
Digital delaktighet, e-hälsa och  
jämlikhet  



Region Östergötland –  
större kraft att växa tillsammans 



Region Östergötland 

Östergötland 

• Östergötland är det fjärde  
största länet i Sverige,  
sett till antal invånare. 

• Det finns cirka 442 000  
invånare i länet. 

• I Östergötland finns det  
tretton kommuner. 
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Region Östergötlands 
uppdrag 

• Ansvar för huvuddelen av den hälso- och 
sjukvård som invånarna i Östergötland behöver. 

 

• Ansvar för all kollektivtrafik i länet. 

 

• Ansvar för regional utveckling med 
länsövergripande kultur-, samhällsbyggnads- 
och näringslivsutvecklingsfrågor. 

 

2015-03-06 



Dagens tema, 2015-01-01, Förnamn Efternamn 5 

En vanlig dag i verksamheten… 

 

...föddes 14 barn. 

…gjordes 3 000 läkarbesök. 

...tvättades 8 300 kilo tvätt, vilket motsvarar 1 850 hushållsmaskiner. 

...lämnades 12 300 provsvar. 

...tog landstingets växel emot 3 600 samtal. 

...gav 69 invånare i Östergötland blod. 

...städades 325 000 kvadratmeter. 

...hade landstingets webbplats 1 600 besökare. 

...samlades 2,4 ton avfall. 

...serverades 2 000 portioner varm mat till patienter. 

…hade kollektivtrafiken drygt 75 000 påstigande. 

Rätt insats 
Rätt information 
Rätt tillfälle 
Rätt tid 
Rätt nivå 
Rätt plats 
Rätt personal 



Region Östergötlands 
medarbetare 

Medelåldern 44 år – 80 procent kvinnor 

Sjuksköterskor         3 547 

Undersköterskor/skötare med flera     2 455 

Läkare      1 870 

Socialterapeutiska medarbetare      1 122 

Tandvårdsmedarbetarel      589 

Administrativa medarbetare inklusive läkarsekreterare 2 403 

Medicintekniska medarbetare         702 

Driftservicemedarbetare      51 

Undervisnings- och kulturmedarbetare    183 

Övriga      30 

Totalt      12 953 

 Siffrorna visar antal anställda (i heltidsmått) mer än tre månader, december 2017 

(avrundningsavvikelser kan förekomma).  

Socialterapeutisk personal = sjukgymnaster, arbetsterapeuter med flera. 



Region Östergötlands 
verksamheter 

• Hälso- och sjukvården har 10 produktionsenheter inom 
olika områden 

• Den specialiserade vården (5 produktionsenheter) är 
länsövergripande 

• Vård vid tre sjukhus: 
– Universitetssjukhuset i Linköping 
– Vrinnevisjukhuset i Norrköping 
– Lasarettet i Motala 

• Vårdcentraler och Folktandvården finns lokalt i respektive 
länsdel 

• Vård vid 42 vårdcentraler 

• Ett tiotal stöd- och servicefunktioner  



Skattefinansierad verksamhet 

Finansiella intäkter 3% 

Landstingsskatt 
och generella statsbidrag 78% 

Övriga statsbidrag 4% 

Patientintäkter 1% 

Vårdintäkter och patientintäkter tandvård 
2% 

Övriga intäkter 5% 

Vårdintäkter 7% 

Landstingsskatt 2017: 
10,70 kr per 100 kr 



• Tre av Sveriges bästa sjukhus finns i Östergötland  

 

• Investeringar - US, VIN, LIM, Finspång vårdenhet, 
Vadstena rättspsyk. 

 

• Bra att bo och leva, pendel, ostlänken, närtrafik 

 

Stolta 
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Hälsogapet – Slutas inom 
en generation 

Personal- och 
kompetensförsörjning - 
160 000 medarbetare 

Äldres hälsa, vård och 
omsorg -Äldre äldre 
ökar med 60 procent Ny teknik – Hot 

eller möjlighet 

Demografisk 
utveckling - Färre 
får försörja fler 

Det globala hälsohotet  

Framtidsutmaningar 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVloH0qP7SAhVQrRQKHTi4BW4QjRwIBw&url=http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Risk-for-kraftig-personalbrist-inom-varden/&psig=AFQjCNFQYfme4gD1x8LNsBV68XGAc-6REA&ust=1490966348317147
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVyq3gp_7SAhVDWxQKHW-8DyMQjRwIBw&url=http://internetworld.idg.se/2.1006/1.649886/teknik-robotar&bvm=bv.151325232,d.ZGg&psig=AFQjCNGZ5PeD-ubpauYY6lHik4VkgmC0MQ&ust=1490966059329969


 
 
…från slutenvård till öppen vård 
 
…från sjukhus till vårdcentral och eget eller särskilt boende 
 
…från vård till förebyggande och hälsofrämjande insatser 
 
…från organisationscentrerat till personcentrerat 
 

En förflyttning 



Ny teknik – Hot eller möjlighet 



SVO – samråd vård och 
omsorg 

• Ett politiskt organ för samråd mellan 
länets kommuner och Region 
Östergötland inom vård och 
omsorgsområdet 



Målbild samverkan  
e-hälsa 

I Östergötland upplevs vård och omsorg som en trygg 
och väl fungerande helhet där medborgaren, efter 

preferenser och egen förmåga, kan fungera som en aktiv 
medskapare.  



Digitalisering och e-
hälsotjänster 

Region Östergötland  



…..snabbt förändrade beteenden och 
förväntningar…. 



