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Konferens Digitalisering i praktiken, 28 maj 2019 
I samverkan mellan Fyrbodals Hälsoakademi, Kommunakademin Väst, 
Interregprojektet eTeam för välfärdsteknologi, Högskolan Väst och 
GITS arrangerades den årliga konferensen ”Digitalisering i praktiken 
inom hälsa, vård och omsorg”. Årets fokus var den nära vården utifrån 
gränsöverskridande arbetssätt.  

Syftet med konferensen var att förbättra samverkan, få fram nya områden att 

arbeta med och undersöka i samverkan mellan praktik, akademi samt forsknings- 

och utvecklingsenheter. Deltagare vid konferensen var medarbetare, kliniskt 

verksamma, studenter, lärare, forskare, verksamhetschefer och politiker 

verksamma inom Västra Götalands vård och omsorg. 

Konferensen gick även att följa via livesändning, där deltagarna också hade 

möjlighet att ställa frågor till presentatörerna.  

Moderator för dagen var Linn Wallér, Funktionsledare GITS. 

Dagens presentationer 

Samtliga presentationer finns att läsa i sin helhet på konferensens hemsida 

http://www.gitsvg.se/konferens_2019. Nedan finns en sammanfattning av vardera 

presentationen. 

Arbetsintegrerat lärande (AIL) – kunskap och utveckling skapas i 
mötet mellan akademi och omvärld 
Bibbi Ringsby Jansson, Vicerektor AIL, Högskolan Väst 

Information om Högskolan Väst och dess samverkansarenor kring utbildning och 

forskning. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla 

arbetsintegrerat lärande, AIL, och har som ledord ”vi skapar kunskap 

tillsammans”. Kunskapen ska göras tillgänglig för fler genom ett livslångt lärande 

för ett hållbart samhälle. AIL som genomsyrar hela högskolans verksamhet finns i 

både värdegrund och profil. Detta är en viktig kvalitetsdimension i utbildning och 

lärande. Hemsida: https://www.hv.se/arbetsintegrerat-larande/ 

Omställningsarbetet inom Västra Götalandsregionen – Om vård i 
hemmet, digitala vårdmöten och monitorering i hemmet 
Jan Eriksson, programchef omställningen  

Omställningsarbetet kräver samverkan på vårdens alla nivåer och områden. I 

omställning till ”Nära vård” (SOU 2018:39) måste vi förbereda oss för att möta 

patienternas och invånarnas behov och förväntningar. Det ställs också höga krav 

på ekonomi samt ändrade krav på kompetensförsörjning. Omställning handlar om 

att skapa största möjliga värde för dem vården är till för, med de resurser som 

finns. Ett sätt är att öka användandet av digitala vårdformer och tjänster. Åtgärder 

inom nära vård är mobil närvård, samverkan vid utskrivning från sluten vård samt 

samordningsfunktioner. Prioriterade digitala invånartjänster är digitala vårdmöten, 

egenmonitorering, vårdexpressen, stöd och behandling, 1177 och webbtidbok.  

Resultaten av fungerande mobil närvård visar bland annat att både patienter och 

anhöriga har en påtagligt ökad nöjdhet och livskvalitet. Digitala lösningar sparar 

mycket tid som kan användas på bättre sätt. Patientsäkerheten är mycket viktigt i 

arbetet. Då det krävs säker legitimering är det en stor utmaning att hitta lösningar 

för äldre som inte har mobilt bankID. Hemsida www.vgregion.se/vardskiftet 

http://www.gitsvg.se/konferens_2019
https://www.hv.se/arbetsintegrerat-larande/
http://www.vgregion.se/vardskiftet
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Samordnad utveckling för god och nära vård (Regeringsuppdrag 
S2017:01) 
Maria Vikingsson, Kommunchef Sotenäs kommun, medlem i utredningens 
referensgrupp för kommundirektörer 

En strukturerad dialog för att ta tillvara på den kunskap som finns runt om i 

landet. Meningen med arbetet är att utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och 

effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården. Den ska vara förankrad 

med den som den berör. Det är viktigt att tänka på att människan är i centrum, inte 

diagnosen. Referensgruppsmöten har hållits där man för dialog kring frågor som 

samverkan, kunskapsstyrning för att få tjänster som behövs och blir bäst för 

patienterna. Detta är inte enbart en organisationsförändring, det är även en 

kulturförändring. Utredningens hemsida www.sou.gov.se/godochnaravard.  

