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Förord 

Jag vill först och främst rikta ett stort tack till min handledare Magnus Strömgren vid 
institutionen för geografi och ekonomisk historia. Han har genom hela arbetets gång varit 
engagerad, tillgänglig och bidragit med betydelsefull, klok och konstruktiv kritik. En viktig 
del i stödet har varit Magnus tidigare erfarenhet inom området och hans avhandling Spatial 
Diffusion of Telemedicine in Sweden. Vill även rikta ett stort tack till Thomas Molén och Åsa 
Holmner, båda verksamma inom vård på distans i Västerbottens läns landsting. De har 
genom hela processen visat ett stort engagemang, samt öppet och varmt erbjudit mig en 
inblick i deras verksamhet. De har dessutom avsatt tid för mina frågor, både muntligt och 
skriftligt. Jag fick även möjligheten att delta vid intervjuer i deras pågående arbete med att 
kartlägga vård på distans i Västerbotten, vilket var både intressant och lärorikt.  
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Abstract 
Telemedicine is the use of information and communication technology to provide clinical 
health care at a distance. This approach is usually adopted to bridge the distance in rural 
settings, but it is also a method to meet demographical and economical challenges. 
Västerbotten, a sparsely populated county with an ageing population, is in leading edge when 
it comes to telemedicine. The purpose of this report was to examine the diffusion and the 
inventory of telemedicine in the county council of Västerbotten from a geographical 
perspective. To gain a deeper understanding of diffusion and inventory of telemedicine, my 
purpose was also to examine these processes from an international and national perspective. 
Telemedicine and diffusion as concepts, and how these have been portrayed in the literature 
were studied, as well as the driving forces behind, and the barriers to further diffusion of 
telemedicine. The main focus in the report was telemedicine in the county council of 
Västerbotten and their ongoing inventory of telemedicine. The background of the inventory, 
how it is being performed and what the results have been up to this date were investigated. 
All these aspects were performed through interviews. An important factor to successful 
implementation of telemedicine, is the use of comprehensive and systematic performed 
evaluations of telemedicine activities. The inventory performed by the county council of 
Västerbotten is an important contribution to the lack of evidence in this area. Although, a 
major barrier to successful implementation and further diffusion of telemedicine, appears to 
be attitudes among health care staff. 
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1 Inledning och bakgrund 
Geografi och hälsa kan anses vara två vitt skilda vetenskaper, men faktum är att 
förutsättningarna för hälsa och ohälsa kan variera mycket mellan olika platser. Dessa 
rumsliga mönster utgör själva grunden till det som ofta benämns medicinsk geografi. 
Anledningen till att geografer berörs av frågor kring hälsa beror bland annat på den ojämna 
fördelningen av sjukdomar, med variationer över jordytan, mellan länder och mellan 
folkgrupper. Rumsliga mönster som i sin tur kan ge uppkomst till nya frågor och ny kunskap. 
Klimat, vegetation, djurliv, näringsliv, arbete, seder, livsstilar, migration, tillgång på sjukvård 
och friskvård, samhällsplanering och miljövård är faktorer som alla hänger samman vid 
studier av sjukdomsorsaker, vilket ytterligare förklarar kopplingen mellan geografi och hälsa 
(Schærström et al. 2011).  
 
Geografi skiljer sig från många andra vetenskaper utifrån att den inte har något specifikt 
studieobjekt, fokus ligger istället på metoder och perspektiv. Detta innebär att de mest skilda 
fenomen kan studeras, det vill säga, fenomen som forskare från andra discipliner också 
studerar. Det geografiska perspektivet innebär ett fokus på det rumsliga och det ekologiska. 
Det rumsliga perspektivet innebär bland annat fysiska lägen och platser, men också 
skillnader, kontakter, riktningar och relationer i rummet. Rumsliga relationer kan utöver de 
fysiska och materiella platserna även vara relationer människor emellan. Det är 
sammanhangen som uppstår från dessa relationer som speglar det ekologiska synsättet, och 
eftersom geografi ofta har ett fokus på människan kan detta synsätt även kallas 
humanekologiskt. Förhållandet mellan olika relationer har därmed betydelse för hur rum 
konstrueras (Schærström et al. 2011). 
 