Behoven i kommuner och landsting  
ökar snabbare än arbetskraften 
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För livet framåt 
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Hälsa och livskvalitet  

i vardagen 

Vård i hemmet Primärvård Goda livsvillkor Vård på 

sjukhus 

 



Medborgarnas förväntningar… 
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• Förväntar sig att kunna delta  
mer aktivt och göra fler uppgifter  
själva vad gäller hälso- och sjukvård 
 

• Kommer att nyttja digitala lösningar 
som stödjer deras behov 
 

• Viktig part i utvecklingsarbeten  

Individen 



Patientmedverkan – en 
förutsättning 



• Stöd och behandling  
– KBT via nätet  

• Formulärtjänst ( start 
hälsosamtal sent 2018) 

• Webbtidbok – trend -> alltfler 
efterfrågar 

• Journalen via nätet 

• Besök via video (återbesök)  

• Patientens egen provtagning   

 
 

Fokus 1177. vårdguidens e-
tjänster 2018-2019 
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Patienterna bokar själv sina planerade besök via 1177.se Vårdguidens e-tjänster 
 
• Standardiserat utbud  
 Från årsskiftet 2018 erbjuder samtliga vårdcentraler i Region Östergötlands regi 
 webbtidböcker via 1177.se för att boka tid för: 
 
 -Ta bort stygn 
 -EKG-undersökning inför operation/behandling 
 -Provtagning 
 -Kontroll av hudförändringar 
 
• Öppna tidböcker till samtliga Jourcentralerna i länet  

 
• Planerade besök 

- Kroniskt sjuka till läkare, besök till diabetessköterska, blodtryckssköterska etc. En 
inbjudan att boka tid skickas istället för en kallelse. 
 

 
 
 
 
 

Webbtidböcker 



KBT via nätet i Östergötland 

• Idag erbjuder nästan alla vårdcentraler och ungdomhälsor KBT via nätet 
 

• I Östergötland jobbar ca 60 behandlare med internetbehandling med sömn, 
depression, oro, stress och ångest. 
 

• Drygt 1100 patienter behandlade eller i behandling 
 

• Effektmålsmätning efter sommaren 
- signaler från behandlare att patienterna är nöjda 
- undvikbar sjukskrivning? 
  
 

• Fler behandlingsprogram och verksamheter på gång (, BuP, IKBT – stress, 
olika program för verksamheter inom rehabilitering)  

 



Journalen på nätet  

Samtliga enheter inom RÖ anslutna (förutom BuP, ungdomshälsor, 
barnhälsan - planerad driftstart under 2019  



• ”Digital” vårdcentral inom ramen för  
Primärvårdscentrum 
  

• Uppföljningsbesök via video – tillgänglig  
för alla verksamheter – planerar för 
e-visit som är integrerat i journalen 
 

Digitala besök  



• Drivs av Primärvårdscentrum, idag enbart läkarbesök 
 

• Erbjuder 12-16 tider dagtid och ca 6-12 tider kvällstid  

 

Digital Vårdcentral RÖ 
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Vårdkontakter per vecka 

Läkarbesök - Kontakt Administrativ Kontakt - Kontakt

Vanligaste besvären: 
Luftvägsinfektioner 
Hudbesvär 
Magbesvär 
Urinvägsbesvär 
Intyg 
 



Betygsättning i appen 
• 45% (422 patienter) har svarat  
• Svarsalternativ 1-4 där 4 är bäst 

 
Patient 
• Är du nöjd med videobesöket?  Medelvärde 3,7 
• Skulle du rekommendera någon du känner att göra ett 

videobesök? Medelvärde 3,7 
 

Läkaren  
• Hur upplevde du kvaliteten på videosamtalet? Medelvärde 3,6 

Användarupplevelse 
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Digitala Formulär 

• I sjukvården används stora mängder data om patienten för 
att kunna ge vård av hög kvalitet - en del av denna är 
patientrapporterad, som idag ofta skrivs på papper 

 

• Ett säkert och enkelt formulärsystem har stort potential 
 

• Pilot i primärvården för Hälsosamtal med hjälp av digitala 
formulär – planering pågår driftstart i höst  



• Cirka 4000 personer loggar in på Journalen på nätet varje 
dygn. 

• Cirka 1300 bokningar görs i webbtidbok varje vecka 

• Drygt 100 Internetbehandlingar görs varje månad 

 

Är Östgötarna aktiva på 
1177.se? 

Ann-Sofi Lindeberg 



• Vårdsamverkan 
Valdemarsvik 

• Mobil Röntgen  
• Distansvård – IBD  
• Hälsodagboken – hjärtsvikt,  

KOL 
• Min vårdplan –  

prostatacancer 
• Digital kommunikation med  

patienter i samband med 
vårdbesök (inkluderar kallelser, 
bilagor etc)  

• Tolkverktyg ”Helen”  
 

Pågående projekt med 
koppling till e-hälsa 





Individer och deras vardag 
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Individer och deras vardag 

34 



Vårdsamverkan Valdemarsvik 
 

En skärgårdskommun i förändring för jämlik hälsa 
 
 



• Samarbete mellan vårdcentralen och kommunen   

– Utökning av antal närsjukvårdsplatser 

– Skypekonsultation med särskilda boenden och hemsjukvården 

– Utveckla vården kring diabetes, sårvård, demens och rehab 

• Samarbete mellan vårdcentralen och sjukhusspecialiteter  

 - Lungmedicin, US 

- Medicinkliniken, VIN 

- Diagnostikcentrum 

• Införande av besök via video för uppföljning & rådgivning 

• Testa nya tekniska verktyg som Doctrine, Hälsodagbok och Telia Home Care 

• Avancerad klinisk sjuksköterska  

• Utbildning i klinisk bedömning för alla sjuksköterskor i kommunen & på vårdcentralen 

 

Aktiviteter i projektet 



Fokus 
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1177 – med i matchen 
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