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SAMMANFATTNING 
 

Det Vinnova-finansierade pilotprojektet ”DigiFysiska vårdkontaker på särskilda boenden” har på det hela taget 
varit mycket framgångsrikt vad gäller att med en kombination av digitala och traditionella (fysiska) arbetssätt 
bidra till en förbättrad vård av brukare. Framför allt har man under testperioden haft en ökad och mer flexibel 
tillgänglighet till en och samma läkare, digitalt (och kostnadsfritt) via applikationen Kry Connect som är 
anpassad för vårdens krav. Det har i sin tur givit att man har kunnat träffa vårdtagare och anhöriga mer 
frekvent än tidigare, vilket har resulterat i en klart förbättrad kontinuitet och följsamhet för vårdtagarna, samt 
att man har kunnat undvika onödiga och belastande besök på exempelvis sjukstugorna.  

Distansläkaren som deltagit i pilotprojektet har dessutom varit erfaren och specialist inom geriatrik, vilket har 
stärkt kompetensen och möjligheten att kunna utföra en del av vården (som lämpar sig för det digitala 
formatet) på distans. Personalen på de särskilda boendena har också upplevt att de fått ett bättre stöd, varit 
mer delaktiga och stärkt sin kompetens, tack vare samarbetet med distansläkaren. 

Tack vare en god samverkan mellan distansläkare (anställd av regionen, men dedikerad till ett antal särskilda 
äldreboenden) och primärvården när så har krävts, så har man också uppnått ett bättre resursutnyttjande och 
därmed också en minskad belastning på primärvården.  

Den främsta farhågan som vi har identifierat är hur en ökad volym av vårdtagare skall kunna hanteras om man 
inte matchar detta med ytterligare läkarresurser, för att undvika risken för en försämring i tillgänglighet och 
kontinuitet för såväl vårdtagare som för vårdpersonal (inklusive distansläkare). Det finns även risker när det 
gäller vad som är lämpligt och möjligt att utföra digitalt, på distans, men här skiljer sig tankesättet egentligen 
inte från traditionella arbetssätt, det gäller då att anpassa sig till formatets begränsningar och vid behov ta 
hjälp av personal som kan finnas på plats hos patienten. 

En detaljerad ekonomisk analys av eventuella kostnadsbesparingar har inte genomförts inom ramen för denna 
utvärdering, men några tydliga indikationer på besparingar har identifierats. Vi kan också konstatera att 
samverkansmodellerna mellan region, kommun och privata aktörer behöver vidareutvecklas för att få till en 
god ansvars- och rollfördelning samt att säkra möjligheterna till leverans av en helhetslösning, med såväl 
applikationer, teknik som personalresurser, när behov finns. 

Sammantaget bedömer vi att pilotprojektet har givit de berörda boendena och dess vårdtagare och anhöriga 
möjlighet till en ökad vårdkvalitet och ett steg i rätt riktning för att erbjuda ”God och nära vård”.   
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1 Bakgrund 
 

Detta dokument utgör utvärderingen av pilotprojektet ”Digifysiska vårdkontakter på särskilda boenden” i 
Västerbotten, där man under en testperiod på ca 6 månader har testat och utvärderat digitala ronderingar och 
vårdmöten med brukare på äldreboende och i hemsjukvården på två orter, Malå och Saxnäs (Vilhelmina 
kommun). Projektets parter utgörs av Region Västerbotten, Kry och RISE och är finansierat av Vinnovas 
program ”Civic Tech”.  

Projektet har syftat till att förbättra möjligheterna till ”God och nära vård” för brukare och patienter. Begreppet 
”God och nära vård” kan beskrivas som ett övergripande mål för den omställning som sker inom hälso- och 
sjukvården. Omställningen syftar till att vården i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt från 
patientens behov och förutsättningar. 

En för vården utformad och säker digital tjänst, Kry Connect, har använts under testperioden och används 
fortsättningsvis för stunden. I denna tjänst klickar personalen (ofta en sköterska) på en länk som leder till den 
uppkopplade läkarens digitala väntrum, där man sedan blir insläppt då läkaren har möjlighet att ta 
videosamtalet. Möjlighet till trepartssamtal har just tillkommit men denna funktion har vi inom ramen för detta 
projekt ej testat. Lösningen har generellt sett fungerat mycket bra, även då uppkopplingen har skett via en 4G-
router (vid besök i hemsjukvården), normalt sett har uppkopplingen skett via WiFi och fiberbredband på de 
olika äldreboendena. 

Kry har i projektet även haft uppgiften att identifiera och tillhandahålla en för uppgiften passande 
distansläkare, med rätt kvalifikationer, som under testperioden arbetat dedikerat med detta projekt. I projektet 
har det under testperioden bara funnits en och samma läkare på distans, detta håller dock på att ändras och 
ytterligare en distansläkare är på väg att anställas av Region Västerbotten. Tidigare har man i Västerbottens 
inland varit hänvisad till att använda sig av s k stafettläkare på plats i primärvården, och dessa har i detta 
projekt delvis ersatts av en distansläkare, som rondar digitalt (en stafettläkare är en läkare, oftast allmänläkare, 
som tillfälligt arbetar på en vårdcentral eller annan medicinsk enhet för att fylla vakanser som inte kunnat 
tillsättas med fast personal. Användning av stafettläkare inom primärvården är störst i glesbygd och på 
sjukhusen i norr, sett till kostnad per invånare. Beteckningen syftar på att läkaren inte arbetar såpass länge att 
de hinner skapa någon relation till patienterna innan läkaren byter vårdenhet; Källa: Wikipedia). 

En detaljerad ekonomisk analys av kostnader och eventuella kostnadsbesparingar ligger inte inom ramen för 
denna utvärdering, men några tydliga indikationer på besparingar har identifierats under projektets gång.  
 

2 Metod 
 

Vi har i detta projekt använt oss av en kombination av tre olika utvärderingsmetoder för att fånga upp 
erfarenheterna och lärdomarna från och ur de olika intressentgruppernas perspektiv (se nedan): enkäter (före 
och efter testperioden), djupintervjuer (på plats, via telefon och via videomöten) och fokusgrupper (via 
videomöten). 

Fokus i denna utvärdering har varit att få fram resultat och insikter kring hur vården av brukare har påverkats, 
vid användande av det digifysiska arbetssätt som projektet testat och utforskat, med avseende på primärt 
följande aspekter: 

• Kontinuitet 

• Delaktighet 

• Trygghet och förtroende 

• Tillgänglighet 
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• Övergripande kvalitet 

Därutöver har vi sökt att fånga upp erfarenheter, insikter och lärdomar kring ett antal övriga aspekter, som går 
utanför själva påverkan på vården och dess olika intressenter. 

En kvantitativ analys av ärendevolymer hos distansläkaren har inte kunnat göras p g a brist på underlag och 
data för detta, detta gjordes manuellt bara för en månad under testperioden (mars -21).  

 Utvärdering av vårdnära aspekter 
För att utvärdera och analysera de vårdnära aspekterna nämnda ovan så har vi dels använt oss av en 
enkätundersökning (före och efter testperioden) till både vårdtagare och personal, dels genomfört ett antal 
djupintervjuer och fokusgrupper bland vårdtagare, anhöriga och personal med anknytning till boendet och 
personal från akutmottagningen i primärvården, vilka utgör den fysiska delen i projektet. 

Enkätundersökningar 
De enheter som är inkluderade i projektet är fyra äldreboenden i Malå kommun med sammanlagt 62 platser 
och ett äldreboende i Saxnäs, Vilhelmina kommun med 11 boendeplatser. Enkätundersökningen till vårdtagare 
bestod av ett urval av frågor från Socialstyrelsens nationella undersökning om ”Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen” förutom bakgrundsfrågor om boendeort, ålder, kön och i vilken omfattning vårdtagaren deltar 
i digitala möten såsom till exempel Skype eller liknande för att kommunicera med anhöriga eller andra. Från 
Socialstyrelsens enkät (P-CAT) valdes frågor om hälsa, boendemiljö, hjälpens utförande, personalens 
bemötande, trygghet och tillgänglighet samt vem som besvarat enkäten. Enkätundersökningen genomfördes 
före projektstart i slutet av oktober, början av november 2020 till boende i Malå kommun och till boendet i 
Vilhelmina kommun ca 1 månad senare. Enkätinsamlingen avslutades efter 14 dagar. Efter ca 6 månader 
genomfördes samma enkätundersökning, för att se om projektet påverkat vårdtagarnas uppfattningar 
avseende de aspekter som skulle studeras, se ovan. 

Enkäten till personalen valdes för att se om arbetssättet förändrats utifrån att digifysiska läkarronder infördes 
på enheten och utifrån ett personcentrerat arbetssätt. P-CAT skattar i vilken utsträckning personalen mer 
generellt bedömer vården som personcentrerad på ett särskilt boende. Betoningen ligger på vårdens innehåll, 
miljö och organisation.  

Bakgrundsfrågor ställdes om ålder, kön, kommun man arbetar i, födelseår, yrke, antal år i yrket och på 
arbetsplatsen samt vilka digitala tjänster man använder privat och ens attityder till digitala hälso- och 
sjukvårdstjänster, förväntningar och farhågor samt fördelar och nackdelar med projektet. Personalen som 
besvarade enkäten arbetade på de nämnda boendena ovan, sammanlagt 94 individer med olika 
yrkeskategorier från båda kommunerna.   

