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Vår digitaliseringsmodell

Teknik
(IT/MT)

Kultur och 
kompetens

Strategi och ledarskap

Arbetssätt

Ett lagarbete där tekniken enbart är en av flera komponenter.

Resultat



Målbild digitaliseringsstrategi
• Digitalt i första hand

• Det digitala ska vara det naturliga förstahandsvalet samt en naturlig grund i allt utvecklingsarbete. 

Målbilden för digitaliseringen följer målbilden för ”Vägen till framtidens hälsa och vård år 2035”. 

• Jag får stöd att främja min hälsa

• Digitala lösningar för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser som gör det möjligt för 

norrbottningar att själva mäta och följa sin egen hälsa och dela information med vården. 

• Jag är en aktiv och självklar partner i vården

• Digitaliseringen ska stärka digital samverkan och informationsutbyte mellan patienter och vården, 

mellan våra anställda och mellan vården och externa parter.

• Jag får vård nära mig på nya sätt

• Nya digitala lösningar och arbetssätt ska möjliggöra att vården i stor utsträckning sker där 

medborgaren lever sitt liv istället för i regionens lokaler.

• Jag får en god och samordnad vård

• Vårdens arbete ska underlättas genom digitala lösningar som skapar en effektivare och samordnad 

patientresa genom vården. Lösningarna ska stödja effektiva arbetssätt som är oberoende av tid och 

plats där olika vårdgivare kan vara involverade i flödet.



Fokusområde digital vård 

Omfattar alla digitala tjänster för stöd i mötet mellan

vårdgivare och patient. 

Vid behov ska övergången till det fysiska mötet ske 

smidigt både för patienten och verksamheterna.

”Digitalt i första hand, fysiskt när det behövs”



Digital vård - Nationella och regionala tjänster

Nationella tjänster från Inera är 

förstahandsvalet och utgör basen

1177.Se ska vara den primära vägen in 

för Norrbottningarna.

Regionala tjänster skapas då Norrbotten 

har behov som inte stödjs nationellt eller 

om den nationella utvecklingen går för 

långsamt. Komplement till 1177.se.



Återrapportering – piloter och projektinförande
inom ramen för digitaliseringsstrategin

Nationellt

• 1177 Vårdguiden och Journalen på nätet

Regionalt 

• Hemmonitorering av patienter med hjärtsvikt

• Digitalen

• Digitala vårdbesök och återbesök i vården

• Blå Appen

• Digitalt tolkstöd



Information på webben om 

hälsa, sjukdomar 

och vård.

1

Sjukvårdsrådgivning på 

telefon, dygnet runt.

2

Tillgång till journal 

och andra

personliga e-tjänster.

3

1177 Vårdguidens tjänster



Stark tillväxt för användningen av digitala tjänster

Norrbottningarnas 

användning av 1177.se

88% har någon 

gång loggat in.



Hemmonitorering av patienter med hjärtsvikt



Erfarenheter från monitorering av personer med hjärtsvikt vid Pajala Hälsocentral

Gustav Söderlund, IT-Strateg, IT/MT-avdelningen



VÅRDGIVARPORTALPatientapp

Skattningsformulär:
Svullnad, Andfåddhet och 

trötthet

Patient i hemmet Vårdgivare

Blodtryck Puls Vikt

Chat/video

Vad är hemmonitorering?

illustrationer: Telia Company

Mätutrustning:



Varför hemmonitorering?
• Trygghet och tillgänglighet
• Delaktighet och egenförmåga
• Proaktivt arbetssätt förebygger vårdbehov

Inklusionskriterier

• Personer med diagnostiserad hjärtsvikt.

• Erbjöds i första hand till patienter som bor långt från HC.

Omfattning 

• 17 patienter,12 män och 5 kvinnor 

• 52-77 år, medelålder 65 år

Hemmonitorering av hjärtsviktspatienter vid Pajala Hälsocentral



Hur arbetar man med monitorering?



