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1. Bakgrund och nuläge 

1.1 Bakgrund 

Brist på personal både i vård och omsorg, inom socialtjänsten och i Regionens hälso- och sjukvård blir 

allt mer påtaglig och det finns ett stort behov av att effektivisera arbetet så att medborgarna kan få 

tillgång till vården på jämlika villkor med bibehållen kvalitet.   

Vård och omsorg kommer allt mer att ske i den enskildes hem, antingen i ordinärt boende eller i 

särskilt boende (säbo). Detta innebär att vårdgivarna behöver ändra sina arbetssätt så att vården blir 

mer tillgänglig för medborgarna och möjliggör för den enskilde att ta större ansvar för sin egen hälsa.  

 

Under perioden 1 maj 2015 - 30 april 2018 har projektet, RemoAge pågått. Projektet var EU 

finansierat inom programmet Northern Periphery and Arctic programme (NPA).  Norrbottens läns 

landsting var projektägare och projektet bestod av sju partners som finns i Sverige, Norge och 

Skottland.  

Syftet med projektet var att utarbeta och testa nya arbetsmetoder med stöd av digitala lösningar så att 

sjuka äldre personer som bor i glesbygd kan bo kvar i sina hem. Målet var att brukare/patienter och 

anhöriga blir självständigare, känner sig tryggare och mer delaktiga i sin vård och omsorg, att utveckla 

arbetsmetoder för att stärka samverkan mellan kommuner och Region Norrbotten samt att personella 

resurser frigörs till patientnära arbete. 

Målet var att sedan implementera fungerande arbetssätt i större skala i verksamheterna. 

 

1.2 Nuläge 

I RemoAge-projektet deltog 11 kommuner med tillhörande hälso- och sjukvård från Region 

Norrbotten. Under projekttiden testades 9 olika tjänster varav 4 av dessa var gemensamt mellan 

kommun och Region. Dessa tjänster var rond i säbo på distans, läkarbesök via video för patienter i 

hemsjukvård, konsultation via video av palliativ rådgivningsteam (PRT) och samordnad individuell 

plan (SIP) via video.  

Erfarenheter från dessa piloter var mycket positiva. Patienter och anhöriga upplevde större delaktighet 

i sin vård och omsorg samt större trygghet och självständighet. Utvärderingen visade att de äldre anser 

att tekniken underlättat deras vardag och vill fortsätta få insatser via video. Vård och omsorg via video 

möjliggör vård i hemmet och minskar resande även för patienter och anhöriga. Personal upplevde att 

deras resurser blev mer tillgängliga för medborgarna. Personalens resande minskade vilket frigör stora 

personalresurser i glesbyggda områden, även med färre antal brukare/patienter. Projektet visade att 33 

SIP via video sparade 37 timmar och 143 körda mil, 5 läkarkonsultationer i hemsjukvården sparade 5 

timmar och 33 körda mil och 22 palliativa rådgivningar sparade 102 timmar och 522 mil. Det 

minskade resandet leder till förbättrad arbetsmiljö och personalresurserna kan nyttjas mer effektivt.  

 



Utvärdering av erfarenheter visar att teknik ger möjlighet och förutsättningar för att klara framtidens 

utmaningar inom vård och omsorg. Distanskonsultation är ett naturligt komplement till det personliga 

mötet och tekniken ett bra hjälpmedel i arbetet. Införande av videotjänst som arbetsmetod kräver att 

man använder det regelbundet i sitt vardagliga arbete. Detta skapar trygghet och personalen kan lätt 

applicera arbetssättet till andra arbetsuppgifter. 

Verksamheterna som deltog i RemoAge projektet ansåg att de fyra tjänsterna som testats kunde 

breddinföras i länet. 

 

2. Syfte med förstudie  
Inför eventuellt beslut om breddinförande gav Länsstyrgruppen i uppdrag att genomföra en förstudie. 

Syftet med förstudien var att inventera vilka av de fyra tjänsterna som används i länet samt ta reda på 

vilka resurser krävs för att breddinföra dessa tjänster. 

  

 

3. Metod 
Förstudien är genomförd genom intervjuer via Skype i de fyra närsjukvårdsområdena som finns i 

länet. Inbjudan och intervjufrågorna skickades i förväg till deltagarna. Intervjuerna genomfördes med 

chefer och verksamhetsutvecklare både från kommun och Region. Totalt intervjuades 70 personer. 

 

4. Resultat av förstudie 
 

Tabellen nedan visar tjänster som är implementerade i Norrbotten. Till dessa tjänster finns utarbetade 

gemensamma rutiner mellan kommun och Region.  

 

Kommun Rond på distans SIP  Palliativ 

rådgivning 

Läkarbesök i 

hemsjukvård 

Arjeplog   x  

Arvidsjaur   x  

Älvsbyn   x  

Piteå     

     

Boden  x   

Luleå     

     

Haparanda  x x x 

Överkalix     

Kalix     

Övertorneå x  x  

     

Jokkmokk  x   

Gällivare  x   

Pajala x   x 

Kiruna     

     

 

Förstudien visar att personalen inte ser nyttan av alla ovanstående tjänsterna i deras verksamhet. Ifall 

avståndet till säbo är kort ser man inte tidsvinster med att nyttja video för besöket. Vidare visar 

förstudien att det fortfarande kvarstår hinder i personalens föreställningar om hur patient/brukare vill 

ha sin vård och omsorg utformad, exempelvis att patient/brukare vill träffa professionerna fysiskt.   

