
Välfärdstjänster i hemmet 
Ny teknik ger nya möjligheter att möta utmaningar i vård och omsorg. 

 
 

Nationell framåtblick 

Hur samordnar vi utveckling av vård och omsorg på distans? 

Behövs gemensam infrastruktur? 

Vad händer i Norden? 
 

Mikael Johansson, Inera 

Mikael.johansson@inera.se 
0706-987425 



Några av utmaningarna inom vård och omsorg 

•  Allt äldre befolkning som kräver mera vård och 
omsorg 

•  Mera livsstilsrelaterade sjukdomar 

•  Majoriteten av sjukvårdskostnaderna är kopplade till 
kroniska sjukdomar 

•  225 000 nya medarbetare behövs i vården och 
omsorgen fram till 2023 om inga förändringar görs i 
arbetssätt och bemanning. 

 



Att finansiera välfärden år 2035 motsvarar 
13 kronor mer i skatt på varje hundralapp! 

Antal invånare äldre än 85 år 



Sjukhus 

Öppenvård 

Kommunal omsorg 

Nära invånaren 

Invånare 

Tillgänglig 
vårdinformation för 

vårdgivare & patient 

Min hälsa 
Min information  

Mina beslut 

Medlen  
följer 

Invånaren  

Invånaren 
väljer 

vårdgivare 

Förändring av vård och omsorg 

Hemmet 

Vart är vi på väg? Det behövs stöd för nya arbetssätt! 



Utveckling på konsumentmarknaden? 

iPhone lanserades 2007, 
 helt ny användarvänlighet 

Första ”pekplattan”, 
 iPad lanserades 2010 



Entreprenörer tog snabbt till sig den nya tekniken 
och invånarna nappade… 

Träningsappar 

”Trygghetsappar” 

Utvecklingen går snabbt vidare… 



Har teknikutvecklingen påverkat? 



Gigantisk marknad har öppnats 
- Leverantörerna bygger egna lösningar… 



Vikt, Puls, BMI, Koldioxidhalt i rum 
Blodtryck, Puls 

Vi delar information med varandra… 

Puls, Syresättning, 
Perfusionsindex (PI) 

Blodsocker 

Steg, Puls, 
Sömn, Syresättning, Kalorier 

Steg, Sömn, Kalorier 

Exploderande 
tjänsteutbud! 

Hälsorelaterade 
”Appar” kopplas 
mot tjänster på 

nätet. 

…och kopplar in olika typer av ”prylar” för att mäta hälsorelaterad data. 



Blodtryck, Puls 

Puls, Syresättning, 
Perfusionsindex (PI) 

Blodsocker 

Exploderande 
tjänsteutbud! 

Hälsorelaterade 
”Appar” kopplas 
mot tjänster på 

nätet. 

Leksaker? 

Vård- och Omsorgsgivare 

Möjligheter? Vikt, Puls, BMI, Koldioxidhalt i rum 

Nytta för vård- och omsorgsgivare? 

Hinder? 

Fallsensor 



Vård- och Omsorgsgivare 

Blodtryck, Puls 

Puls, Syresättning, 
Perfusionsindex (PI) 

Blodsocker 

Exploderande 
tjänsteutbud! 

Bidra med 
vård & omsorgs 

information 

Standardiserade gränssnitt 

Möjliggör 
smarta 

arbetssätt! 
Continua! 

Vikt, Puls, BMI, Koldioxidhalt i rum 

Vi kan dra nytta av utvecklingen! 

Hälsorelaterade 
”Appar” kopplas 
mot tjänster på 

nätet. 

Fallsensor 



•  Allians som verkar för att standards följs och 
tillämpas på ett sådant sätt att informations-
utbyte underlättas. 

•  Continua är inte vinstdrivande. 
•  Certifierar produkter. 
•  Läs mera på www.continuaalliance.org 

Vad är Continua? 