Resultat

Syfte: Utvärdera om en strukturerad uppföljning av hjärtsviktspatienter med stöd hemmonitorering kan bidra till:

För patienter:
Ökad trygghet
Delaktighet och kunskap om sjukdom. 
Ökad upplevd tillgänglighet

För hälsocentralen: 
Effektiva arbetssätt och processer
Patientsäkerhet och kvalitet 
Flexiblare arbetssätt (tids/distansoberoende)

För hälso och sjukvårdssystemet: 
Minskade sjukhusinläggningar/vårddygn 
Minskade oplanerade/akuta vårdtillfällen. 
Minskade transportkostnader och sjukresor.



”– I och med att vi monitorerar värdena kontinuerligt kan 
vi agera mycket snabbare. Tidigare träffade vi de här 
patienterna en gång per år om inget allvarligt inträffade. 

Att kunna erbjuda patienterna vård 
hemifrån är fantastiskt, responsen från 
patienterna har varit jättebra”

”Utmärkt för glesbygden, ger 
patienten större incitament att delta i 

vården. Torde vara möjligt att ge 
bättre vård till en lägre kostnad. Värt 
att studera ekonomin för detta. Låt 

inte detta bli blott ett projekt! 
Planera för införande av detta i 
vården!! Så snart som möjligt!”

Patienten blir mer uppmärksam på sina 
symtom samt får förståelse för vad de kan 
göra själv för att må så bra som möjligt, samt 
vad de kan behöva för stöd.

Sjuksköterska, Pajala HC

Sjuksköterska, Pajala HC

Läkare Pajala HC

Deltagande patient

Det jag älskar mest är att patienterna i och 
med hemmonitoreringen ägnar mer tid åt sin 
sjukdom och blir mer delaktiga i vården.”

Läkare Pajala HC



Fler exempel från Region Norrbotten som visar på att monitorering är en del av framtidens vård

PacemakerAstma Diabetes

Patientapp
Hemtest

IBD 
(irriterad tarmsjukdom)

Sömnapné



< Rubrik och bild:  Digitalen – Vård där du är > 



• Tryggt och säkert sätt att komma kontakt 

med vården

• Vårdchatt med sjuksköterska, läkare och 

vårdpersonal med kompetens inom psykisk 

hälsa

• Råd, bedömning och behandling

Det här är Digitalen



Digitalen

• Självbetjäning – oavsett tid och plats.

• Kompletterande frågor beroende på 

sökorsak.

• Chatt med vårdpersonal för råd, 

bedömning och behandling.

• Akuta triageutfall hänvisas omgående 

att kontakta 112.

- ur patientens perspektiv



Digitalen

• Anamnes.

• Bedömning av brådskandegrad och 

prioritet.

• Chatt med patient.

• Vid behov kan patient överlämnas till 

annan vårdpersonal eller bokas in för 

ett fysiskt besök.

• Dokumentation/journalföring i VAS. 

- ur vårdens perspektiv



Fördelning slutbehandling vid central ingång och 

remiss till lokal hälsocentral



(Genomsnittligt betyg: 4,75 av 5)

Det känns som att vi är en viktig 

funktion som kan sålla, ge råd, hjälpa 

patienter in i systemet. Det är 

garanterat en avlastande funktion till 

hälsocentraler och andra instanser.

Känns som man kan hjälpa 

de flesta patienter på ett bra 

sätt, känns som jag kan göra 

”mer” än på 1177 då jag kan 

boka in till läkare, skicka 

remisser t.ex. och inte bara 

hänvisa patienten vidare.I en chatt blir det mer ”här och nu” 

och mindre utsvävningar som blir i 

telefon. Det kan också vara 

enklare för många patienter att 

svara på känsliga frågor. 

Reflektioner från vårdpersonal



Ur patientens perspektiv

✓ Hög tillgänglighet. 

✓ Enkelt och uppskattat.  

✓ Ingen information går förlorad.

Ur vårdgivarens perspektiv

✓ Effektivt patientflöde.

✓ Effektivt nyttjande av vårdens resurser.

✓ Gör det möjligt att ersätta manuella och resurskrävande 

arbetssätt. 

✓ Bidrar till ökad produktivitet.

