmonitoreringen.

Patienten: Patienten med IBD utgör en av de viktigaste aktörerna i detta projekt.

Telia: Telia har tillsammans med AbbVie och Bühlmann utvecklat IBD Home och äger produkten.
Introduktion och support utgör viktiga delar i Telias medverkan.

AbbVie: AbbVie har varit en samarbetspartner vid framtagande av IBD Home och länken till
professionen (gastroenterologer). AbbVie ansvarar för att säkerställa att alla involverade får den
utbildning, material och support som krävs för att praktiskt kunna hantera IBD Home i linje med
projektets målsättning

7.4 Uppföljning och rapportering
Projektet rapporterar status till projektbeställaren enligt generell mall.
Avvikelser hanteras enligt beskrivning i punkt 1.4

8 Riskhantering
8.1 Riskanalyser, riskvärdering och riskreduktion
En riskanalys kommer att genomföras av projektgruppen.
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