Intervjuer 
Individuella djupintervjuer genomfördes med vårdtagare och anhöriga. De semistrukturerade djupintervjuerna 
leddes av en intervjuguide till vårdtagare och anhöriga som fokuserade på aspekterna nämnda ovan; 
delaktighet, kontinuitet, trygghet och förtroende samt tillgänglighet i vården. Intervjuerna genomfördes fysiskt 
på plats med vårdtagare där alla var vaccinerade och ”coronasäkra” åtgärder hade vidtagits där intervjuare 
använt munskydd och visst avstånd under intervjutillfället. Intervjuerna med de anhöriga genomfördes via 
telefon, då man som anhörig kan bo på olika platser i landet med långa avstånd. I huvudsak genomfördes 
fokusgruppsintervjuer med personal på distans, en grupp med undersköterskor från alla boenden i båda 
kommunerna, två grupper med sjuksköterskor och paramedicinsk personal, en från varje kommun var 
planerad. En av dessa fokusgrupper fick genomföras individuellt då det var svårt att hitta gemensamma tider 
som passade alla deltagare. Därefter genomfördes individuella intervjuer med personal inom primärvården och 
distansläkaren, då det där också var svårt att hitta en gemensam tid. Intervjuerna till personal fokuserade på 
attityder till digitala hälso- och sjukvårdstjänster, hur projektet har fungerat, fördelar, nackdelar, skillnader i 
arbetssätt och organisering av arbetet, samverkan mellan läkare och sjuksköterska i patientmötet, hur 
vårdtagare som behöver fysisk undersökning hanterats samt hur projektet förväntas påverka den befintliga 
vården. Frågorna var öppna och intervjuaren bad informanten/-erna berätta fritt hur de upplevde projektet 
och utifrån frågeställningarna.  
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Anette Edin-Liljegren, PhD, adjungerad lektor, institutionen för Omvårdnad, Umeå universitet, 
forskningsstrateg, Glesbygdsmedicinskt Centrum, FoU-staben, Region Västerbotten samt Håkan Cavenius, 
forskare på RISE med fokus på samhällsekonomiska effekter av digitalisering, har genomfört utvärderingarna 
ovan.  

 Utvärdering av övriga aspekter 
Som komplement till ovanstående utvärdering så utvärderades även några ytterligare aspekter av projektet, 
samt en diskussion om hur man kan utveckla detta koncept framledes. De frågeställningar man i detta 
kompletterande moment diskuterade och utvärderade var följande: 

1. Vilka utmaningar, krav och önskemål finns det ur ett verksamhetsrelaterat perspektiv (ur olika 
perspektiv: region, kommuner, vårdleverantör etc.)? 

2. Vilka ekonomiska effekter har identifierats under projektet? 

3. Vilka kommersiella, avtalsrelaterade och juridiska utmaningar och aspekter är viktiga att adressera 
(ur olika perspektiv: region, kommun, vårdleverantör, teknikleverantör etc.)? 

4. Vilka har de tekniska utmaningarna varit och vilka är de krav och önskemål som ställs på tekniken och 
på supporten? 

5. Vilka har utmaningarna varit vad gäller utbildning av och information till personal och vilka är krav och 
önskemål framåt? 

6. Hur ser krav och önskemål ut på olika nyckelroller? 

Två workshopar genomfördes med totalt 7 personer från följande organisationer: KRY, Saxnäs omsorg, Malå 
kommun, Region Västerbotten och RISE. Målet med dessa var att fånga upp viktiga erfarenheter och insikter 
som har genererats under projektets gång, samt försöka uttrycka krav och önskemål för hur dessa skall 
adresseras framåt. Fokus var på de områden som går utanför de mer ”vårdnära” frågeställningar som har 
hanterats i intervjuer av vårdtagare, anhöriga och personal, och resultaten redovisas i kapitel 3. Resultaten från 
dessa diskussioner är ej vägda utifrån antalet personer som höll med i tidigare talares åsikter utan en samling 
av svar. Håkan Cavenius, RISE, höll i det större mötet och Mona Jonsson, RISE, dokumenterade och genomförde 
dessutom en intervju med en person separat. Ytterligare en person har bidragit med skriftliga svar då hen inte 
kunde delta i någon av mötena. 
 

3 Resultat 
 

Ett av de viktigaste resultaten från analysen av de svar vi fått är att det blir en förbättrad följsamhet och 
kontinuitet för såväl brukare och patienter som för sköterskor och annan personal som har dialog med samma 
läkare över tid (på distans). Flera av de intervjuade i personalen har vittnat om ett förbättrat samarbete mellan 
de olika rollerna, inklusive anhöriga – även om arbetsinnehållet inte har förändrats nämnvärt för de flesta. 
Dock bör det påpekas att detta nya arbetssätt ännu inte nått ut till all personal som därmed ännu inte fått 
chansen att jobba med läkare på distans. 

Flera ur personalen och de anhöriga har även uttryckt att de med detta arbetssätt upplever en tätare dialog 
och därmed också en något ökad trygghet.  

Eftersom ärendevolymer för distansläkaren inte har kunnat registreras digitalt, har ett bra underlag för detta 
inte kunnat tas fram och analyseras (eller jämföras med en kontrollperiod), dock kan man under en typisk 
månad under testperioden (mars -21) se följande ärendevolymer (enligt manuella anteckningar av 
distansläkaren): 

• Antal möten med sjuksköterska med eller kring en vårdtagare: 178 
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• Varav videomöten där vårdtagaren är närvarande: 10 

• Antal telefonsamtal med anhöriga: 13 

• Antal digitala hembesök hos patient (hemsjukvård): 10 

• Antal avstämningsmöten med personalgruppen: 5 

• Antal hänvisningar till sjukstugan (primärvården): 2 

• Antal remisser till specialistklinik: 3 

• Antal utbildningstillfällen med sjuksköterskestudent (med på ronder): 7 

• Antal utfärdade intyg: 10 

• Antal diskussioner med kolleger: 4 

 

 Enkätundersökningar 
 

Vårdtagare 
Flera vårdtagare i projektet har olika grader av funktionsnedsättningar, fysiska eller kognitiva. Många lider av 
demens och minnessvikt vilket gör att det kan vara svårt att minnas saker man varit med om. När det gäller att 
besvara enkäten så var det endast 1% och 13 % som besvarade enkäten självständigt, före respektive efter 
projektet, se tabell 1 i bilagor. I övriga fall har det varit vårdtagaren tillsammans med personal, anhörig, annan 
eller god man som hjälpt till, se tabell 1. Inga statistiska beräkningar har gjorts gällande skillnader mellan före 
och efter projektet och man ska vara medveten om att det är olika individer i gruppen före respektive efter 
projektet, då några avlidit och andra flyttat in på de boenden som deltar i projektet. Svarsfrekvensen på 
enkäten var 78 % före och 62 % efter projektets slut. 

Bland deltagarna som besvarade enkäten var drygt 60 % kvinnor och individerna i de två kohorterna var mellan 
65 och 102 år. Det var ingen direkt skillnad mellan grupperna, före respektive efter projektet. Det var en stor 
andel vårdtagare som aldrig deltagit i digitala möten med anhöriga eller andra (96,5 % och 71,1 % efter). Det 
allmänna hälsotillståndet bland vårdtagarna har varit mycket eller ganska gott bland drygt 40 % av deltagarna 
och ungefär samma andel har lätta besvär av oro och ångest. Drygt 60 % av deltagarna fick plats på det 
äldreboende man önskade och majoriteten, ca 80 % trivs med sitt boende, se tabell 1. 

Personalen har alltid eller oftast tillräckligt med tid att utföra arbetet hos den boende anger 79 % av 
vårdtagarna före, respektive 74 % efter projektet, och förändringar meddelas oftast eller alltid uppger en 
tredjedel av deltagarna. Bland drygt hälften av vårdtagarna så kan de påverka vid vilka tider man får hjälp, se 
tabell 1. Nästa alla vårdtagare (76 %, 82 % före respektive efter projektet) upplevde att personalen alltid eller 
oftast ger ett bra bemötande. Hänsyn tas alltid eller oftast till vårdtagarnas åsikter och önskemål anger ungefär 
70 % av deltagarna. De flesta vårdtagare upplever sig trygga i sitt boende och man känner förtroende för 
flertalet av personalen. Nära hälften bland de boende besväras av ensamhet ofta eller då och då. 

En tydlig skillnad ses i tillgänglighet till sjuksköterska och läkare i projektet. Där en större andel upplevde att det 
var lättare att få träffa sjuksköterska vid behov, 58% före och 68 %, efter projektet. Likaså var det 34 % av 
vårdtagarna som upplevde att det var mycket eller ganska lätt att få träffa läkare jämfört med 9 % före 
projektstart. När det gällde att få kontakt med personalen på boendet var det drygt 70 % som upplevde att det 
var mycket eller ganska lätt, både före och något större andel efter projektet, 76 %, se tabell 1. Detta kan vara 
indikationer på att projektet gett positiva effekter för de boende angående tillgänglighet. 

Personal 
Enkäten till personalen gick ut till 94 personer med en svarsfrekvens på 37% och 49 %, före respektive efter 
projektet och andelen kvinnor var 91 % vid båda tillfällena. Åldern bland personalen var mellan 19 och 65 år. 
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Den största andelen av de svarande var undersköterskor vid båda undersökningstillfällena, men det var dubbelt 
så stor andel chefer och en lite större andel sjuksköterskor som besvarade enkäten efter projektet, se tabell 2. 
Personalen hade arbetat i sitt yrke i medeltal 16 respektive 19 år före, respektive efter projektet, och arbetat 
på arbetsplatsen ca 10 år, se tabell 2. Andelen som uppgav sig använda digitala lösningar som en självklarhet i 
sin vardag och som skattade 8 och 9, på en skala mellan 1–9 (1=aldrig, 9 mkt) var 77 % före projektet och 
endast 52 % efter, vilket var lite förvånande. Vidare var 65 % av personalen positiv till digitala hälso- och 
sjukvårdstjänster efter projektet och endast 53% före, vilket kan tyda på att man upplevt projektet positivt. Ett 
medelvärde av skattningen (1–10, där 1 är dåligt och 10 mkt bra) av att erbjuda personer på särskilda boenden 
läkarkontakt på distans var 7,1 före och 8,1 efter projektet, vilket också kan ge en indikation på att projektet 
upplevts positivt, se tabell 2.  

Personalens förväntningar eller fördelar man upplevde med projektet var att det skulle bli en bättre kontinuitet 
på läkare för vårdtagare. En bättre kontinuitet skulle kunna leda till säkrare vård och bättre kvalitet i vårdmötet 
samt att sjuksköterskorna skulle kunna få en bättre dialog och kontinuitet i läkarmötet. En ökad tillgänglighet 
och att det skulle spara tid, att de boende skulle få snabbare hjälp och att arbetssättet skulle ge en större 
möjlighet för vårdtagare att kunna påverka och vara delaktig i sin vård och känna sig trygga.  

En ytterligare fördel var att de boende skulle kunna få en ordentlig genomgång gällande deras hälsa och de 
mediciner de använder, alltså en bättre kvalitet på sin vård. Personalen såg också fördelar ur 
arbetsmiljösynpunkt, att kunna genomföra långsiktiga planeringar och arbeta mer förebyggande med de 
boende. Likaså att man skulle få kompetens, en specialist i geriatrik, som har kunskap om just äldres 
förutsättningar, och kan ge en bra och patientsäker vård. Sedan fanns det också individer som var skeptiska till 
projektet och inte hade några förväntningar alls. 

