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Vård och omsorg på distans 2018-2020 

• Glesbygdsmedicinskt centrum (GMC) - Region Västerbotten projektleder 
lösningar för vård och omsorg på distans i samverkan med Nordens 
välfärdscenter (NVC), och med utvärderingsstöd av Nordregio
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Nordens Välfärdscenter

En institution under det Nordiska 
Ministerrådet

Kontor i Helsinfors och Stockholm

Cirka 30 anställda



Glesbygdsmedicinskt centrum

• Sedan 2014 en FoU-enhet inom primärvården i 

Västerbottens Läns Landsting

• 20-talet anställda

• Huvudkontor i Storuman

• Våra medarbetare är spridda över norra regionen

• Finansiering huvudsakligen via diverse projektmedel –

3 miljoner i grundfinansiering

Glesbygdsmedicinskt centrum
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Glesbygdsmedicinskt centrum



Vård och omsorg på distans

Ett projekt med två huvudaktiviteter

1. Lösningar för vård och omsorg på distans

2. eRecept över landsgränser
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eRecept över landsgränser



Purpose and goals of this project

• Examine the conditions and develop a plan for working with 
ePrescriptions across Nordic national borders

• Implement 2-3 pilot projects with ePrescriptions

• Examine the conditions for exchange of Patient Summaries

• Develop a plan for continued work with ePrescriptions and 
Patient Summaries



European project

• Creating an infrastructure

• EC Recommendation on European Electronic Health Record Exchange Format 
(EHRxF) 

• Patient Summary

• ePrescription

• Laboratory Requests and Results

• Medical Imaging and Reports

• Hospital Discharge Reports
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Nordiska rådets session – oktober 2019
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En åldrande befolkning 
påverkar välfärdsmodellen

Demografiskt sårbarhetsindex indikerad av 
åldersgrupp 65+

• En kommun anses vara sårbar när andelen 
åldersgruppen 65+ av den totala befolkningen är 
över 19,5%. 

• 70 procent av kommunerna i Norden ligger över 
gränsvärdet
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• Prognos - försörjningsbörda för äldre 2030

• Brist på personal

En åldrande befolkning 
påverkar välfärdsmodellen



Exempel:
Demografi och utveckling Södra Lappland



Projekt 
Vård och omsorg på distans (VOPD)

Projektet består av tre block:

1. Kartläggning av distanslösningar som implementerats inom kommun och 
region i de fem nordiska länderna 

2. Identifiera nationella verktyg för implementering som gjort att ovanstående 
distanslösningar är etablerade tjänster inom kommun och region.

3. Ge möjlighet för nordiska kommuner och regioner att använda och utvärdera 
de verktyg som ovanstående verktyg som identifierats i block 2
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Publikation september 2019 med 
24 praktiska exempel

• Väletablerade distanslösningar

• Finns på lokal och regional nivå

• Ingen spridning mellan länder, regioner eller kommuner

• Enkel, välbeprövad teknologi

Ladda ner din elektroniska version av publikationen här:

https://nordicwelfare.org/publikationer/vard-och-omsorg-pa-distans/
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Publication 2019 with 24 practical examples of
distance spanning solutions – now also in English

Download an electronic version version here:

http://nordicwelfare.org/publikationer/distance-
solutions

If you want to read about the 24 solutions in English and 
another 19 solutions to be launched January 24th 2020, 
please visit our website:

www.healthcareatdistance.com
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Exempel på distanslösningar med i 
huvudsak kommunalt ansvar
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Mobila trygghets-
larm



Digital nattillsyn
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Digital medicinering  
med läkemedelsrobot
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Exempel på distanslösningar med i 
huvudsak regionalt ansvar 
(sjukvård)



Virtuella
hälsorum



Telemedicinlösning för 
medborgare med KOL 
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Jour på distans
i glesbygd



Projekt 
Vård och omsorg på distans (VOPD)

Projektet består av tre block:

1. Kartläggning av distanslösningar som implementerats inom kommun och 
region i de fem nordiska länderna 

2. Identifiera nationella verktyg för implementering som gjort att 
ovanstående distanslösningar är etablerade tjänster inom kommun och 
region.

