
Egenmonitorering i VGR – en introduktion



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.



En transformation som precis bara har börjat…
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Bakgrund egenmonitorering i VGR 

2017

2019 2019-2021

2017-2021

Många pågående och nya  lokala initiativ

2022
Från pilot till generell bastjänst

Regional riktlinje och regionalt pilotprojekt

En prioriterad tjänst

Omställningen



Egenmonitorering i VGR

Testa!
Avgränsad pilot

Bredda!
Generell bastjänst

Morgondagens vård!
Långsiktig lösning

1 2 3

2021 – ca 20242019 - 2021 ca 2024 och framåt

Ledord: Enkelhet, flexibilitet och tillgänglighet

Effektmål: Bättre hälsotillstånd/minskad 
dödlighet och högre vårdflöde/bättre 
resursnyttjande

Ledord: Användarvänlighet, jämlikhet, mod och 
samskapande, flexibel del av helhet/sömlöshet

Målbild: Breddat användande (både breda och 
nischade målgrupper) för fortsatt lärande och 
organisatorisk innovation

Ett arbete i flera steg

Ledord: Testa nya arbetssätt, 
följa upp löpande

Målbild: Få beprövad 
erfarenhet och få igång ett 
organisatoriskt lärande



Patientmålgrupper i fokus för steg 2 (obs! arbete pågår)

Hypertoni

Specialistmödravård

Inflammatorisk tarmsjukdom

Hjärtsvikt

Samtliga relevanta RPO/RPT på sikt

Barn och unga med obesitas

Samsjuklighet äldre i PV: KOL, 
Diabetes II, hjärt/kärl

Psykisk hälsa: 
sömndagbok/levnadsvanor

Barn med ADHD

Barn och unga med cystisk 
fibros

Astma

KOL - specialistvård

Barn & unga - komplexa behov
(enligt patientresor från barnuppdraget)

Psoriasis

Epilepsi

Migrän

Barn och unga med periodisk 
feber

Leverans A
Start 2022

Leverans B
Start Q1-Q2 2023

Sömnapné, Rehab, Parkinson, Ögon, (Ögon 
glaukom), Alkoholberoende.

Leverans C
Start Q3-Q4 2023

Leverans D
Start 2024

Post-op / Pre-op

Sammankoppling ”livsstilsappar” där projekt pågår redan (kan ev. 
tidigareläggas): Rehab, Artros, Ryggmärgsskada

Startklara verksamheter kan löpande börja pilottesta i den mån de kan nyttja befintlig funktionalitet

Sammankoppling ”koncept” Mitt Blodtryck

Hematologi



Översiktliga arbetsströmmar 2022

Q1 22 Q2 22 Q3 22 Q4 22

Projekt-
ledning

IT: design, 
krav, test

Tjänste-
design

Intern 
ersättnings-
modell

Logistik och 
support

Direktiv 2B
– målbild införande

Projektplan 2B

Löpande projektledning i enlighet med plan

Beslut i enlighet med milstolpar

Modell för pat.involvering
i test av IT-plattform samt i 

regionala uppdragen per 
patientmålgrupp

Vidareutveckling av plattform med leverantör, inkl upprättande av nödvändiga integrationer

Löpande intern leveranstestning av grundfunktionalitet
Avtal klart enligt 

kravspec

Acceptanstester

Löpande stöd till arbetsgrupperna i de regionala uppdragen enligt modell

Nyttokalkyl – uppföljning pilot

Förslag hantering av interna ersättningar

Utvärderingsmodell:
Förslag vad följa upp 2024

Förändring av regelverk (vid behov)

Beslut om 
logistik och 

support 
etapp 1

Upphandla prioriterad MT

Etablera intern hub för logistik och support, via HMC som central aktör

Kravspec MT

Kravspec logisitik och support

Evidens-
modell

Litteraturstudie

Kartläggning & sammanställning, ev med HTA-centrum 
Befintligt ramverk/metodik för evidensinsamling i VGR kopplat till EM

Generellt ramverk/metodik/förhållningssätt för klinisk evidensinsamling 
per patientmålgrupp (per RPO/RPT)



Arbetsgruppens övergripande mål, 
roll och ansvar

• Sammanställa best practice för utvärdering/sammanställning av evidens kopplat till egenmonitorering

Leds av • Behöver tillsättas, 

Beslutsmandat /rapporterar till • Programledning 

Medlemmar • Magnus Kjellberg

• Helena Vallo Hult

• Lorna Bartam, Charlotte Schürer von Waldheim

Ev. uppskattad tidsomfattning per 
medlem

• 50%-tjänst under 6 månader?