 

 



Omfattning vid eventuellt breddinförande 

Ett breddinförande av de fyra tjänsterna skulle innebära förändrade arbetssätt hos totalt ca 1000 hälso- 

och sjukvårdspersonal och ett stort antal biståndshandläggare och enhetschefer inom hemtjänsten.  

Personalgrupper som berörs inom kommunerna är sjuksköterskor och rehabpersonal i särskilt boende 

och hemsjukvård, ca 750 personer, samt ett stort antal biståndshandläggare och enhetschefer vid SIP. 

På Hälsocentralerna berörs ca 160 läkare och ett 50-tal sjuksköterskor och inom palliativa 

rådgivningsteamet berörs ca 8 läkare och ca 12 sjuksköterskor.  

 

 

Genomförandeprocess 

Det framkommer i intervjuerna att ett breddinförande behöver koordineras på lokal nivå, gemensamt 

mellan Region och kommun. Det bör finnas ansvariga personer som driver, samordnar, stödjer och 

tränar arbetssättet inom respektive organisation. För att införa tjänsterna bör gemensamma rutiner per 

tjänst skapas mellan organisationerna. I förstudien framkom teknikrädsla hos personal och för att 

överbrygga den behövs utbildning och träning i videotjänsten Skype for business samt i Outlook 

kalenderfunktion. Support i arbetssätt och teknikstöd bör finnas tillgängligt till verksamheterna. Även 

lathundar och checklistor för att lösa problem som uppstår under videomötet behöver skapas. Att 

genomföra utbildning i utrustning och arbetssätt samt att få tid att träna internt beräknas till 0,5 – 3 

timmar/person. Variation är troligen ganska stor utifrån varje individs tidigare vara att använda 

videotjänst. Verksamheter som inte deltagit i RemoAge upplever större osäkerhet att komma igång på 

egen hand och önskar ett externt stöd. De verksamheter som deltog i projektet upplever att kunskap 

och metod för implementering finns internt i organisationen. 

 

Den teknik som används till tjänsterna är idag tillgänglig inom de flesta verksamheterna på kommun 

och Region. Vid eventuell komplettering tillkommer kostnader enligt nedan; 

- Teknik som behövs inom kommunerna är bärbara datorer eller surfplattor, mobilt internet, 

mikrofon/högtalare och videotjänst med möjlighet till mötesinbjudning. Teknikkostnaden 

beräknas till ca 10 000 kr per användare.  

- Inom Regionen behövs extra dataskärm, kamera, headset och eventuellt mikrofon/högtalare. 

Kostnaderna för dessa beräknas till ca 3 000 kr per användare. Eventuellt kan kostnader 

tillkomma för bärbara datorer eller surfplattor.  

Utmaningar som finns kvar är att infrastruktur, bredband, mobilt nät eller WIFI delvis saknas. Tillgång 

till teknisk utrustning varierar i verksamheterna. Det finns även brister i lokalt stöd från IT-enhet.  

 

 

5. Sammanfattning 
Ett år efter avslutat projekt fortsätter verksamheter som deltagit i RemoAge att arbeta med de fyra 

tjänsterna. En spridning har skett till Pajala kommun och hälsocentral som infört ett flertal av 

tjänsterna på egen hand. Fem av länets kommuner med tillhörande hälsocentraler har inte infört någon 

av tjänsterna i sina verksamheter. Under intervjuerna framkom dock att alla verksamheter inom 

kommun och Region är positiva till breddinförande.  

Ett breddinförande skulle innebära att ca 1 000 hälso- och sjukvårdspersonal, ett stort antal 

biståndshandläggare och enhetschefer inom hemtjänst behöver ändra arbetssätt. All personal behöver 

få utbildning och träning i videotjänsten och arbetssätten. För att allt ska fungera i verksamheter 

behöver teknik och infrastruktur vara tillgänglig och robust och tillgång till support och teknikstöd 

vara på plats. För att få arbetssätten normaliserade i verksamheten krävs att man använder dem 

regelbundet i det dagliga arbetet. Detta skapar trygghet hos personalen och gör att man lätt kan 

applicera arbetssättet till andra arbetsområden samt möjliggör samarbete över kommungränser. 

Exempelvis kan läkare från en hälsocentral ronda i säbo i en annan kommun. 

 

 

6. Rekommendationer 
Vår uppfattning är att införandet av dessa fyra tjänster skulle  

- ge mer jämlik vård i länet 



- möjliggöra vård i hemmet  

- tillgängligöra vården för patienter 

- frigöra och nyttja personalresurser effektivt i länet  

 

För att komma igång med införandeprocesser behöver berörda verksamheter i Regionen och 

kommuner ta gemensamma beslut om införande och tidsplan samt utse ansvariga i sina organisationer 

för processen. En samverkan mellan verksamhet och IT-enheten behöver byggas in i det dagliga 

arbetet.  

För att arbetssätten ska normaliseras krävs att alla professioner använder det nya arbetssättet och 

tekniken i sitt dagliga arbete.  
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