Medicinsk geografi delades tidigare upp i två olika inriktningar, en av dessa var 
epidemiologisk geografi, vilket innebär kunskap om sjukdomars orsakssammanhang, medan 
den andra benämndes sjukvårdsgeografi. Denna inriktning syftar till att analysera 
vårdinrättningar utifrån behov, tillgänglighet och hur de utnyttjas. Numera finns betydligt 
fler vetenskapsteoretiska skolor och medicinsk geografi kan ibland uppfattas som en gren av 
medicinen, även fast geografi är huvudämnet. I dagens läge talas det däremot allt mer om 
hälsogeografi (health geography), ett begrepp som härstammar från brittiska geografer. Detta 
med anledning att ordet medical inte var heltäckande för alla hälsorelaterade ämnen. 
Hälsogeografi innebär, utöver de rent medicinska omständigheterna, även hur platser, 
landskap och fysiska miljöer kan skapa mening för människor (Schærström et al. 2011). 
 
Geografer som fokuserar på hälsoteman är en förhållandevis liten grupp, men nya 
geografiska metoder och modeller utvecklas ständigt i takt med att informationsteknologin 
ger nya redskap. Ytterligare ett skäl att integrera geografi och hälsa är att globala och lokala 
sjukdomsmönster förändras, vilket innebär att det behövs nya perspektiv att utforska dessa 
på (Schærström et al. 2011).  
 
Befolkningen blir allt äldre i hela västvärlden, vilket leder till ökade behov av hälso- och 
sjukvårdande insatser. Den ekonomiska situationen blir därmed alltmer pressad, inte minst i 
Sverige där andelen äldre i befolkningen haft den största ökningen. Även om den svenska 
hälso- och sjukvården presterar väl inom många områden, har det visat sig att i frågan om 
tillgänglighet är det flera andra länder som presterar bättre än Sverige (SKL 2005). I takt 
med den åldrande befolkningen och en förändrad demografi har sjukdomsmönstret i Sverige 
förändrats. Sjukdomar som kan kopplas samman med högre åldrar blir allt vanligare, till 
exempel hjärt- och kärlsjukdomar, tumörer, neurologiska sjukdomar och förslitningar 
(Schærström et al. 2011).  
 
En metod att möta de demografiska utmaningarna inom hälso- och sjukvården är genom 
telemedicin (Pesola 2013). Telemedicin har en mängd olika definitioner, men kan kortfattat 
beskrivas som vård på distans genom informations- och kommunikationsteknologi (IKT). 
Telemedicin har använts internationellt sedan 1950-talet, i Sverige sedan början av 1970-
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talet, men användningen ökade dramatisk under 1990-talet. Detta berodde till största del på 
den tekniska utvecklingen. Med utgångspunkt i den tidigare nämnda medicinska geografin 
och hälsogeografin, representerar telemedicin en ny typ av hälso- och sjukvårdsutförande 
(Strömgren 2003).  
 