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) - Tillsammans skapar vi 
Framtidens vårdinformationsmiljö till nytta för invånaren 
Ann-Charlotte Klarén, Projektledare Kommun-FVM,  
Lena Ström, Projektledare FVM Kommunsamordning VGR 

Många aktörer behöver dela information med varandra på säkra sätt, hälso- och 

sjukvårdsinformation ska alltid vara tillgänglig för dem som behöver den. Det ska 

bli enklare för invånare, patienter och medarbetare att ha kontakt med vården. 

Genom det nya systemet Millennium, som är en gemensam informationsplattform, 

ska IT-system och tjänster bindas ihop. Målet är att ha en flexibel helhet där man 

kan ha nytta av att all information finns samlad. I arbetet med att ta fram 

informationsplattformen, har medarbetare inom vårdens områden varit med för att 

ge sina synpunkter och kunskap i vad som är viktigt i nya system. Detta är en unik 

chans att påverka de system vi ska arbeta med. Rekrytering av medarbetare till 

designarbetet pågår. Kommunala verksamheter som har intresse av systemet är 

exempelvis elevhälsan och kommunal omsorg. Fakta, nyheter, kontaktuppgifter 

www.vgregion.se/FVM.  

Samverkan vid in och utskrivning – kommande organisation och 
struktur  
Maria Fredriksson, Funktionskoordinator GITS, Jeanette Andersson, 
Processledare VästKom 

Kommande organisation och struktur för hur arbetet ska bedrivas. IT-tjänsten 

SAMSA är ett stöd i arbetet enligt SFS 2017:612. Den gemensamma 

målsättningen är att stärka den enskildes rätt till en trygg och effektiv utskrivning 

utifrån dennes behov. Målet är också att stärka samordningen och tilliten mellan 

huvudmän och verksamheter samt att antalet utskrivningsklara dagar ska minska. 

För närvarande finns en gemensam ledningsgrupp som är kopplad till 

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) samt en gemensam arbetsgrupp. 

Utmaningar är att minska utskrivningsklara dagar i VG. Idag är målet nått men det 

görs för få Samordnade Individuella Planer (SIP). Det finns också behov av 

förbättrad information i samband med in- och utskrivning. Dessutom behövs mer 

samsyn kring den gemensamma rutinen.  

Supportstrukturer inom SAMSA 
Sara Woxneryd, projektledare GITS 

Kartläggning och beskrivning av supportorganisationen från verksamhet, 

superanvändare till utökad support och slutligen grundsupport. Utifrån den 

genomförda kartläggningen togs förslag fram på förbättringsåtgärder, struktur för 

http://www.sou.gov.se/godochnaravard
http://www.vgregion.se/FVM
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supportorganisation och stöd till användare. Även i detta är patientsäkerheten 

mycket viktig. Detta är ett utvecklingsområde som kan genomföras i samarbete 

med t.ex. högskolan. De olika parterna behöver information om varandras 

arbetssätt och situationer. Dialogytor behövs för både medarbetare och chefer för 

att sätta rutinerna. Man behöver även hitta former för att involvera patienter och 

brukare.  

Interreg eTeam – Den enskilde vårdtagarens upplevelse av 
distansmöten 
Ann-Therese Hedqvist, studentarbete  

Allt fler personer blir äldre och många bor kvar i hemmet där de har behov av 

vård- och omsorgsinsatser. När personer återgår till hemmet efter en vårdtid på 

sjukhus görs en vård- och omsorgsplanering för att patienten ska kunna lämna 

slutenvården på ett tryggt sätt. Planeringen görs allt oftare via videomöten, detta 

innebär att den fysiska närvaron kan saknas. Forskning saknades kring den 

enskilde personens upplevelse av vårdplanering via distansmöten. Studien syftar 

till att belysa den äldre personens upplevelse av vård- och omsorgsplanering via 

video. Intervjuer kommer att göras med personer över 70 år som har erfarenhet av 

vård- och omsorgsplanering via video. Studien är i sin uppstart men pågående 

datainsamling kan visa citat som handlar vikten av att informera patienten om hur 

mötet kommer att ske samt hur man kan underlätta för patienter som har svårt att 

höra det som sägs på skärmen. 

