
Egenmonitorering 



Bakgrund
‒ Piloter och studier i VGR och nationellt

‒ Handlingsplan för Omställningen/Digitala vårdtjänster

‒ En av sex prioriterade Digitala invånartjänster i VGR efter beslut i Regionstyrelsen

Mål
Tillgängliggjord generell monitoreringstjänst som ska kunna användas för olika verksamheter och 
sjukdomsförlopp. En monitoreringstjänst ska utformas så att den är förberedd för att löpande 
kunna addera ytterligare diagnoser och medicinteknisk utrustning. 



Västra Götalandsregionen ställer om hälso- och 
sjukvården för att erbjuda invånarna en mer 

tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård med 
högre kvalitet och större delaktighet inom 

ramen för befintliga resurser.
Fem områden:

 Nära vård

 Digitala vårdformer och tjänster

 Koncentrerad vård

 Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

 Barn och unga

Omställningen



Definition egenmonitorering

Löpande mätning/uppföljning av viktiga värden i en patients hälsotillstånd där patienten 
befinner sig utanför vårdinrättning, oftast i sin bostad men det är inte platsbundet. 
Uppföljningen sker med stöd av digital teknik, såväl objektiva mätvärden som subjektiva 
skattningar och värden tillgängliggörs vårdtagaren och vårdgivaren.

Patient



Effektmål egenmonitorering

Ökad livskvalitet för patient och Minskade kostnader för Hälso-o sjukvården

genom 

 ökad egenvård

 proaktiv vård istället för reaktiv

 bättre resursanvändning



Pilotprojekt Egenmonitorering 

 Ett regionalt pilotprojekt som genomförs på flera  verksamheter

 Sjukhusförvaltningar

 Närsjukvårdsteam

 Primärvård

 Med en generell monitoreringstjänst i fokus ska vi testa på

 hjärtsviktspatienter

 patienter med flera diagnoser, tex hypertoni som behandlas 
av vårdcentral 

 Upphandlad monitoreringslösning för projektet

 Komplettera med test av lösning för hjärtsviktspatienter som 
inte överför information till vårdgivaren. 



Syfte med egenmonitorering…

…är att stärka patientens egenvård och kontroll över sin egen hälsa samt ökad 
upplevelse av trygghet. Med egenmonitorering ges patienten möjlighet att kunna vara 
kvar i hemmet, samt undvika onödiga besök på akutmottagningar och inläggningar i 
slutenvård. 

För vårdgivaren ska egenmonitorering leda till förbättrad resursanvändning, t.ex. 
genom färre fysiska besök på mottagningar och minskat behov av, och därför kostnader 
för, slutenvård.



Syfte med pilotprojektet

I projektet testar vi nya arbetssätt, vinner erfarenheter och förbereder oss för 
ett brett införande av egenmonitorering i VGR

Vad ska vi testa? Tex
• Nytt arbetssätt
• Patienter använder egen kommunikationsutrustning, 

såsom surfplatta och internetuppkoppling
• Arbetssätt med närsjukvårdsteam
• Tidsåtgång
• Kostnader
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Närhälsan

 Provar en central monitoreringsfunktion 

för många vårdcentraler



 Patient har en app och får mätutrustning

av VGR

 Mätningar – blodtryck, vikt, syremättnad, 
fysisk aktivitet (aktivitetsklocka el formulär)

 Självskattningsformulär

 Vårdmedarbetare vårdgivarportal där man 
har en överblick på alla patienter och kan gå in på varje patient

 Tjänsten signalerar med varningar vilka patienter som har avvikande värden

 VGR har tagit fram gemensamma vårdplansmallar, som kan anpassas individuellt

 Kommunikation via meddelanden och videomöte finns i tjänsten

 Patientinkluderingar startade i maj 2020, 170 patienter inkluderade

-patienter m flera diagnoser, tex hjärtsvikt och
hypertoni

Huvudlösning



Optiloggg
-kompletterande lösning för hjärtsviktspatienter

• 100 patienter ska ha tjänsten under 6 mån var

• Superenkel att använda, framtagen för en äldre målgrupp

• Kräver ingen förkunskap kring teknik

• Tjänsten består av en skärm (surfplatta låst till Optilogg) samt våg

• En helhetslösning – hemleverans, kom-i-gång hjälp 
till patient, löpande support och nedtag av tjänsten hos patient

• Består av tre delar:

• symtommonitorering (vikt, svullnad, trötthet, andfåddhet)

• dosering vätskedrivande läkemedel

• interaktiv utbildning (till skillnad från andra egenmonitoreringstjänster)

• Patientinkludering startade i december 2019 och alla är avslutade



Intervju med 89-åring patient i april 2020

RosMarie prövar Optilogg sedan mitten av december 2019. Hon väger sig varje dag och svarar på 

frågor kring hur hon mår en gång i veckan. När allt är okej lyser det grönt ljus på paddan och det är 

en skön känsla tycker hon.

” I början låg där grejerna som jag ska använda framme och jag bara tittade på dem. Man kan ju inte 

det tekniska, men jag har alltid varit nyfiken av mig och när jag började komma in i det här, så gick 

det bättre och bättre. 

Jag vill kolla mig själv. När jag ser att mina värden är bra blir jag lugnare. Jag förstår att det är viktigt 

att jag inte går upp för mycket. Ingen dosering har ökat och jag mår bra. ”

På frågan om hon kan tänka sig att pröva andra tekniska lösningar är svaret entydigt: Ja. 

Det är lite spännande på något vis….