Personalen förväntade sig att arbetet på avdelningen skulle bli mer ”uppstyrt” med klara och tydliga riktlinjer 
och att alla olika kompetenser skulle nyttjas bättre. Man trodde även att förståelsen för hur mycket en 
kontinuerlig läkarkontakt kan göra där man kan gå in med åtgärder bland de boende, där bland annat problem 
med fall på grund av en icke optimal medicinering fanns. Så bättre optimal medicinering för vårdtagare var 
något man förväntade sig.  

De farhågor eller nackdelar som kom fram i enkäten var att tekniken och uppkopplingar mot internet inte 
skulle fungera. Det fanns också en oro för acceptansen och förståelsen bland vårdtagare, att vårdtagare skulle 
förstå vad som hände vid ett digitalt möte och att de skulle kunna se och höra tydligt i samtalet med 
distansläkaren. Likaså att vårdtagaren skulle uppleva att det blev opersonligt och otryggt i mötet eller att det 
inte blev någon direkt kontakt eller relation mellan vårdtagare och läkare. Personalen hade även funderingar 
kring den medicinska bedömningen, att läkaren kunde missa olika symptom när man inte träffas fysiskt, om 
mötet går för snabbt, eller att det blir fel diagnoser. Det fanns oro för att man sträcker sig för långt med digitala 
möten där ett fysiskt möte skulle behövas i stället, eller att läkaren missar olika tecken eller symptom, när han 
inte kan träffa patienten fysiskt.  
 

Jämförelse av enkätresultaten före och efter testperioden 

3.1.1.1 Vilka har fördelarna varit? 
Det har varit en bättre kontinuitet i projektet då det endast varit en läkare som bemannat tjänsten och det har 
varit viktigt, framför allt för kontakten med vårdtagarna och anhöriga. Det har blivit en kontinuitet i ordination 
och behandling för vårdtagare. Läkaren har alltså följt upp de boendes behandling (på eget initiativ) och 
justerat vid behov, samt kontaktat anhörig och informerat och diskuterat behandling och åtgärder om det 
behövts som lett till större trygghet och patientsäkerhet för många av de boende. 

Personalen angav också att – jag var ganska negativ till digitaliseringen, mest p.g.a. rädsla för teknikstrul, att 
utrustningen inte skulle fungera som den ska. Men efter några veckor var jag endast positiv till detta, det har 
fungerat hur bra som helst. Personalen har angett att det har blivit bättre arbetsmiljö och mindre stress och att 
de kunnat arbeta mer förebyggande. 
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Det har också blivit en förbättrad tillgänglighet som lett till att vårdtagare får snabbare hjälp och enklare för 
sjuksköterskorna att få kontakt med läkaren om förändringar skett hos de boende. Vårdtagarna har fått mycket 
bättre kvalité på vården, anhöriga har fått kontakt med läkaren vilket lett till ett bättre samarbete också mellan 
de anhöriga och med personalen på boendena, och minskat stressen för sjuksköterskorna. Man har kunnat 
jobba mer förebyggande och mindre med brandsläckningar vilket gett bättre arbetsmiljö för personalen. 

I början och under projektet var det problem med tekniken och uppkopplingen, men det har löst sig på olika 
sätt under projektets gång. Likaså har det varit vissa kommunikationssvårigheter för de boende, framför allt i 
samband med hörselnedsättning men också kognitiva problem, då det varit svårt för vissa vårdtagare att förstå 
att läkaren funnits ”i datorn”/på läsplattan. Under projektets gång har man också haft mer tid än tidigare vid 
ett normalt läkarbesök.  

3.1.1.2 Vilka har nackdelarna varit? 
De nackdelar som man ser med projektet är just att det fysiska mötet uteblir och det kan vara risk för att mötet 
blir opersonligt. Ibland kan det krävas fysisk undersökning av en läkare, vilket kunnat lösas genom läkaren på 
vårdcentralen/sjukstugan. Det kan vara svårt för vårdtagare med nedsatt hörsel och minneskapacitet, och alla 
boende förstår inte att läkaren gjort ett hembesök när man har träffat läkaren digitalt via läsplattan. Det har 
också varit svårt att ta bilder och visa sår på skärmen. Då inte läkaren funnits fysiskt på plats så har vissa 
bedömningar inte kunnat göras utan den boende har behövt söka vård på annan enhet, vilket inneburit långa 
resor för snabb bedömning. Det har varit svårt att förmedla akuta insjuknanden till läkaren. 

På frågan om man upplevt några problem med handhavandet med teknik så svarade 34 % ja och 48 % nej. De 
flesta nämner att det varit problem med uppkopplingen och speciellt med läsplattan inledningsvis i projektet. 
Vid hembesök där läsplattan skulle användas var ljudet väldigt dåligt vilket gjorde det svårt för de äldre att höra 
läkaren. Det fungerade bättre då man använde en dator (bärbar). Ibland när patienterna hör dålig och 
högtalarna inte fungerar så bra eftersom videon och rösten från högtalaren inte var synkade, vilket ledde till 
fördröjning i samtalet. 

Under projektets gång har det funnits relativt mycket tid avsatt för rond och uppföljningar på boendena men 
nu när testperioden är avslutad läggs ungefär samma tid per patient som innan projektet, vilket kan upplevas 
som stressande för personalen. Detta innebär en striktare schemaläggning av ronderna och att 
sjuksköterskorna då rondar på ett boende under samma dag (vid olika tider). Fördelen är fortsatt att läkaren är 
densamma och är bra på att höra av sig vid behov, även under andra tider. Under testperioden träffade de 
involverade sjuksköterskorna distansläkaren åtminstone en dag/vecka, minst 2–3 timmar. 

3.1.1.3 På vilket sätt har projektet påverkat arbetssättet? 
För personalen 
Projektet har lett till att man kunnat arbeta mer förebyggande och det har blivit en bättre arbetsmiljö och 
arbetsro för personalen. Arbetssättet öppnar också upp för att alla yrkeskategorier har samma förutsättningar 
att medverka på ronden med vårdtagarna. Projektet har underlättat för sjuksköterskan att få kontakt med 
läkaren och gett en bättre överblick när det är samma läkare som man har kontakt med. Det har varit lättare 
att komma i kontakt med läkaren och man har kunnat arbeta med läkemedelsgenomgångar och mer 
individanpassad utformad vård. Personalen har också haft en tydligare planering för individen. 

Även den palliativa vården har blivit mycket bättre och tydligare med individuella palliativa ordinationer utifrån 
vårdtagarens behov. Alla har varit mer delaktiga då det är läkarkontakt varje vecka, där en ur personalen deltar 
tillsammans med sjuksköterskan som informerar muntligt och skriftlig vad som tagits upp på ronden, så att alla 
blir mer uppdaterade kring varje boende. 

För anhöriga 
Projektet har lett till bättre kontakt med de anhöriga, då läkaren har kunnat prata själv med anhöriga om olika 
behandlingar och åtgärder. 

För vårdtagaren 
För de boende har projektet lett till att de får läkarvård oftare och problem kan tas upp direkt och patient får 
snabbare hjälp, till exempel vid behov av smärtlindring. Individen får oftare träffa läkare och framföra sin egen 
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talan. Den medicinska vården har blivit bättre med tydliga ordinationer och uppföljningar. 
  

Personcentrerat arbetssätt 
Resultatet från enkäten visar att det finns en del förändringar vad gäller ett personcentrerat arbetssätt under 
projekttiden bland personalen, se bilaga 1. Lite drygt hälften av personalen instämmer helt i att man ofta 
diskuterar hur man ska ge en vård som utgår från den enskildes behov. Det var en större andel av personalen 
efter projektet som helt eller delvis ej instämde i (”tog avstånd från” i enkäten) att man i personalen har 
formella team-möten där man diskuterar de boendes behov, 14 % jämfört med 0 %, vilket är lite förvånande, 
men det är en liten skillnad i sammansättning av personalgrupperna före respektive efter projektet med fler 
chefer och sjuksköterskor i den senare. Däremot kanske inte implementering av en distansläkare per automatik 
leder till ett ändrat arbetssätt vad gäller teamarbete, men det finns kommentarer i fritextsvar som menar att 
det blivit ett bättre teamarbete efter projektet. 

Det var något större andel av personalen, 50 %, som instämde helt eller delvis i att de boende erbjuds att delta 
i dagliga individanpassade aktiviteter efter projektets genomförande, jämfört med 38 % innan projektstart. 

Att ta hänsyn till den boendes livshistoria i vårdplaner är en viktig ingrediens i en personcentrerad vård och 
personalen instämde helt eller delvis i det, före respektive efter projektet. Det var en större andel före, 83 % 
jämfört med 74 % efter, som instämde helt eller delvis i detta påstående.  

Vidare var det en relativt stor andel som instämde helt eller delvis i att relationen mellan boende och personal 
är viktigare än arbetsuppgifterna, nästan 70 % vid båda mätningarna. Till viss del har man också frihet att ändra 
på arbetsrutiner utifrån hur de boende vill ha det, 80 % före och 74 % efter projektet.  

En större andel av personalen instämmer ej, helt eller delvis, i att man inte har tid att ge en vård utifrån den 
enskildes behov efter, 41 %, jämfört med före, 18 % vid projektstart. Vilket är ett steg i rätt riktning mot en 
personcentrerad vård. Likaså var det 42 % efter projektstart som ej instämde i att miljön känns kaotisk, jämfört 
med 18 % före projektet. Att man som personal prioriterar arbetsuppgifterna före att skapa en hemlik miljö för 
de boende var det också en större andel, 34 %, som ej instämde i, efter jämfört med innan projektstart, 23 %. 
Det var 26 % som ej instämde i att organisationen är ett hinder för att ge en vård som utgår från den enskilde 
boendes behov, som utförs dagligen enligt 66 % av personalen efter projektet jämfört med innan, 46 %. En 
större andel efter projektet, 57 %, instämmer ej, helt eller delvis, i att det är svårt för de boende att hitta i 
miljön, jämfört med före, 17 %. Det var vidare en större andel som instämde helt eller delvis i att de boende 
kan vistas utomhus när de önskar efter projektet, 45 %, jämfört med innan, endast 20 %. Sammanfattningsvis 
kan man säga att det finns indikationer på att man närmat sig ett mer personcentrerat arbetssätt efter 
projektet, men en mer noggrann statistisk jämförelse behöver genomföras för att säkert kunna uttala sig om 
detta. För mer detaljer se diagrammen i bilaga 1.   
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 Intervjuer 
 
Vårdtagare 
För brukare på särskilda boenden och för patienter med hemsjukvård har detta arbetssätt inneburit en 
möjlighet att få träffa läkare oftare, digitalt på distans. Det har dock inte inneburit att det har varit värdefullt 
eller meningsfullt för alla brukare och patienter, beroende på situation och hälsotillstånd. Endast ett fåtal av 
informanterna har erfarenhet av att använda sig av digitala hjälpmedel såsom dator, surfplatta eller 
smartphone. 