Primärvården online – Reflektioner av dess användning 
Kurs – Vetenskapligt förhållningssätt  
Bertil Marklund, Professor och distriktsläkare 

Kursen Vetenskapligt Förhållningssätt syftar till att lära ut ett grundläggande 

medicinskt vetenskapligt syn- och förhållningssätt. Deltagarna får lära sig att bli 

kritiska konsumenter till vetenskapliga rön. De ska även kunna söka, läsa, bedöma 

och använda existerande medicinsk kunskap eller att kunna konstatera att sådan 

kunskap saknas. Nyttan med detta är att kunna utveckla och förbättra arbetsrutiner 

till nytta för det kliniska arbetet. Under årets kurs har flera litteraturstudier tagits 

fram som på olika sätt handlar om digitalisering och virtuella läkarbesök. Följande 

två presentationer är exempel på dessa. Hemsida: https://www.vgregion.se/fou-

fyrbodal-kurser 

Virtuella eller fysiska läkarbesök – Finns skillnader i 
behandlingsresultat av sårläkning? 
Anna Nilsén, Wästerläkarna Redegatan 

Bakgrunden till studien är att Sveriges befolkning blir äldre och att svårläkta sår 

ökar. Syftet med studien var att undersöka om det finns skillnader i 

behandlingsresultaten av sårläkning vid virtuella besök jämfört med fysiska 

läkarbesök. Slutsatsen av studierna är att telemedicin är komplext, vissa studier 

visar kortare sårläkningstider andra visade högre dödlighet. En slutsats kan vara 

att telemedicin inte passar för allt typer av patienter och besvär. Mer forskning 

behövs kring ämnet. 

En doktor i fickan – kan digital självtiragering ersätta ett traditionellt 
triage i primärvården? 
Fabian Ruben, Omtanken vårdcentral Frölunda Torg 

Syftet med studien var att undersöka om det finns evidens för att självtriagering i 

smarttelefon på ett säkert och effektivt sätt kan ersätta ett traditionellt triage med 

https://www.vgregion.se/fou-fyrbodal-kurser
https://www.vgregion.se/fou-fyrbodal-kurser
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en sjuksköterska. Resultatet visar att det saknas evidens för helautomatiserad 

självtriagering men att en kombination av automatiserat triage och manuell 

hantering kan vara patientsäkert och effektivt. Det krävs mer forskning i området.  

Distansmöten med stöd av gemensam plattform 
Christer Nygren, Funktionskoordinator GITS 

Uppdraget är fortsatt utveckling av distansmöte som mötesform vid samordnad 

vård- och omsorgsplanering. Tester har gjorts av Cisco meeting-server som finns 

integrerat i Outlook-klienten. Problem är att man inte kommer direkt in i mötet då 

man klickar på möteslänkar. Det finns avancerade funktioner i gränssnittet vilket 

gör att ovana användare kan ha svårt att hitta rätt. Slutsatsen är att det inte 

kommer att fungera att ersätta Skype för företag med Cisco meeting-server vid 

planeringsmöte. Nu arbetar man vidare med tekniker för nödvändiga åtgärder 

samt för en dialog med leverantören Cisco om lösningar på de problem som man 

upplevt under testerna.  

Interreg eTeam – Personalens upplevelse av digitalisering och ny 
teknik 
Sandra Pennbrant och Margareta Karlsson, Högskolan Väst 

Nyttan med projektet är att få en större kunskap om välfärdsteknologi, digitala 

signeringslistor, inklusive dess införande och användning, men också om 

teknologins möjligheter och begränsningar inom kommunal hälso- och sjukvård. 

Enkätundersökning har skickats till personal inom kommunen som arbetar med 

digitala signeringslistor. Baspersonalen hade fått bra stöd från sjuksköterskor vid 

införandet av signeringslistorna. De som ansåg att det fanns brister tyckte att de 

fått lära sig systemet själva genom att använda appen för digital signering. Den 

största utmaningen var att komma ihåg att ta sig tid att signera hemma hos 

vårdtagaren. I delstudie 2 kommer baspersonal att intervjuas, för att få en djupare 

förståelse kring deras upplevelser av digitalisering och ny teknik.  