World Health Organization (WHO) ser en stor potential för telemedicin både globalt och 
lokalt. Tillgången på dessa tjänster kan förbättra vårdutförandet genom en ökad tillgång, en 
bättre kvalitet och effektivitet på sjukvårdstjänster, samt bidra till en ökad 
kostnadseffektivitet. Även om telemedicin kan användas i många olika sammanhang, har den 
största uppmärksamheten varit på glesbefolkade och avlägsna områden med liten tillgång till 
både vårdinrättningar och hälso- och sjukvårdspersonal. Telemedicin överbryggar i dessa 
sammanhang barriärer mellan vårdgivare och patienter vad gäller avstånd, tid och rum. Trots 
att utsikterna för telemedicin anses vara lovande har framgångarna av dess tillämpningar 
varierat i stor grad, både i industriländer och utvecklingsländer. Projekten har varit och är 
många, men stannar ofta i denna form när investeringarna når sitt slut. Detta resulterar i att 
telemedicin inte implementeras i hälso- och sjukvården i önskvärd utsträckning. För att 
förbättra utsikterna för framtida implementering av telemedicin, oavsett geografiska och 
ekonomiska förutsättningar, finns ett stort behov av ökad dokumentation, fler utvärderingar 
och bevis för hur telemedicin bäst kan tillämpas (WHO 2010). 
 
Begreppet diffusion har olika betydelser beroende på vilket sammanhang det används i. Inom 
samhällsvetenskapliga områden, till exempel geografi, innebär diffusion studier av rumslig 
spridning över tid. Diffusionsstudier förekommer främst i samband med införandet och 
godkännandet av innovationer, bland annat teknik såsom telemedicin. En innovation kan 
även vara en produkt eller idé. Vanligtvis kännetecknas diffusion av innovationer att ha en 
starkare spridning närmare utgångspunkten för innovationen. Fallet telemedicin stämmer 
dock inte överens med dessa teorier, detta eftersom att den största nyttan anses ligga i att 
just överbrygga det fysiska avståndet. Analyser av den geografiska aspekten för diffusion av 
telemedicin, och innovationer i största allmänhet, har studerats i en relativt liten omfattning. 
Fler studier inom den rumsliga aspekten av telemedicin skulle därmed kunna tillföra en 
fördjupad kunskap kring spridningen av dessa nätverk, men också vilken inverkan 
telemedicin har för patienter och vårdgivare (Strömgren 2003).     
 
Att överbrygga de fysiska avstånden i Västerbottens län, för att uppnå en mer tillgänglig, 
effektiv och jämlik vård, är ett av de främsta motiven för utvecklingen av tekniska lösningar 
och förändrade vårdprocesser. Västerbottens läns landsting (VLL) ligger i framkant vad 
gäller utvecklingen inom telemedicin och vård på distans. I dagsläget används ett 40-tal olika 
tillämpningar av telemedicin inom länets verksamheter (VLL 2014 r). 
 
Med uppdrag från staben för verksamhetsutveckling vid VLL pågår i nuläget en omfattande 
kartläggning av telemedicin i Västerbotten. Kartläggningen utförs av Vård på Distansgruppen 
(VpD-gruppen) och syftar till att inventera alla befintliga enheter som arbetar med vård på 
distans i någon form. Fokus ligger på bland annat behov, potential och eventuella hinder för 
fortsatt utveckling och breddinförande (Molén och Holmner, muntl. 2014 a). 
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1.1 Syften och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att, ur ett geografiskt perspektiv, undersöka diffusionen och 
kartläggningen av telemedicin i Västerbottens läns landsting (VLL). För en djupare förståelse 
av diffusion och kartläggning av telemedicin är syftet dessutom att undersöka dessa 
processer ur ett internationellt och nationellt perspektiv. Frågeställningarna som kommer att 
behandlas är följande: 

 

 Hur framställs begreppen telemedicin och diffusion?  
 

 Hur framställs diffusion och kartläggning av telemedicin internationellt och 
nationellt? 

 

 Hur har diffusionsförloppet av telemedicin sett ut i VLL? 
 

 Vad är syftet med kartläggningen av telemedicin i VLL? 
 

 Vilket upplägg och innehåll har kartläggningen av telemedicin i VLL? 
 

 Vilka resultat har framkommit av kartläggningen av telemedicin i VLL? 
 

 Vilka drivkrafter och barriärer finns angående diffusion av telemedicin? 
 