Merparten av informanterna som har haft digitala vårdmöten på distans har uppgivit att de tycker att det har 
varit bra och att de har uppskattat mötet med distansläkaren. Dock bör det påpekas att flera av informanterna 
inte minns eller har kunnat återge mötena på grund av demenssjukdom. Trots att de flesta av informanterna 
uppger att de varit nöjda med vårdmötena på distans så skulle de föredra fysiska möten, om de fick välja. 

”Detta är det bästa som har hänt!” – brukare på särskilt boende om digitala vårdmöten 

Vid rondering på särskilda boenden så befinner sig sköterskan på plats hos brukaren och beskriver den aktuella 
patientsituationen med läkaren uppkopplad via en läsplatta eller bärbar dator, på distans. Det händer också att 
en anhörig är på plats med vårdtagaren för att stötta i dialogen och ibland är det också tillräckligt med enbart 
konsultation mellan distansläkare och sköterska för att diskutera en patient. Om patienten måste träffa en 
läkare för klinisk bedömning, då måste läkaren åka ut till patienten eller att patienten åker till närmaste 
vårdcentral eller sjukstuga. När det har uppstått en verkligt akut situation skickas patienten till sjukstugan 
primärt eller direkt till närmsta lasarett. Det är inte ovanligt att vårdtagare måste åka till exempelvis ett sjukhus 
för att få ett provsvar eller göra en kort uppföljning och sedan får man åka hem igen, och fler av den här typen 
av fysiska möten bör kunna ske digitalt. 

De digitala ronderna har varit schemalagda, men visst utrymme har funnits för spontana, oplanerade möten av 
ej akut karaktär. 

Fördelar ur ett vårdtagarperspektiv 

• För merparten av de intervjuade brukarna/patienterna har det fungerat bra att förstå eller uppfatta vad som 
förmedlas på en skärm. 
 

• Förbättrad följsamhet och kontinuitet ger bättre patientkännedom. Tätare uppföljningar och avstämningar 
mellan brukare/patient och läkare (där en sköterska alltid också är med på plats hos brukaren/patienten). Det 
finns indikationer på att man tack vare detta har kunnat reducera antalet (ibland onödiga) fysiska besök på 
primärvården för vissa patienter. 
 

• Under testperioden har det inneburit att varje brukare/patient har fått mer avsatt (inplanerad) tid med läkaren 
än tidigare. Observera att detta kan komma att ändras om behovet och belastningen ökar på tillgänglig 
distansläkare.  
 

• Högre tillgänglighet till specialistpersonal och läkare för såväl personal som patienter. 
 

• Bättre anpassningar av läkemedelsförskrivningar, t ex har många patienter fått en genomgång som resulterat i 
reducerat antal läkemedel eller förändrade rutiner vid intag av vissa mediciner. 
 

• Möjlighet för brukare att bo kvar hemma längre eller på boendet, trots de stora avstånd som finns i regionen. 
 

• Brukare kan också känna en ökad trygghet att kvarbo i hemmet, med bibehållen vårdkvalitet. 
 

• Möjlighet att bo längre från tätort och sjukvårdsresurser, med minskade behov av att ofta behöva transporteras 
till och från vårdinrättningar. 
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Nackdelar ur ett vårdtagarperspektiv 

• Vissa brukare och patienter har kognitiva svårigheter att förstå eller uppfatta vad som förmedlas på en skärm 
eller har svårigheter att höra vad läkaren säger. 
 

• Vissa vårdtagare har uppgivit att de skulle ha föredragit ett fysiskt möte, eller att detta t o m har krävts i vissa 
situationer och att ett digitalt möte då inte har haft något större värde. Men flertalet uppger också att de hellre 
får ett digitalt vårdmöte med en läkare än inget vårdmöte alls. 
 

Personal 

3.2.1.1 Personal knuten till särskilda boenden och hemsjukvård (läkare, sjuksköterskor, distriktssköterskor, 
terapeuter, undersköterskor och vårdbiträden) 
 

Generella reflektioner och erfarenheter 

Arbetssättet med digitala vårdmöten har fungerat bättre än förväntat för många i personalen som varit 
involverade. Generellt sett uttalar sig merparten av informanterna positivt om digitala tjänster i vård och 
omsorg, och att det finns ytterligare potential och utvecklingsmöjligheter. På det stora hela är krav, arbetssätt, 
rutiner och processer oförändrade för personalen – förutom att mötet med den ronderande läkaren sker 
digitalt på distans. Ibland är det också fullt tillräckligt att prata på telefon med distansläkaren, inte alltid 
nödvändigt med ett videomöte. Personal har också uttryckt att vi i framtiden kommer att behöva räkna med 
att förväntningar och krav kommer att öka från patienternas och de anhörigas sida om att få använda sig av 
digitala vårdmöten och andra hjälpmedel. 

Merparten av den personal som har intervjuats och svarat på enkätfrågor har en relativt hög grad av 
”digitaliseringsmognad” och använder digitala verktyg och tillämpningar dagligen, i synnerhet i privatlivet. 

När det gäller geriatrik så är ofta syftet med ett vårdmöte att få ett allmänt intryck av patienten, om deras 
kognitiva förmåga är påverkad, deras allmäntillstånd etc. och att det är av vikt att ha återkommande 
avstämningar. För detta syfte så fungerar ett digitalt videomöte ofta bra och är fullt tillräckligt för att kunna 
göra bedömningar. Vid behov behöver man komplettera med fysiska möten och riktade undersökningar, 
eventuella provtagningar eller andra undersökningar, vilket har ombesörjts av primärvården i detta projekt. 
Om möjligt är det ofta av värde att genomföra ett fysiskt patientmöte där man kommer överens med patienten 
(och eventuella anhöriga) exempelvis om vad man ska prioritera och vad man kan tänkas använda för 
utredningar och behandlingar. Det är bra om möjlighet finns för en distansläkare att träffa patienten en första 
gång fysiskt, då går det snabbare att få en god patientkännedom. Kvalitén i vården blir bättre tack vare 
förbättrad kontinuitet, men den förutsätter vana vid digitala möten och längre erfarenhet hos läkare och 
personal.  

Personalen är också positivt överraskad över hur äldre människor som aldrig tidigare använt datorer, 
surfplattor eller smartphones ändå kan förstå det här digitala mötesformatet och att det kan bli en meningsfull 
kommunikation. Den största skillnaden för en läkare på distans gentemot ett traditionellt arbetssätt är 
naturligtvis att man inte har möjlighet att utnyttja alla sinnen, till exempel att utföra ortopediska 
undersökningar. Utmaningar finns även kring själva kommunikationen och frånvaron av det rent terapeutiska 
värdet att befinna sig i samma fysiska rum. Många brukare och patienter är dock inte bortskämda med att 
träffa sin läkare så ofta som man har haft behov av, och då är ett digitalt möte med en distansläkare en stor 
förbättring. 

Tack vare en ökad flexibilitet och tillgänglighet, förbättrad kontinuitet och möjligheten att träffa flera ur 
personalen i ett och samma möte så har man också kunnat dra ner på vissa omständliga rutiner, vilket också 
sparat en del arbetstid för såväl läkare som för övrig personal. Detta fungerar under förutsättning att 
personalen är relativt erfaren och att man har en kontinuerlig dialog mellan läkare och övrig personal. Vi behov 
har man skapat en helt ny rutin där samma moment åstadkoms på annat sätt, sannolikt med högre kvalitet på 
vården och mer effektivt för personalen. 
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Den största skillnaden för en distansläkare ur ett rent personligt perspektiv är att den saknar arbetskamrater i 
sin omedelbara närhet. Visserligen kommunicerar distansläkaren dagligen med sköterskor och annan personal, 
men det blir inget oftast inget utrymme för någon social interaktion. Det blir därmed mycket fokus på det rent 
professionella kring patienterna. I primärvården är man också relativt ensam i rollen som läkare men digitalt så 
är detta ännu mer tydligt, och man måste då aktivt ringa till en kollega för att få till någon kommunikation med 
kollegor överhuvudtaget. En förutsättning för en väl fungerande arbetssituation för en distansläkare är att 
personen i fråga är både erfaren och tydlig i sin kommunikation med såväl kollegor som patienter. 

För att digifysiska vårdmöten ska fungera bra bör läkaren/läkarna som ska arbeta digitalt introduceras på plats 
och träffa främst personalen. Det fysiska mötet är viktigt initialt. Man bör göra den första tiden fysisk med dem 
man jobbar med och mot. Läkaren i projektet gjorde en rundtur till alla boenden och träffade personalen och 
det blev en framgångsfaktor.  

Vilka arbetsmoment lämpar sig bäst för digitala vårdmöten?  

• Olika typer av uppföljningar (och utvärderingar) av patienter, där t ex enklare kognitiva och fysiologiska 
undersökningar kan genomföras. Bedömning av allmäntillståndet lämpas sig oftast för det digitala formatet. 
Relativt ofta så skickar även sköterskorna över digitala foton till distansläkaren för bedömning.  
 

• Överrapporteringar (överlämningar; överrapportering är en process då patientspecifik information förmedlas till 
sjuksköterskan i början av ett pass). 
 

• Genomgång av läkemedel och rutiner kring dessa. 
 

• Psykiatrisk vård lämpar sig bra för digitala vårdmöten, det kan t o m i vissa fall vara en fördel att patienten 
befinner sig i sin hemmiljö. Vad gäller interventioner för patientens psykiska välmående så är tillgänglighet och 
kontinuitet i dialogen med läkare väldigt viktigt, vilket kan uppnås med hjälp av digitala möten. Det kan också 
bemöta ett väldigt vanligt tillstånd i den här patientgruppen för att undvika somatisering (ett begrepp som 
innebär att existentiella påfrestningar tar sig uttryck i s k somatiska symtom som inte kan visas bero på organisk 
sjukdom). Man kan också reducera antalet onödiga undersökningar, utredningar och provtagningar. 