Projekt digital signering 
Ann-Marie Jonasson, projektledare, DSK 

Tidigare har handskrivna signeringslistor på papper använts. Projektstart 2018 i en 

hemtjänstgrupp och på två omsorgsboenden. Syftet var att minska avvikelser, 

säkerställa läkemedelshantering och att öka signerade rehabiliteringsinsatser. 

Legitimerad personal, enhetschefer och baspersonal utbildades i det digitala 

systemet. Personalen lägger in insatserna i webbgränssnittet och baspersonal med 

giltig delegering signerar insatsen i telefon eller Ipad. Reflektioner från arbetet är 

att vårdtagare tidigare inte alltid fick sina läkemedel på ordinerad tid. Det har 

blivit en bättre kontroll av hantering av narkotikaklassade preparat. Signering och 

instruktioner blir läsbara och avvikelser som ska åtgärdas syns i realtid. Antal 

avvikelser kring läkemedel har halverats under tiden som detta har pågått. 

Projektet har förlängts året ut, och under hösten beslutas om 

upphandling/förlängning. 

Brukarrevision av Samordnad Individuell Plan (SIP) i Västra Götaland 
2018. "Jag lever mitt liv mellan stuprören" 
Sara Svensson, Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg 
(NSPHiG) 

Bakgrund till undersökningen är den statliga satsningen ”Stöd till riktade insatser 

inom området psykisk hälsa”. I revisionen har man även lagt till känslan av 
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meningsfullhet. Målet var att få en fördjupad bild av hur SIP fungerar utifrån ett 

patient- brukar- och närståendeperspektiv. Syftet var att undersöka vilka 

framgångsfaktorer och hinder som finns samt att belysa utvecklingsområden. 

Detta ska bidra till utvecklingen av arbetet med SIP i regionen. En SIP är sedan 

2010 en lagstadgad rättighet för personer som är sjuka och i behov av samordning 

av insatser både från hälso- och sjukvården och från socialtjänsten. 

Brukarrevisionen görs i ett led att bland annat arbeta evidensbaserat och att få ett 

unikt inifrånperspektiv. Det ska även öka förtroendet får vård och omsorg.  

Resultatet visar att SIP ses som ett möte men även en känslosam resa för alla 

inblandade. När det att fungerar som bäst är det en mötesform där individen blir 

lyssnad på och hamnar i fokus. Hinder i arbetet är brister i kunskapen om SIP, 

samverkan och psykisk ohälsa. Även brister i brukardelaktighet och då man 

fokuserar på fel saker. Konstellationen av mötesdeltagarna, brister i tydlighet och 

kommunikation hindrar en väl fungerande SIP. Förbättringar kan göras med 

spridning av information om SIP, både till allmänheten och professionen. Det 

behövs mer kunskaper om samverkan, psykisk ohälsa och bemötande.  

Västra Götaland Samordnade arbete för SIP 
Jessica Ek, SIP-samordnare GITS 

Välfärdsbehoven ökar genom att det i framtiden finns en förändring i olika 

åldersgrupper. Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn 

i samhället fram till år 2025. Att göra en SIP innebär vinster både för personen, 

för närstående och för de professionella. Genom SIP ska patientsäkerheten stärkas, 

vilket leder till en tryggare och bättre hälsa, vård och omsorg. Uppföljning av 

kvalitet, förnyade brukarrevisioner, tätare samarbete med patientnämnden. 

Servicedesign kommer att användas. Hur kan man göra invånarna delaktiga i sin 

SIP? Utbildnings- och informationsmaterial kommer att tas fram. En stor del av 

arbetet kommer att göras i samverkan med Patientnämnden.  

Workshop 
Dagen avslutades med en workshop då deltagarna diskuterade kring ”Pågående 

arbete och framtida hälsa, vård och omsorg. Vad behöver vi praktiskt fokusera 

på?”  

 

Sammanfattat av  

Eva Larsson, FoU primärvård Fyrbodal 