Gemensam 
anslutnings 

punkt 

Sensorer/Givare 

Weight Scale 

Pulse Oximeter 

Independent  
Living Activity 

Cardio / Strength  

Medication 
Adherence 

Glucose Meter 

Pulse  / 
Blood Pressure 

Thermometer 

Physical Activity 

Peak Flow 

Vård- och  
omsorgs- 

information 

Service 
Center 

Continua 



En infrastruktur för varje sensor? 



Continua har tre fokusområden 

Klara sig själv längre 

Friskvård 

Hantera kroniska sjukdomar 
(70-80% av sjukvårdskostnaderna) 
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Na#onal	  Danish	  
Reference	  architecture	  

D
ow

nload 

REFERENCEARKITEKTUR FOR 
OPSAMLING AF HELBREDSDATA 

HOS BORGEREN 

REFERENCE ARCHITECTURE 
FOR COLLECTING HEALTH DATA 

FROM CITIZENS 



Danska	  gemensamma	  infrastrukturen	  



TeleCare Nord 
Telemedicin i stor skala 

 

Samarbejde om og med patienten 



National 
måle-database 

hjemmemålinger 

Telemedicinsk lösningskoncept  
 
 
 
 
 
 



TeleCare Nords mål  

•  Reduktion till 70% av kostnadsnivån för konventionell vård. 
•  Minska återinläggning (2.1 -> 0.97 återinläggningar) 

•  Minskning av vårddagar (5.5 -> 4,5 dagar) 

•  Minskning av öppenvårdsbesök (4,5 -> 2,3 besök) 
•  Öka antalet husläkarbesök (6 -> 9 besök) 

•  Ökad patientmakt och möjlighet till egenvård 

•  Förbättrad patientsäkerhet, tillfredsställelse och ökad livskvalitet 

•  Kostnadsreduktion för kommunala vårdtjänster (10 000 DKr/år) 

•  Frigöra tid för vård- och omsorgspersonal 

•  Minska antalet avvikelser i vårdövergångar 



TeleCare Nord - huvudmål  
•  Tvärsektoriellt samarbete med patienten/medborgaren 

för att realisera hemövervakning av KOL-patienter i stor 
skala - inom ramen för ordinarie verksamhet. 

•  Att använda och bidra till en nationell telemedicin 
infrastruktur och därmed infria åtaganden i den nationella 
telemedicin handlingsplanen 

•  Att ta fram vetenskapligt underlag för patientrelaterade 
effekter, hälso- och kvalitetseffekter samt 
hälsoekonomiska effekter 



Preliminära resultat 
Patienternas erfarenheter 

•  Ökad säkerhet 

•  Förbättrad förmåga att hantera 
sin sjukdom själv 

•  Ökad livskvalitet 

•  Bättre förberedd för dialog med 
vårdpersonal 

•  Närstående spelar en viktig roll 

•  Deltagandet har gett både patient 
och vårdgivare bättre nätverk 

Vård och omsorgspersonal 

•  Agerar mera proaktivt i dialog med patienten 

•  Ökad delaktighet genom förbättrad 
kommunikation 

•  Stärkt professionalism med mer välgrundad 
dialog mellan vårdaktörer 

•  Nya uppgifter och kompetensbehov 



   Norge följer nu Danmark 





Norge 2015 

•  Establish a national architecture 
•  Establish Continua Service Center Norway 
•  Establish Nordic cooperation 
•  Run a national mHealth project NCDs 
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Fighting the global 
health burden through 

new technology 

WHO-ITU joint 
program on mHealth 

for NCDs 



Vad gör vi i Sverige? 
 

Hur samordnar vi utveckling av vård och omsorg på distans? 

SKL och inera tittar nu på Continua-ramverket som en 
viktig komponent i en gemensam infrastruktur samt hur 

vi kan samverka med våra nordiska grannländer 

	  	  	  



Tack för visat intresse! 
Kontakta oss gärna kring dessa frågor 

 

Mikael Johansson, IT-Strateg, Inera AB 
mikael.johansson@inera.se 

0706-987425 

 

 
  

 

	  	  	  