Vilka moment lämpar sig inte för digitala vårdmöten? 

• Vissa typer av undersökningar är svåra eller helt omöjliga att utföra på distans, dessa typer av undersökningar 
måste göras på plats (alt. använda specialutrustning för att kunna utföra, något som inte har använts inom ramen 
för detta pilotprojekt). Exempelvis kan detta röra sig om ortopediska undersökningar, undersökning av öron, näsa 
och hals, lyssna på hjärta, lungor och tarmljud, hudbiopsier eller koloskopier. Det kan också vara svårt att 
uppskatta patientens hudtemperatur, lukt eller hur spända eller hårda muskler och hud är. Det är dock möjligt att 
övrig personal, som är på plats med patienten, kan utföra vissa av dessa moment och sedan förmedla till 
distansläkaren. Personalen på plats kan ibland agera som läkarens ¨förlängda arm¨ vad gäller vissa typer av 
undersökningar. Risken är annars att man försöker bedöma ett tillstånd digitalt som inte går att bedöma digitalt, 
och det är viktigt att då hantera det som det bör hanteras, fysiskt av någon på plats. Men var gränsen dras exakt 
kan variera beroende på kunskap och erfarenhet både hos läkare och personal. Detta är i princip dock ingen 
skillnad mot hur man gör bedömningar i exempelvis primärvården. Ibland behöver man ta en hjälp och få en 
second opinion, det sker i så fall med en annan läkare via telefon (oftast) eller på plats ute hos patienten (sällan, 
ett fåtal ggr per månad). 
 

• Även situationen med s k brytpunktssamtal kan vara svåra att genomföra på distans, men detta beror på hur pass 
goda förberedelser med alla berörda parter som redan är gjorda. 
 

Fördelar ur personalens perspektiv 

• Mycket högre grad av kontinuitet vad gäller att samma läkare har patientkontakt över längre tid. 
 

• Färre antal fysiska besök på primärvården för vissa patienter, vilket också minskar belastningen på personalen på 
de särskilda boendena. 
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• Ökad flexibilitet, tack vare ökad tillgång till läkare (även för oplanerade möten och diskussioner). Även personal 
inom hemsjukvården har haft möjlighet att få visst stöd från distansläkaren, oftast på plats hemma hos patienten.  
 

• Färre onödiga resor, om man kan genomföra det man behöver på distans. Förut kom läkaren på besök till ett 
boende i snitt en gång per månad, jämfört med ca 1-2 gånger i veckan idag tack vare digitala vårdmöten.  
 

• Ingen ställ- eller restid för personal vid digitala möten.  
 

• Högre tillgänglighet till specialistpersonal och läkare för personal och patienter. 
 

• Undersköterskor blir mer involverade i vården och i mötena med distansläkaren. 
 

• Möjlighet till tätare (och korta) uppföljningar och avstämningar med distansläkare. 
 

• Ett digitalt vårdmöte går också snabbare att genomföra än ett fysiskt, med bibehållen nivå av informationsutbyte, 
i snitt tar ett digitalt möte ca 20 min, och blir mer fokuserat och effektivt ur arbetssynvinkel. En av anledningarna 
till att det digitala mötet går snabbare är att sköterskorna (som alltid är på plats med patienten) har god 
patientkännedom och kontinuitet i dialogen med distansläkaren, som i sin tur också beror på låg 
personalomsättning i det aktuella området. Den goda kontinuiteten med baspersonalen och eventuella 
kontaktpersoner underlättar också vården. 
 

• Applikationen (Kry Connect) har upplevts som enkel och intuitiv att handha. 
 

• Möjlighet för anhöriga att närvara på mötena med distansläkaren. Hittills har det fungerat så att den anhöriga 
kommit till äldreboendet och deltagit på plats i mötet. Framledes bör även möjligheten till trepartssamtal kunna 
nyttjas för detta ändamål. Vårdplanering tillsammans med läkare och anhöriga i samma videomöte är något som 
man nu skulle kunna göra, tack vare den nya trepartssamtalsfunktionen i Kry Connect. 
 

• Förbättrade möjligheter och tid till kommunikation med anhöriga (görs dock oftast via telefon, men ibland har de 
varit närvarande på plats med patienten). 
 

Nackdelar, utmaningar och svårigheter ur personalens perspektiv 

• Praktiska utmaningar när man ska använda sig av videomöten: Det första är när tekniken krånglar (inklusive 
uppkopplingen) och det andra är när patienten har så dålig hörsel att det kan vara svårt att få till en bra 
kommunikation. Det sistnämnda kan ju även inträffa vid fysiska möten, och brukar kunna lösas med hjälp av den 
sköterska som är på plats med patienten. Under testperioden så har det hänt endast en gång att patienten inte 
förstod överhuvudtaget när läkaren försökte prata med honom (via surfplatta). 
 

• I vissa situationer (digitala möten) ställs ökade krav på den personal som finns hos brukaren/patienten för att 
kunna utföra vissa moment. 
 

• Viss förskjutning av ansvarsfördelningen till sjuksköterskorna (eller annan personal) kan uppstå i vissa fall. 
Arbetssättet med videomöten på distans förutsätter att sköterskorna kan vara länken mellan läkare och patient, 
deras observationsförmåga får kompensera det faktum att läkaren inte är på plats. Det i sin tur förutsätter 
sköterskor som är tillräckligt erfarna och som läkaren kan lita på, och vice versa. Det förutsätter också att 
sjuksköterskorna har tillräckligt med tid för att skapa sig en god bild av patientens situation. Om detta brister och 
underlaget om patienten är för tunt för att fatta beslut kring så krävs ofta ett fysiskt möte (hos primärvården). 
 

• Lokalkännedom om trakten och kulturen man verkar i är också en förutsättning för att kunna göra största möjliga 
nytta som distansläkare. Det är av betydande nytta för en distansläkare att känna till såväl geografi, kultur, 
språkbruk etc. samt ha kontakter med andra vårdinstanser och kollegor i den aktuella regionen, för att arbetet ska 
bli så smidigt och kvalitativt som möjligt. 
 

• Bristen på kollegor i distansläkarens omedelbara närhet kan upplevas som negativt. Risk att läkaren som finns på 
distans inte blir en i arbetsgänget utan hamnar i periferin. 
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• Arbetspassen för en distansläkare tenderar att bli väldigt intensiva, med många videomöten och telefonsamtal 
koncentrerat på ett antal timmar. Digitala vårdmöten går ofta snabbare att genomföra, i snitt, jämfört med 
traditionella fysiska möten. Detta kan i längden vara väldigt tröttsamt och bristen på mänsklig direktkontakt kan 
upplevas som negativ. 
  

• En annan förutsättning för att detta arbetssätt ska fungera är att det finns minst en läkare på plats i sjukstugorna 
(på de aktuella orterna) som distansläkaren kan hänvisa patienterna till, vid behov. Även kontakt med 
sjuksköterskor på sjukstugorna har varit nödvändigt i vissa fall, t ex för att boka in patienters besök, men också för 
att stå för en viss kontinuitet då sjukstugorna ibland bemannas med stafettläkare som roterar relativt ofta. 
 

• En viss nivå av digital mognad är nödvändig hos personalen som är involverad, för att handhavandet av teknik 
och applikationer ska fungera smärtfritt. 
 

• Risk för minskad social interaktion mellan viss personal och brukare och patienter. 
 

• Tydlig och öppen kommunikation är nödvändig för all personal som deltar i digitala vårdmöten. Om kameran inte 
är tillräckligt bra eller ger felaktig färgåtergivning kan detta också ställa till problem med diagnosen i vissa 
situationer. Ibland har man behövt förbättra ljudet med hjälp av externa högtalare. 
 

• Nödvändig information och en kort introduktionsutbildning (samt teknisk och handhavandesupport) till all 
berörd personal bör finnas när man använder sig av detta nya arbetssätt. Så har ej varit fallet i detta projekt. 
 

• Känsligt med enbart en distansläkare som sköter alla patientkontakter – det blir ett sårbart system. 
 

3.2.1.2 Personal knuten till primärvården (Region Västerbotten) 
 
Primärvårdens sjukstugor samverkar med distansläkaren och får då det krävs komplettera med exempelvis 
fysiska undersökningar, provtagning, terapi eller vård vid akuta situationer (på vårdavdelning), ofta handlar det 
om en infektion. Patienterna transporteras då oftast till sjukstugan i fråga och anhöriga kontaktas. Patientens 
journal är gemensam så att all dokumentation finns samlad på ett ställe.  

Då distansläkare eller annan personal på särskilda boenden (eller i hemsjukvården) bedömer att man behöver 
detta stöd från primärvården kontaktar man (via telefon) dessa för vidare beslut och hantering enligt gängse 
arbetssätt och procedur. Denna samverkan har egentligen inte förändrat arbetsproceduren för själva 
primärvården. Kontakten mellan distansläkare och primärvård har under testperioden (för två orter, Malå och 
Vilhelmina) varit på nivån 1-2 ggr i veckan, och har enligt informanterna fungerat väl. Personal i primärvården 
har inte själva använt sig av digitala vårdmöten inom ramen för detta projekt. 

Fördelar ur primärvårdspersonalens perspektiv 

• Kunna stödja och komplettera distansläkaren vid behov av fysisk vård, undersökning eller provtagning. 
 

• Distansläkarens digitala vårdmöten och ronderingar minskar belastningen på primärvården. 
 

• Primärvården får också tillgång till specialistläkare (i geriatrik) med vilken man tillsammans kan göra bättre 
bedömningar av en patientsituation. 

Nackdelar ur primärvårdspersonalens perspektiv 

• Primärvårdens sköterskor och läkare har inte alltid varit medvetna om att en viss patient (också) har haft kontakt 
med en distansläkare, vilket kan ge upphov till diskussioner om vem som har ansvaret för patienten. Detta kan 
också få påverkan vad man diagnostiserar och ordinerar, eftersom det finns ytterligare en läkare med i 
bakgrunden.  
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Anhöriga 
Anhöriga har generellt sett varit nöjda med det nya sättet att möta läkare (digitalt). De har blivit mer delaktiga 
och tillgängligheten till läkare har ökat och likaså upplevelsen av trygghet. De har också haft mer kontakt (oftast 
över telefon men ibland även via videomöte) med läkaren än tidigare. 