Gruppens arbetsuppgifter Klinisk evidens:

• Steg 1: Kartläggning & sammanställning, ev med HTA-centrum

• Befintligt ramverk/metodik för evidensinsamling i VGR; cystisk fibros, hjärtsvikt, IBD Home, diabetes typ 1 m.fl.

• Litteraturöversikt egenmonitorering – samla bibliotek/litteraturbank 

• Steg 2: Ta fram ett generellt ramverk/metodik samt process för klinisk evidensinsamling per RPO (i den mån det är möjligt) – real-life
data, exemplifiera med hjärtsvikt. Möjlighet att använda befintliga ramverk per RPT kring ”sambandskarta”? (kontakt Helena Ogink)

Informatik:

• Informatik – samarbete med nationellt initiativ Sara Riggare & Maria Hägglund

• Hälsoekonomisk studie mha studenter?

Ev. mötesstruktur • xxx

Arbetsgrupp Evidensmodell
Informatik och Klinisk 

evidensinsamling



Länkar

• Kompetensforum SKR
• Om pilotprojektet på vårdskiftet
• Regional riktlinje - egenmonitorering
• Workshop – projektstart egenmonitorering steg 2 1/6-

2021
• Film om det regionala pilotprojektet, där 

vårdprofessionen berättar om erfarenheter (19 min)

https://skr.se/skr/halsasjukvard/utvecklingavverksamhet/ehalsa/standardiseringinformatik/egenmoniteringdigitalaprodukter.15226.html
https://skr.se/skr/halsasjukvard/utvecklingavverksamhet/ehalsa/standardiseringinformatik/egenmoniteringdigitalaprodukter.15226.html
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardskiftet/utvecklingsarbete/egenmonitorering/
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/44740/Egenmonitorering.pdf?a=false&guest=true
https://vgregion.sharepoint.com/:b:/r/sites/sy-rs-projektyta-egenmonitorering/Delade%20dokument/1%20juni%20visions-%20och%20m%C3%A5lbildsworkshop%20egenmonitorering%20steg%202.pdf.pdf?csf=1&web=1&e=hmRWEG
https://vgregion-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/kriek12_vgregion_se/EYJ-Z3tBK6REmzs1jAPmyvABBYU_9X8UxhgwZh-a9REcGg?e=7hBCWV


Egenmonitorering i VGR – kompletterande bilder



Syftet 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.



Prioriteringsprinciper kring patientmålgrupperna för steg 2

• Skapa grund för fortsatt organisatoriskt lärande kring egenmonitorering och löpande 
evidensinsamling av real world data

• Breddad användning för en mix av stora kronikergrupper samt några mer smala 
grupper med behov av mer nischade lösningar

• Börja med ett basutbud som är (förhållandevis) tekniskt enkelt att erbjuda

• Etablera en bred tjänst vars effekter och nyttor kan följas och utvärderas såväl per 
patientgrupp, per verksamhet samt brett i regionen.

• Undvika att bygga flöden som blir stuprör i vården; tidigt ha med flöden som visar på 
samsjuklighet och komplexa behov där flera olika verksamheter

• Inkludera prioriterade målgrupper som barn och unga, äldre samt personer med 
komplexa behov och/eller samsjuklighet.



Milstolpar 2021-2022

1

2

5

Tidpunkt A

Tidpunkt B 

Tidpunkt E:
Ca feb 22

• Avtal att påbörja dialog med leverantör klart

• Beslut om målbild införande (patientmålgrupper) samt kravspec för leveransgodkännande
• ,samt gemensam bild med leverantör kring målbild, scope, avgränsningar, tidplan och 

organisation

• Beslut om Mitt Blodtryck koncept

3 Tidpunkt C • Start av upphandling av MT/sensorer till plattformen (med Välfärdsteknik i 
Samverkan + kravhjälp från Cerner)

6 Tidpunkt F:
Mar 22 • Beslut om hur vi gör med pilotens pågående arbete

7 Tidpunkt G: • Beslut om intern ersättningsmodell / process startad

4 Tidpunkt D:
Ca. feb 22 • Beslut om uppdaterad RR Egenmonitorering

8 Tidpunkt H: • Beslut om start av införande (efter genomförda acceptanstester)
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