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eHälsa - trångt i portgången
•

•

•

Vi har hållit på länge nu - varför så lång tid

-

Vad är det ? - samma som tele-medicin?
Vad är nyttan - vård i hemmet bryter mönster
Vad skall man (regionen) välja, viktigast, bäst ?
Nya journalsystem - kanske finns det redan där?

Ny situation

-

Många små bolag att upphandla ifrån - en leverantör?
IT-säkerhetsfrågorna problematiskt (Transportstyrelsen)
Vill inte göra ”fel”.

Det hände inte så mycket under 5-10 år.

Corona - annan situation
•
•
•
•

•

Fokus på vård av mycket sjuka - IVA, respirator …
Fokus på att hindra smittspridning på sjukhusen
Inte ha in patienter på sjukhusen i onödan
Stopp för planerade insatser, nybesök och återbesök speciellt från riskgrupper.

-

Hur länge kan man skjuta upp besöken?
Kroniskt sjuka - uppskjutna återbesök - vård i hemmet
Äldre multisjuka - vård och besök i hemmet

Kan eHälso-lösningar var ett alternativ?

Region Skånes väg
Så skalar Region Skåne upp distansmonitoreringen
ALLMÄNTRegion Skåne skalar under en tidsbegränsad period upp

specialistsjukvårdens distansmonitorering av medicinska data från patienter
som befinner sig i hemmet eller annan plats utanför sjukhusmiljön.
Satsningen pågår under perioden april–oktober.
– Vi har upphandlat digitala lösningar för distansmonitorering och
verksamhetsplanering som vi nu implementerar för en större grupp patienter under
en tidsbegränsad period för att minska de negativa effekterna från cororapandemin,
säger Daniel Sahlin, projektledare inom Region Skåne, till Digital Hälsa.
Genom ökad användning av distansmonitorering minskar risken för att spridning av
det nya coronaviruset mellan patienter och vårdpersonal.
– Dessutom frigör distansmonitoreringen arbetstid för vårdpersonalen i en tid då
vården är väldigt pressad. Det har även visat sig att patienterna i samband med den
här typen av vård blir mer engagerad i sin behandling. De lär sig till exempel att på
ett tidigt stadium notera tecken på förändring eller försämring. Det är en stor fördel
eftersom vi vet att en välinformerad delaktig patient kan få ökad livskvalitet och
minskat behov av sjukhusvård, säger Daniel Sahlin.
https://app.insiktmedicin.se

itACiHs Dialys i hemmet
•
•
•
•

Uppföljning av Dialys
behandling i hemmet
Distansmonitorering,
behandlingsparametrar,
kommunikation.
Uppskalning till hela RS

-

Så här glada blev
PD-ssk i Helsingborg

Kan nu sköta
patienternas behandling
i hemmet när
återbesöken
borta/glesare

itACiH Mobila Team
•
•
•
•
•
•

Verksamhetsstöd för de Mobila Teamen
Samverkan Region och Kommuner
Besöker och behandlar patienter i hemmet (liknar ASiH)
Äldre multisjuka

-

har man även tidigare inte ha på akuten
nu blir det farligt för dem

Växande verksamhet
Ängelholm, Malmö, Mellersta Skåne (Lund) …

Vad händer sedan?
•
•

Vad händer om 6 månader ?

•

Ger de så mycket mervärde att personal o patienter inte
vill vara utan dem?

•

Är lösningarna så bra, effektiva, användbara etc, att man
vill behålla dem efter Corona?

Blir detta det genombrott för eHälso-lösningar vi alla väntat
på?