Fördelar ur de anhörigas perspektiv 

• Smidigt sätt att slippa transportera sin närstående till primärvården när det gäller t.ex. uppföljningar eller 
medicinering – har sluppit många onödiga resor tack vare distansläkaren. 
 

• Viktigt med kontinuitet – viktigt att det är samma läkare, helst på plats, som känner till sjukdomshistoriken m. m., 
– har ej varit god kontinuitet med läkare tidigare utan olika läkare varje gång. Sedan vi fick den här läkaren känns 
det lite tryggare. 
 

• Den anhöriges närstående minns inte då han har dåligt korttidsminne, men var ändå positiv när de haft möte med 
distansläkaren. 
 

• Har blivit bättre sedan digitala läkaren kommit– fantastiskt med kontakten med distansläkaren, – distansläkaren 
var den enda läkare som kontaktat mig. 
 

• Vill vara delaktig i vårdplaneringar i sin närståendes vård, – vill veta om de ändrar på medicinering eller andra 
förändringar, om det hänt något, – viktigt att få vara med, bli inbjuden. 
 

• Känner sig mer trygg nu – man har en trygghet då distansläkaren känner en, kan förklara varför, och förklara olika 
behandlingar. 
 

• Bättre tillgänglighet – lätt att få tag på läkaren, – haft dialog med distansläkaren och diskuterat och kommit fram 
till olika lösningar, – bra kontakt, som att sitta och prata som vanligt. En stor möjlighet för Västerbottens inland 
och landsbygden i stort. 
 

Nackdelar ur de anhörigas perspektiv 

• Upplevde distansmötet som obehagligt då man genomförde ett s k brytpunktssamtal med både anhöriga och 
vårdtagare, – det blev pinsamt, att de anhöriga skulle godkänna att den närstående inte skulle ta emot 
upplivningsförsök där. Den närstående blev ledsen. 
 

• Svårt när vårdtagaren ser dåligt och eller har svag kognition, – svårt att uppfatta att det finns någon på skärmen, 
– närstående har sannolikt ej haft digitalt möte med distansläkaren, är dement. 
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 Övriga aspekter och lärdomar 
 

Nedanstående aspekter, knäckfrågor och kommentarer från projektdeltagarna, som går utanför den mer 
vårdnära processen, har vi försökt att fånga upp genom att genomföra två workshops, några kompletterande 
intervjuer och några skriftliga svar på frågeställningarna nedan. Förutom att utvärdera hur projektet avlöpt 
under testperioden så har även frågor och idéer kring önskemål om framtida aspekter och lösningar 
diskuterats. 
 

Vilka utmaningar, krav och önskemål finns det ur ett verksamhetsrelaterat perspektiv (ur olika aktörers 
perspektiv: region, kommun, vårdleverantör, teknikleverantör etc.)? 

• Flera nyckelpersoner i projektgruppen har bytts ut under projektets gång, vilket ibland har givit upphov till 
problem. Tidigt i projektet i nära samarbete mellan parterna skulle man sett en tydligare ansvarsfördelning kring 
vem som ansvarade för vad, och hade då tydligare kunnat avsätta dedikerade resurser/kontaktpersoner från varje 
part. Då hade man redan tidigt och effektivt kunnat reda ut frågor kring utbildning i systemen, medicinska 
riktlinjer, installation och användning av hårdvara samt avsätta en dedikerad resurs för till exempel teknisk 
felsökning och support. 
 

• En samordnande, operationell, resursperson från respektive projektpart hade varit önskvärt för att från start och 
sedan löpande sätta upp tydliga ramar för bemanning, schemaläggning, kvalitetsuppföljning, 
utbildning/fortbildning, tekniska förutsättningar i såväl hårdvara som mjukvara, osv. Nu har mycket värdefull tid i 
projektet i stället investerats av vårdpersonalen för att lösa dessa operationella frågor i stället för att fokusera på 
mer patientnära arbete och uppföljning. Man hade också då kunnat undvikit att vissa saker föll mellan stolarna. 
 

• Det har varit en utmaning när man ska hantera initiativ och lösningar för framtiden när vi inte alltid har löst de 
tekniska frågorna. Det behövs en mer professionell intern projektorganisation som kan genomföra 
införandeprojekt mer planerat och ändamålsenligt. Det har också varit en utmaning med denna typ av 
förändringar för olika medarbetare p g a allmänt hög press som ett resultat av den samtidigt pågående pandemin.  
 

• Man borde kunna skala upp detta arbetssätt i hela regionen. För att kunna bredda detta så krävs mycket intern 
information och kommunikation framöver. Man försöker samla alla pågående digitaliseringsprojekt inom området 
i DIGIN (ärendebok) inom Region Västerbotten. 
 

• Då inte surfplattor fanns på plats på äldreboendet i Saxnäs vid testets start så startade testet vid olika tidpunkter 
hos de olika särskilda boendena. Saxnäs fick skynda sig och komma upp på banan och det var inte lätt. Dessa 
saker behöver få ta tid. Dessutom var den lokalt ansvariga personen inte på plats samtidigt som sköterskan som 
skulle arbeta enligt det nya arbetssättet. Sedan slutade en sköterska och en ny kom in som skulle ta över det nya 
arbetssättet. En lärdom är att inte hänga upp nya arbetssätt på en person.  
 

• För att möta ökade behov inom omsorgen så efterfrågas lösningar nu och inte i en avlägsen framtid. Kön till 
särskilda boenden inkluderar många personer med kognitiv svikt och detta behöver vi adressera idag. System och 
lösningar som köps in idag är mer en reaktion på sakernas tillstånd i stället för ett långsiktigt systemtänk, med 
framtidssäkra lösningar (om möjligt). Kommuner i inlandet har begränsade resurser och då har man inte råd att 
genomföra en mängd olika satsningar, med olika system. Vilka system kommer då att hålla i framtiden? Om vi 
utgår från en interaktiv plattform där en brukare eller patient kan ha digitala vårdmöten, därefter bör det finnas 
olika funktioner och verktyg som man kan koppla till plattformen. Viktigt med samverkan mellan kommunerna 
om det ska lyckas – det gäller inköp, systemval mm. Först då har man resurser om man ska investera i stort och 
dyrt. Om jag sedan vill köpa in 350 GPS-larm så krävs det resurser på IT-avdelningen. Detta måste planeras för. 
 

• Om det skulle gå att få tillgång till nationellt täckande resurspooler (t ex via Kry eller andra privata aktörer), så 
skulle det skapas bättre möjligheter att få tillgång till t ex specialistläkare (på distans) inom olika områden.  
 

• Ett önskemål för framtiden: I 95% av alla läkarkontakter som en av deltagarna haft genom åren så är det en sak 
som har saknats – utvärdering av själva behandlingen. När en patient träffar läkare och erhåller en behandling 
som inte kräver en rent fysisk efterkontroll, t ex ta bort stygn, så verkar det vara så att det antingen förutsätts att 
det gått bra alternativt att man inte har någon utvärderande verksamhet. Här borde ju en digital lösning, och 
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rutin, öppna för ljusår med förbättringar genom att man snabbt och enkelt kan kontakta patienten och göra en 
utvärdering av hur behandlingen gått. 
 

• Teknik ska fungera men tänk också på att det krävs nya arbetssätt och att dessa ska ingå i personalens rutiner. 
Viktigt att de blir involverade och delaktiga i projektet från början. Personalen bör vara med och utforma hur 
arbetssättet ska se ut. Vård- och omsorgspersonal bör även få vara med att bidra till kravspecifikationen för den 
tekniska lösningen. Detta kunde vara ännu mer integrerat i arbetet än det är idag. Ett önskemål framåt att 
personalens behov får vara mer styrande. Man fick här ett färdigt förslag att vara med i. Bättre att deras 
verksamhetsbehov får styra vad de ska ha framöver. 
 

• Svårt i projektet att utvärdera lösningen skilt från läkarens insats. I detta fall är brukare, anhöriga och personal 
väldigt nöjda med distansläkaren och därmed blir hela upplevelsen bra. Hade de inte varit nöjda med läkaren 
hade kanske även upplevelsen av lösningen inte varit lika positiv. 
 

• Tack vare att personalen var så positiv till detta arbetssätt så kunde man se bortom teknikstrul. Det visar att 
motivation för förändringen är väldigt viktig. 
 

• Regioner och storsjukhusen är väldigt dåliga på digital uppkoppling. Fler läkarmöten borde kunna ske digitalt, 
även med specialister och andra vårdinstanser än de som vi har testat i detta projekt. 
 

• IVO har granskat regionen utifrån vad som hände under Coronatiden vad gäller läkartid per boende och man har 
då utökat den tiden. Den är utökad ytterligare i och med detta projekt. Om man vet att det blir digital rond på 
tisdagar så nöjer man sig med det. Kontinuiteten är nyckelordet. 
 

• Vi skulle haft supportfunktionerna på plats så det blev en mer sömlös support. Systemet som det ser ut idag är 
tyvärr känsligt för sjukdom och semester. Detta måste de jobba vidare med. De har en hel del att lära från privata 
aktörer och deras sätt att arbeta. 
 

• Detta arbetssätt bör vara en naturlig del i ”God och nära vård”. 
 

• Det måste finnas en frivillighet för patienterna - om man inte vill träffa en läkare digitalt så ska man kunna få 
fysiska läkarbesök. 
 

Vilka ekonomiska effekter har identifierats under projektet? 

• Att beräkna exakta kostnadsfördelar är svårt eftersom det rör sig om många variabler och blir väldigt komplexa 
beräkningar. Vi har dock under projektet identifierat vissa områden där det finns tydliga besparingsmöjligheter: 

o Långa resor, ofta med medföljande personal samt akuta eller planerade inläggningar på sjukhus är ofta 
kostsamma. Med detta arbetssätt, en god medicinsk plan om hur vården ska planeras och bedrivas så 
kan en del av dessa situationer undvikas. 

o Läkemedel kostar regionerna stora summor varje år och vid regelbundna läkemedelsgenomgångar kan 
vissa läkemedel reduceras eller plockas bort. Genom att reducera olämpliga läkemedel som påverkar 
exempelvis balans och kognitiv förmåga minskar också fallrisken och med det mindre frakturer. Det ger 
en vinst för patienten och en vinst för samhället där kostnaden för operationer och sjukhusvård 
minskar. 

o Provtagningar och röntgenundersökningar är också områden där en kontinuerlig läkarkontakt minskar 
behovet av fysiska möten, och därmed ger kostnadsbesparingar. 

o Kostnader för distansläkare jämfört med kostnader för tidigare inhyrda stafettläkare bör kunna vara 
mindre, men detta har ej analyserats i detalj.  
  