Summerat i korthet



Nästa steg



Fortsatt införande av Digitalen

Lansera Digitalen
genom norrbotten.se 

och 1177.se

Digitalen på 
utvalda 

hälsocentraler

Digitalen finns 
på alla 

hälsocentraler

Specialist-

sjukvården

Okt 2021



Öka tillgängligheten för patienter som söker kontakt med vården inom Region 

Norrbotten samt skapa ett effektivare patientflöde som leder till bättre nyttjande 

av vårdens resurser.

Övergripande mål



Stöd för samordnat digitalt patientflöde 



Aktuell status
Arbetet pågår med en central ingång till Digitalen som sedan kan slussa patientens ärende till rätt 

vårdinstans beroende på – prioritet, listning och tid på dygnet.



Central ingång

Digitalen vid lokala hälsocentraler 

Vid öppet - automatisk 

hänvisning baserad på 

listning och prio

Öppettider:

Vard: 08:00 - 21:00

Helg: 08:00 -16:00

Öppettider:  Vard: 08:00 – 17:00

Målbild patientflöde



Prioritering baserad på brådskandegrad



Viktiga nya funktioner 

✓ En central ingång till Digitalen

✓ Gemensamt tjänsteutbud i hela länet 

✓ Triagering och prioritering av brådskandegrad

✓ Styrning av ärenden till lokal hälsocentral baserad på listning

✓ Hög tillgänglighet – central och lokal samverkan

✓ Regler och rutiner för eskalering av ärenden

I den lösning som ska lanseras under oktober, så finns ett antal viktiga funktioner: 



Digitala vårdbesök
Region Norrbotten erbjuder vårdbesök via video.

Besöken bokas via mottagningen. 

Patient kan delta via mobiltelefon, surfplatta eller dator.





Introduktion och utbildning av vårdverksamheter

• Genomgång av funktionaliteter i startvyn

• Bjuda in till besök 

- patient 

- patient med ombud 

- gäst/gruppmöten

• Ändra en bokad tid

• Avboka besök

• Ändra telefonnummer

• Videobesök- hur starta besök, genomgång av 

samtalsfunktioner

• Meddelanden

• Schemalägga åt annan vårdutövare

• Omboka besök till annan vårdutövare

• Formulär
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BlåAppen



BlåAppen – Inför beslut om införande; april 2021

• BUP vid Sunderby sjukhus har utvärderat användningen av BlåAppen som digitalt stöd för 

symtombedömning och uppföljning/utvärdering. Med tjänsten får invånaren ökad 

tillgänglighet till både utredning och behandling samt till vård med ökad grad av självservice 

och samtidigt bibehållen, och till och med ökad, medicinsk kvalitet. 

• Med införandet av BlåAppen, så skall BUP-enheter avlastas och effektiviseras för att kunna 

erbjuda mer direkt patient-tid med grund i en kvalitetssäkrad skattningsprocess

• Det är av yttersta vikt att verksamheten på BUP-mottagningarna i länet har förmåga att 

organisera och förändra sitt arbetssätt med stöd av BlåAppen för att kunna uppnå positiva 

effekter med hög tillgänglighet och effektiva flöden



BlåAppen

Effektivare handläggning och ökad tillgänglighet och behandling. 



Digitalt tolkstöd – vid Mjölkuddens hälsocentral

• Tidigt under 2020 startade ett pilotprojekt, 

där Mjölkuddens hälsocentral skulle 

utvärdera användningen av en digital 

tolktjänst som ett alternativ till traditionella 

tolktjänster.

• Med anledning pandemin, så avbröts 

testerna.



Utveckling nätläkarbesök Region Norrbotten
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2018 2019 2020 2021

Antal besök Kvinnor Män

3,1 Mnkr 7,1 Mnkr 11,7 Mnkr 7 Mnkr/halvåret

Lansering digitalen och start pandemi

Trendbrott i ökningen



Utvecklingen jämfört med Västerbotten och 
Västernorrland i samband med lansering av Digitalen

Lansering digitalen och start pandemi



De största aktörerna på Nätläkarmarknaden 2020