3. Ge möjlighet för nordiska kommuner och regioner att använda och utvärdera 
de verktyg som ovanstående verktyg som identifierats i block 2
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Alla 5 nordiska länder har nationella visioner och
strategier för eHälsa och välfärdsteknologi
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Danmark Finland Island Norge Sverige



Kartläggning av nationella verktyg för implementering av 
distanslösningar i de nordiska länderna

Sammanfattning:

• Alla fem länder har nationella visioner och strategier 

• Alla fem länder saknar detaljerade strategier och implementeringsverktyg 
gällande distanslösningar inom vård med regionalt ansvar 

• CONNECT, den nordiska verktygslådan för välfärdsteknologi används främst 
som inspirationsmaterial

• Danmark och Norge har mer detaljerade strategier och även 
implementeringsverktyg gällande välfärdsteknologi

• Det finns regionala exempel på visioner, strategier OCH verktyg



Norge  - Nasjonalt velferdsteknologiprogram
Veikart for tjenesteinnovasjon
Utvecklat av KS Kommunesektorens organisasjon i samverkan med 
Direktoratet for e-helse och Helsedirektoratet

Phase 1 - Forankring

Phase 2 - Innsikt

Phase 3 - Tjenesteutveckling

Phase 4 - Pilotering

Phase 5 –Overgang til drift

Phase 6 – Ny praksis

Mer information på:

www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/veikart-for-tjenesteinnovasjon/
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Norge – Nationellt Välfärdsteknologiskt 
Program

Vilket stöd ger Norge via NVP – ett ekosystem för införande:

 Investeringsstöd

 Process-stöd i kommuner

Service innovation och implementation

Ledarskap

Ökad kunskap bland personal och medborgare (Välfärdsteknologins ABC)

Skapa utrymme för informella och formella nätverk, kunskapsutbyte

Uppföljning/utvärdering
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Ur ett regionalt perspektiv:

Eksote i Finland – kommit allra 
längst? 



Eksote –A joint 
healthcare and 
social care
region

Data warehouse / Data lake solution

“Normalized” data layer

Private 
organization 

ECR

KANTA (national data archive)

Patient data repository

Provider catalogue

Prescription service

Service catalogue

Private 
organization 

EHR

MANAGEMENT OF OPERATIOL PROCESS AND CUSTOMERHOOD

CRM functionalities ERP functionalities

Public 
organization 

EHR

Public 
organization 

ECR

Raw data layer

Client data repository

Payment service

Discretion service MyKANTA

Discretion service

Provider catalogue

Financial 
systems

Data management repository (TIJO DW)

AI component layer Researchers 
playground

Process management

Child & youth Young adults Elderly people Acute care people

Other 
systems





God och Nära Vård – en primärvårdsreform 2020



God och Nära Vård – några nyckeltal

• Inläggning sjukhus ner med 40%

• Akutbesök, besök akutmottagning ner mer än 40%

• Besök hos organspecialist ner med 60%

• Besök i primärvården ner med 20%



Försörjningskvot är antal individer 0-19 år och 65+ 
dividerat med antal individer 20-64 år. Källa SCB



Samhällsrum 
Ammarnäs

Samhällsrum
Slussfors

Samhällsrum 
Saxnäs

Samhällsrum 
Risbäck

Samhällsrum 
Fredrika

Samhällsrum 
Adak

Samhällsrum 
Gunnarn

Närsjukvården Södra Lappland
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Exempel:
Demografi och utveckling Södra Lappland



Projekt 
Vård och omsorg på distans (VOPD)

Projektet består av tre block:

1. Kartläggning av distanslösningar som implementerats inom kommun och 
region i de fem nordiska länderna 

2. Identifiera nationella verktyg för implementering som gjort att ovanstående 
distanslösningar är etablerade tjänster inom kommun och region.
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utvärdera de verktyg som ovanstående verktyg som identifierats i block 2
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Organisaton Country

1 The central hospital of Kanta-Häme Finland

2 City of Reykjavik Iceland

3 City of Akureyri (Akureyrarkaupstaður) Iceland

4 Akureyri Hospital Iceland

5 Steinkjer Municipality Norway

6 Høylandet Municipality (VINA) Norway

7
KSON, Municipal association of healthcare and social 
care in Norrtälje Sweden

8&9

Primarycare district of South Lapland + 7 Muncipalities 
(Åsele, Storuman, Dorotea, Malå, Lycksele, Vilhelmina, 
Sorsele) Sweden

VOPD Call 1: 
Nio projekt startat i september 2019



VOPD Call 2: Tidtabell

• Öppnar, 24.e januari 2020

Se hemsidan för projektet; www.vopd.nu

• Stänger, 28.e februari 2020

Enkelt förfarande med ett Expression of Interest på cirka 3 sidor

https://www.healthcareatdistance.com/open-calls/

• Beslut, 26.e mars 2020

• Implementeringsperiod, 1.a april – 31.a oktober 2020

• Cirka 120 000 skr att använda till expertstöd för implementering

Tilldelade experter från VOPD (egna/egen kontrakterade experter)