Vilka kommersiella, avtalsrelaterade och juridiska utmaningar och aspekter är viktiga att adressera (ur olika 
perspektiv: region, kommun, vårdleverantör, teknikleverantör etc.)? 

• Det pågår en rad initiativ i Västerbotten nu. Vi genomför ett test och det innebär att det finns en teknikleverantör 
i botten. Då dyker upphandlingsfrågor upp. Om man då kommer in i en stor upphandling – har man straffat ut sig 
som leverantör då man varit med i tidigare projekt? Vi har samhällsrum i Västerbotten – är det prov, test eller 
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implementerat? Regionen behöver ta bättre grepp och kunna hantera detta mer rationellt och värdeskapande. 
 

• För oss som organisation blir det problematiskt när teknik och lösningar inte ska upphandlas enligt ”standard 1A”. 
Ett exempel var de s k ”Samhällsrummen” – där fick de klart upphandlingen först när projektet redan var avslutat! 
IT-sidan behöver vara mer snabbfotad så man inte är låst vid standardlösningar. Här har de mycket att lära som 
organisation. Vi kommer inte runt lagen om offentlig upphandling, men det ställer problem när det exempelvis 
gäller teknikköp som är av mindre komplex natur.  
 

• Vi måste bli bättre inom regionen med att bistå vid upphandlingar. Det var till och med svårt att få fram 
webbkameror och headset under Corona-pandemin. Man måste säkra upp teknik innan projektet kör igång. När 
mjuk- och hårdvara kommer från olika håll är det inte så lyckat. I dagsläget är det svårt att ha digifysiska 
överenskommelser över regiongränserna (som dessutom kan ha olika journalsystem). Oklart också hur man kan få 
access till de olika journalsystemen om man är en privat aktör som ska tillhandahålla en distansläkare t ex. 
 

• Om detta koncept skall kunna implementeras i större skala kommer det också att vara viktigt att uppnå en hållbar 
och kostnadseffektiv vård- och kompetensförsörjning, med hög kvalitet och till rimlig kostnad för regionerna. 
Möjligheten att samverka med privata aktörer som kan tillhandahålla en helhetslösning med såväl applikationer, 
teknik och relevanta personalresurser skulle kunna stärka situationen i regionerna. Idag saknas vissa mekanismer 
som tillåter detta, vilket också då förhindrar ett fruktsamt samarbete mellan regioner, kommuner och privata 
aktörer. 
 

• Det finns en rad avtalsmässiga frågor att reda ut efter en möjlig upphandling. Beror på hur man ska se på tjänster 
och arbetssätt. En nyhet för oss är att vi inkluderar både teknik och leverans av vårdtjänster i kombination. Det 
innebär ett helt nytt sätt att upphandla. Tjänsten innefattar såväl teknik som bemanning samt i förlängning 
rimligtvis gemensam fortbildning och utbildning av personal samt kvalitetsuppföljning, gemensamma kvalitets-
/behandlingsriktlinjer och support från leverantören. Flera frågor följer därav: 
 

o Bör den tekniska tjänsten respektive vårdleveransen upphandlas separat eller gemensamt? Under vilket 
lagrum (LoU?)? Dvs. enbart teknisk lösning vs. underleverantör även av vård till regionen, hur skulle ett 
upphandlingsunderlag kunna innefatta båda aspekter? 

o Vem bär det medicinska ansvaret, och vad innebär det för kravställning kring exempelvis journalsystem 
(dokumentation, accesser, osv)? 

o Arbetsgivaransvar och vårdgivaransvar vid platsoberoende arbete (om vårdpersonal bor och arbetar 
fysiskt utanför regionen). 

o Ersättningsstrukturer för denna typ av tjänst? Upphandlas enbart tekniken, enbart bemanningen, eller 
en helhetstjänst skulle detta rimligtvis se olika ut. 
 

• Hur ser arbetsgivaransvaret ut när man arbetar på olika platser? 
 

• Vilka ersättningsstrukturer råder för denna typ av tjänster som är en blandad tjänst? 
 

• Det finns redan idag en digital plattform i regionen som är möjlig att gå över till. De plattformar som används – 
viktigt att följa författningar och lagar som gäller kring patienthantering/patientsäkerhet. Sedan har vi hamnat i 
hur vi måste göra i PM för att följa upp gentemot patientsäkerheten. 
  

• Viktigt att när det är dags för upphandling att det går så enkelt och snabbt (som möjligt)! 
  

Vilka har de tekniska utmaningarna varit och vilka är de krav och önskemål som ställs på tekniken och på 
supporten? 

Sammantaget pekar flera av intervjupersonerna med att det bitvis varit kämpigt med tekniken i projektet av 
flera olika skäl. 

• Regionen har dragit flera lärdomar genom detta projekt. Regionen borde kunna tänka på behörigheter på 
surfplattor och laptops. SITHS-kort är komplicerat, regelstyrt och inte helt lätt att hantera. De arbetar med detta 
inom regionen nu, bl a genom andra projekt. De kommer kunna göra detta på ett bättre sätt framöver. Tydligare 
ansvarsfördelning för driften och av att testa lösningen. Det har gått smärtfritt i samarbetet med kommunen.  
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● Om inte tekniken är på plats från början blir det svårt att göra en rättvis utvärdering av projektet. Vi borde satt av 
tid att testa lösningen, WiFi-uppkoppling etc. redan innan testperioden drog igång. Teknikkraven ska vara kända 
från början så man ej möts av frågetecken vid beställning/ frågor. Önskedrömmen är att tekniken är på plats när 
projektet börjar men det är inte möjligt i regionen idag. Vem ska stödja helhetslösningen av tekniken som 
används? Vi har ingen lösning på detta i dagsläget.  
 

• I början av projektet gavs löften från regionens IT-avdelning att utrustningen skulle komma inom kort men 
leveranserna drag ut mycket länge på tiden. Det tog tex flera månader innan surfplattor nådde Saxnäs särskilda 
boenden. 
 

• Hårdvara och mjukvara levererades av olika aktörer som inte haft tydlig dialog med varandra. Det har varit 
otydligt vem som ska ansvara för en välfungerande lösning, och bör vara löst innan projektstart. Hanteringen av 
vård- och patientinformation var inte heller löst.  
 

• Möjligtvis hade en bättre lösning varit att leverantören även ansvarade för leverans av hårdvaran? Dock osäkert 
om detta vore i linje med regionens och kommunens regler givet strukturer för IT och hårdvara inom ramen för 
upphandling. Ett annat alternativ hade naturligtvis varit att innan driftstart i projektet reda ut vem som ansvarar 
för hårdvaruleverans, samt säkerställa samordning kring detta med den digitala tjänstens leverans så att 
utbildning och installation av system kan ske i god tid och på ett strukturerat sätt. I detta fall tog regionen på sig 
att leverera tekniken. 
 

• Vissa lärdomar drogs under tiden, t ex att ljudet inte var tillräckligt kraftfullt på en surfplatta så att vissa brukare 
hade problem med att höra distansläkaren. Vi beställde då högtalare till dem, vilka först gav en fördröjning av 
ljudet. Detta ledde till att bild och ljud inte var synkat. Senare har man i vissa fall gått över till laptop. 
 

• Det har också funnits utmaningar med internetuppkoppling/WiFi hos privatboende och/eller på särskilda 
boenden. Tydligt att vissa utmaningar varit kopplade till grundläggande förutsättningar i närområdet, dvs. tillgång 
till fungerande infrastruktur för fiber, 4G, osv. Dessa förutsättningar och möjlighet till god internetuppkoppling 
hos vårdtagaren bör säkerställas innan drift startas. 
 

Vilka har utmaningarna varit vad gäller utbildning av och information till personal och vilka är krav och 
önskemål framåt? 

• Utbildning i hur man kopplar upp sig på Kry Connect samt hur man genomför videosamtal borde funnits på plats 
från början. Nu har det gått mycket värdefull tid som distansläkaren fått lägga för att lära vårdpersonalen att 
använda lösningen.  
 

• Det finns ett glapp mellan det framtida klientelet (vårdtagare, anhöriga och kollegor) och digitaliseringsmognad 
hos en del personal och det gäller att personalen då får relevant utbildning och praktik. 
 

• Önskvärt med mer strukturerad utbildning och mer hands-on. 
 

• Ett grundarbete behöver göras i form av instruktionsmallar och utbildningstillfällen i såväl system som 
medicinska-/kvalitetsmässiga riktlinjer och arbetssätt bör göras i ett tidigare skede, och samordnas mellan 
teknikleverantör, vårdleverantör, och vårdpersonal på plats. 
 

• Det borde gå att ta fram ett PM som innehåller utbildning, information mm samt även de tekniska lösningar/ 
kraven som behövs. 
  

• Boendena har haft mycket strul med tekniken och haft flera träffar innan de kunde börja. Tekniken ska vara på 
plats innan man startar projektet, alla ska bli utbildade, t ex låste sig surfplattan vilket gav stor irritation.  

 

Hur ser krav och önskemål ut på olika nyckelroller? 

• Tydlig ansvarsfördelning och kontaktperson. Vid breddinförande (från teknik-/vårdleverantör) vore dels en 
“kundansvarig” kontaktperson, dels tillgång till daglig, teknisk support för personalen på plats önskvärd. 
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Motsvarande kontaktperson hos beställaren också önskvärt. 
  

• Tydligare löpande och strukturerad samverkan mellan inblandade aktörer kring lärdomar, utbildning och 
utveckling av riktlinjer och PM.  
 

• Om nu detta är det nya sättet att arbete – hur ändras då krav på kompetenser hos personal. Kommer 
platsannonser att se annorlunda ut framöver? Jag tror att arbetsmarknaden kommer ändras. Det kommer ställas 
krav på personer att de måste vara teknikvana. Under överskådlig tid måste det finnas pionjärer som vill och 
tycker det är bra. Får man personalen mot sig så kommer det vara stört omöjligt. Det kommer bli en helt annan 
arbetsmarknad framöver.  
 

• Ett par personer sa att vi måste vara med och påverka utbildningsorganisationen när man tittar på 
sjuksköterskeutbildning och läkarutbildningen. De måste vara förberedda inför det nya arbetssätt de möter i 
verksamheten. En av intervjupersonerna är med i en gruppering där man tittar på sjuksköterskeprogrammet där 
man ska få fler digitala moment, t ex hur man genomför kliniska bedömningar digitalt. 
 

