
 

RemoAge Norrbotten 
 
Inledning 
RemoAge är ett treårigt projekt (maj 2015 – april 2018) som finansieras av EU inom programmet Northern 
Periphery and Arctic (NPA). Deltagande länder är Skottland, Norge och Sverige. Syftet med projektet är att 
möjliggöra vård och omsorg för sjuka äldre personer som bor i glesbygd. Under projektperioden har vi 
testat nya arbetssätt med stöd av digital teknik. Vården sker alltmer i det egna hemmet. För att tillgodose 
patientens behov krävs en samverkan mellan kommuner och Region Norrbotten. Fokus har varit att testa 
tjänster som förbättrar samarbetet mellan kommun och regionen och möjliggör vård i hemmet för 
patienterna/brukarna.  

 

Genomförande 
Testperioden har varit 2 år och under den perioden har vi testat 9 olika tjänster. I projektet har nya 
arbetssätt utvecklats med stöd av videotjänst och digitala verktyg inom; mobilt trygghetslarm, nattillsyn, 
elektronisk medicinutdelare, samordnad individuell plan, sluten vårdsplanering, anhörigstöd, konsultation 
inom palliativ vård, hemsjukvård, hemtjänst och rond på distans. 

Mobilt trygghetslarm- målgruppen har varit personer med kognitiva nedsättningar inom särskilt boenden 
och ordinärt boende som testat olika typer av mobila trygghetslarm med GPS-funktion, såsom klocka, en 
liten apparat som hänger runt halsen eller stoppas i fickan eller en sula som sätts i skon.  
 
Nattillsyn- En mörkerseende kamera installeras hos brukaren. Personalen som gör tillsynsbesöken får ett 
program installerad i sin dator eller surfplatta. De aktiverar oftast 1 – 3 gånger per natt tjänsten och gör ett 
tillsynsbesök via kamera hos brukaren. Personalen kan göra tillsynsbesök från arbetslokal eller bil. 

Anhörigstöd- Man använder surfplatta eller dator för att via en videotjänst träffa en anhörig som vårdar en 

närstående. Anhörigvårdaren får låna en surfplatta om hen inte har utrustning själv. Anhörigkonsulent 

bokar in samtal med den anhöriga och ringer upp via en videotjänst.  

Konsultation mellan hemsjukvård och hemtjänst/säbo- Konsultationen sker via surfplattor, datorer eller 
smart telefoner. Man har installerat videokommunikationstjänst i personalens arbetsutrustning och vid 
akuta förändringar i brukarens/boendes hälsotillstånd, kunna göra säkrare och snabbare bedömningar och 
ev förebygga behov av besök inom akutsjukvård och akuta inläggningar inom slutenvård. 

Läkarkonsultation mellan läkare, patient och hemsjukvårdens sjuksköterska- Tjänsten vänder sig till 
patienter inom hemsjukvård. Hemsjukvårdens sjuksköterska uppmärksammar ett behov och bokar in 
videobesök med hälsocentralens läkare. Hemsjukvårdens sjuksköterska är hemma hos patienten och 
läkaren deltar i besöket via videolänk.   
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 

Rond via video-  
Genom konsultation via surfplattor från brukare i hemsjukvård/särskild boende vid akuta förändringar i 
deras hälsotillstånd kunna göra läkarbedömningar och därmed ev förebygga behov av besök inom 
akutsjukvård och akuta inläggningar inom sluten vård. Vid de inplanerade ronderna kontaktar kommunens 
sjuksköterska HC läkare vid avtalad tid och ronden sker via video. Vid akuta fall kontaktar kommunens 
sjuksköterska HC sjuksköterska och avtalar tid med läkare för konsultation. 
 
Palliativ konsultation- Palliativa rådgivningsteam (PRT) har tillsammans med hemsjukvården och vård- och 
omsorgsboenden i kommunen testat palliativ konsultation via video. Tjänsten möjliggör att 
hemsjukvårdens sjuksköterskor kan från patientens hem erbjuda videomöten med PRT teamets läkare och 
sjuksköterska för konsultation, rådgivning och uppföljning. Den nya tjänsten har även medfört att PRT 
teamet kan delta i en samordnad individuell planering med patienten samt att man kan ha regelbundna 
team möten mellan PRT och personal på hälsocentral, hemsjukvård, korttidsboenden samt vård- och 
omsorgsboenden med fokus på palliativa frågor.   
 
Samordnad individuell plan(SIP)/slutenvårdsplanering (SVP)via video- Tjänst erbjuds både i öppenvård och 
från slutenvården. Personal från kommunen åker oftast hem till patienten/brukaren och har med sig 
tekniken, övrig personal från kommun och region deltar i planeringen via video från sina kontor.   
Ifall patienten är inlagd på sjukhus och har behov av vårdplanering sker den via video från sjukhuset. 
Patienten och ev. anhöriga deltar på planeringen från sjukhuset och kommunens personal deltar via 
videolänk. 
 
 
Resultat 
Elva av fjorton kommuner i Norrbotten har deltagit, ca 200 patienter/brukare har medverkat och 400 
personal har utbildats i de nya arbetssätten och tekniken. Med införandet av nya arbetssätt har personalen 
fått en bättre arbetsmiljö, personalresurser har frigjorts och patienter/brukare har fått en ökad trygghet, 
blivit självständigare och mer delaktig i sin vård och omsorg. Den ekonomiska uppföljningen visar en stor 
tidsbesparing och minskade resekostnader för både personal och patienter. Samarbetet mellan kommun 
och region har förbättrats och flera av tjänster är idag implementerade.  
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