• Tillgång till specialistvård är en drivkraft för att jobba digitalt. När det ska till specialistvård, då tvingas man alltid 
resa, det blir inte jämlik vård. Att i Västerbotten åka till en specialistläkare är ett flerdagarsprojekt idag. Största 
vinsten för oss i glesbygd är att kunna träffa specialister digitalt. 
   

• Ersättningsmodeller måste man jobba på att ta fram. 
 

• Det kunde finnas en specialistpool av läkare på regional nivå. 
 

• Viktigt att veta hur en region fungerar även ”kulturellt”. 
 

• Det kommer inte vara möjlighet att gena i framtiden vad gäller språkkrav på anställda. För på utförarnivå är det ok 
idag då kroppsspråket funkar. Har man endast distansmöte så kan man i princip inte använda kroppsspråket utan 
då har man endast språket som verktyg. Det gör att de som inte kan det talade språket får svårt att arbeta 
digifysiskt. 

 

4 Diskussion 
 

Vid en jämförelse mellan det som framkommit från enkätundersökningarna och intervjuerna (inklusive 
fokusgrupper) så kan man konstatera att de är relativt samstämmiga. Farhågor och förväntningar som fanns 
innan själva testperioden var oväntat många, precisa och tydliga (i enkätsvaren), och efter testperioden var 
över så har en tydlig förflyttning mot det positiva hållet kunnat observeras.  

En aspekt som har problematiserat analysen är att distansläkaren under testperioden har haft mer tid (i snitt) 
per vårdtagare till förfogande att lägga på vårdmöten, och om denna tid minskar (p g a ökat antal vårdtagare 
som ska adresseras) så kan vissa av de positiva effekterna som identifierats reduceras eller utebli. 

Utvärderingen har primärt påvisat resultat och lärdomar i kvalitativa termer, med fokus på arbetssätt och 
själva utförandet av vården och dess påverkan på vårdtagare och anhöriga. Ovanstående analys kan med fördel 
kompletteras med en mer djupgående analys av de samhällsekonomiska aspekterna, inte minst de ekonomiska 
aspekterna av exempelvis minskade kostnader för stafettläkare, minskat antal fysiska besök och inläggningar 
på sjukstugorna, minskad miljöpåverkan, minskat antal mediciner för många vårdtagare med mera. 

Det finns anledning att följa upp detta arbete om ytterligare något år för att kunna identifiera mer långsiktiga 
effekter, identifiera förändringar och fånga upp ytterligare lärdomar och erfarenheter från samtliga 
intressentgrupper.  
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5 Bilagor 
 

Bilaga 1. Sammanställning enkät P-CAT, 2021-09-24, DiFyV, SÄBO 
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4. Relationen mellan personal och boende är viktigare än 
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Före

Efter



 

23 
 

 

 

 

 

 

  

0% 3%

17%

51%

29%

0%2%
9%

15%

50%

24%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Nej, tar helt
avstånd

Tar delvis
avstånd

Tveksamt,
tar varken

avstånd
eller

instämmer

Instämmer
delvis

Ja,
instämmer

helt

Svar saknas
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6. De boende erbjuds att delta i individanpassade dagliga 
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7. Jag har helt enkelt inte tid att ge en vård som utgår från 
den enskilde boendes behov.
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8. Miljön här känns kaotisk.
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9. Vi måste få jobbet gjort innan vi kan bekymra oss om att 
skapa en hemlik miljö.

Före

Efter

11% 14%

34% 34%

6%
0%

26%

15%

28%
22%

9%
0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Nej, tar helt
avstånd

Tar delvis
avstånd

Tveksamt,
tar varken

avstånd
eller

instämmer

Instämmer
delvis

Ja,
instämmer

helt

Svar saknas

10. Den har organisationen hindrar mig från att ge en vård 
som utgår från den enskilde boendes behov.
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11. Bedömning av de boendes behov utförs dagligen.
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12. Det är svårt för de boende att hitta i miljön.
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13. De boende kan vistas utomhus när de önskar.

Före
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Sammanställning, enkäter, personal 

Tabell 1. Bakgrundsdata från personal före och efter projektet ”DigiFysiska vårdkontakter på SÄBO”. 

 

Variabel Före Efter 
Svarsfrekvens (%) 37 49 
Kvinnor (%) 91 91 
Vill ej uppge (%) 3 – 
   
Ålder (år) 23–65 år 19–65 år 
Yrkeskategori   
Chef (%) 6 13 
SSK (%) 8 11 
Arbetsterapeut (%) 6 2 
Fysioterapeut (%) 3 0 
USK (%) 60 61 
Annat (%) 17 13 
Antal år i yrket, range ± medel 0–44, 16 år 1–40 år, 19 år 
Ange antal år arbetsplatsen, range ± medel 0–35, 10 år 0–30, 11 år 
Hur mycket Du använder digitala lösningar i din 
vardag som en självklarhet, ange 1–9 (där 1 är 
aldrig och 9 mkt), (8+9, %) 

77 % 52% 

Vad anser Du om digitala hälso- och 
sjukvårdstjänster generellt? (tolkning) 

  

Positiv 53 % 65 % 
Neutral/Vet ej 32 % 26 % 
Negativ 15 % 9 % 
Vad anser Du om att erbjuda personer på särskilda 
boenden läkarkontakt på distans? (1–10, dåligt – 
mkt bra) medelvärde. 

7,0 8,1 
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Sammanställning, enkäter, vårdtagare 

Tabell 2. Bakgrundsdata och svar från enkäten till vårdtagare. 

 

Variabel Före Efter 
Antal (n) 57 45 
Svarsfrekvens, % 78 62 
Andel kvinnor, % 63 64 
Ålder (min–max) år, medel 65–102 69–97 
I vilken omfattning deltar du/den boende i digitala möten såsom t.ex. 
Skype med anhöriga m.fl.? (%) 

  

Aldrig 96,5 71,1 
Varje år 0 9 
Varje kvartal 3,5 9 
Varje månad 0 9 
Varje vecka 0 2 
Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? (%)   
Mkt/Ganska gott 40 47 
Någorlunda 47 42 
Mkt/ganska dåligt 0 18 
Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? (%)   
Nej 47 64 
Ja, lätta besvär 46 33 
Ja, svåra besvär 7 2 
Hur är din rörlighet inomhus? (%)   
Förflyttar mig utan svårigheter 33 31 
Vissa svårigheter 28 36 
Stora svårigheter 7 16 
Kan inte alls förflytta mig 32 18 
Fick du plats på det äldreboende du ville bo på? (%)   
Ja 63 62 
Nej 2 7 
Vet inte/Ingen åsikt 35 31 
Trivs du med ditt rum eller lägenhet? (%)   
Ja 70 73 
Delvis 12 11 
Nej 2 2 
Vet inte/ingen åsikt 16 13 
Brukar personalen ha tillräckligt med tid att utföra sitt arbete hos dig? 
(%) 

  

Alltid/oftast 79 74 
Ibland 2 13 
Sällan/aldrig 0 4 
Vet inte/Ingen åsikt 19 9 
Brukar personalen meddela i förväg om förändringar? (%)   
Alltid/oftast 32 29 
Ibland 16 16 
Sällan/aldrig 16 25 
Vet inte/Ingen åsikt 37 31 
Brukar du kunna påverka vid vilka tider du får hjälp? (%)   
Alltid/oftast 51 56 
Ibland 9 4 
Sällan/aldrig 7 15 
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Vet inte/Ingen åsikt 32 24 
Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? (%)   
Alltid/oftast 76 82 
Ibland 4 7 
Sällan/aldrig 0 0 
Vet inte/Ingen åsikt 19 11 
Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur 
hjälpen ska utföras? (%) 

  

Alltid/oftast 64 77 
Ibland 9 7 
Sällan/aldrig 0 0 
Vet inte/Ingen åsikt 26 16 
Hur tryggt eller otryggt känns det att bo på ditt äldreboende? (%)   
Mkt/ganska tryggt 79 83 
Varken eller 2 4 
Ganska/Mkt otryggt 2 0 
Vet inte/Ingen åsikt 17 13 
Känner du förtroende för personalen på ditt äldreboende? (%)   
För alla 42 42 
För flertalet 32 29 
För några 11 11 
Inte för någon  0 0 
Vet inte/Ingen åsikt  16 18 
Händer det att du besväras av ensamhet? (%)   
Ja, ofta 5 4 
Ja, då och då 39 56 
Nej 33 24 
Vet inte/Ingen åsikt  23 16 
Hur lätt eller svårt är det att få träffa sjuksköterska vid behov? (%)   
Mkt/ganska lätt 58 68 
Varken eller 7 9 
Mkt/ganska svårt 2 4 
Vet inte/Ingen åsikt 33 18 
Hur lätt eller svårt är det att få träffa läkare vid behov? (%)   
Mkt/ganska lätt 9 34 
Varken eller 26 16 
Mkt/ganska svårt 14 25 
Vet inte/Ingen åsikt 51 27 
Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med personalen på ditt 
äldreboende, vid behov? (%) 

  

Mkt/ganska lätt 71 76 
Varken eller 9 7 
Mkt/ganska svårt 2 4 
Vet inte/Ingen åsikt 19 13 
Vet Du vart Du ska vända Dig om Du vill framföra synpunkter eller 
klagomål på äldreboendet? (%) 

  

Ja 35 49 
Delvis (i vissa frågor men inte i andra) 19 18 
Nej 46 33 
Vem eller vilka var med och besvarade/fyllde i frågeformuläret? (%)   
Vårdtagare 1 13 
Anhörig (besvara gärna nästa fråga nedan)  10 11 
Vän/bekant 1 2 
God man/Förvaltare 1 2 
Personal (inkl. chefer) 5 18 
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Annan  26 0 
Vårdtagare och personal 8 42 
Vårdtagare och anhörig (besvara gärna nästa fråga nedan) 3 9 
Vårdtagare/God man/förvaltare 1 0 
Vårdtagare, Annan 0 2 
Hur tycker du som anhörig att samarbetet mellan dig och äldreboendet 
fungerar? (%) 

  

Mkt/ganska bra 30 25 
Varken eller 2 2 
Mkt/ganska dåligt 0 0 
Vet inte/Ingen åsikt 68 73 

 