 

2 Material och metoder 
2.1 Litteratur 
Arbetet med uppsatsen inleddes med en litteratursökning av vetenskapliga artiklar via Umeå 
universitetsbiblioteks databaser. Största fokus låg på telemedicin, diffusion, kartläggning och 
Västerbotten, men även sökord som kunde relateras till dessa. Träffarna som uppkom för 
telemedicin var av omfattande mängd där de flesta behandlade specifika sjukdomstillstånd 
som använt sig av telemedicin. Inte lika många av träffarna kring telemedicin hade en 
koppling till diffusion och kartläggning. Utöver universitetsbibliotekets databaser användes 
även Google, Google Scholar och VLLs hemsida för att finna information och artiklar till mitt 
valda studieområde. För en överblick av de sökord som användes vid samtliga sökmotorer, se 
tabell 1.  
 
Tabell 1. Engelska och svenska sökord som användes vid litteratursökningen. 

 
 
Sökord: Engelska 

 
Sökord: Svenska 

 
Telemedicine  

 
Telemedicin 

e-Health Vård på distans 
 eHälsa 
  
and: och: 
Diffusion Diffusion 
Distribution Spridning 
Inventory Kartläggning 
Evaluation Utvärdering 
Assessment Implementering 
Adoption  
Implementation och: 
Västerbotten Västerbotten 
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För att kunna urskilja vilka artiklar som var relevanta i samband med mitt syfte krävdes en 
grundlig genomgång av abstract i olika tidskrifter. Jag gick bland annat igenom alla abstract 
från TELEMEDICINE and e-HEALTH från de senaste tre åren 2012-2014 för att få en bättre 
överblick av arbetet i detta område. Artikelgenomgången resulterade i cirka 60 artiklar som 
hade koppling till området, men efter att ha läst dessa visade sig många av dem inte ha en 
specifik koppling till mitt syfte. Ett flertal av dem behandlade även väldigt likartade ämnen. 
För en överblick av de utvalda tidskrifterna med tillhörande publiceringsår, se tabell 2.    
 
Tabell 2. Tidskrifter innehållande de utvalda artiklarna med tillhörande publiceringsår. 
 
 
Tidskrifter  

 
Publiceringsår 

 
TELEMEDICINE and e-HEALTH 

 
2010, 2011, 2013 (2) 

European Journal of General Practice 2013 
Progress in Human Geography 2002 
International Journal of Medical Informatics 2010 
PLOS ONE 2014 
Journal of Health Organization and Management 2012 
International Journal of Healthcare and Technology Management 2008 
Social Science & Medicine 2006 
Implementation Science 2007 
Ageing International 2010 
Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce 2014 
Global Health Action 
 

2014 

 
Utöver de vetenskapliga artiklarna har VLLs hemsida varit en stor källa för information, så 
även Magnus Strömgrens avhandling Spatial Diffusion of Telemedicine in Sweden. För en 
större förståelse av diffusion ur ett geografiskt perspektiv gav Everett M. Rogers Diffusion of 
Innovations och Peter Haggetts Geography – A Global Synthesis en bra bakgrund i ämnet. 
Kopplingen mellan geografi och hälsa skildrades väl av Anders Schærström med flera i 
Hälsans och ohälsans landskap - Från medicinsk geografi till hälsogeografi, vilket också var 
ett betydelsefullt litterärt bidrag. 
 
2.2 Intervjuer 
För att få en ökad inblick av arbetet kring telemedicin i Västerbotten kontaktades Thomas 
Molén, strateg för vård på distans vid VLL. Molén har i cirka 20 år varit involverad i 
utvecklingen av vård på distans i VLL. Den första muntliga intervju som utfördes hade som 
syfte att ge mig en generell bild av telemedicin och dess diffusion i VLL. Denna intervju var 
ostrukturerad i sin form med öppna frågor som gav möjlighet till ett fritt samtal kring vissa 
på förhand bestämda ämnen (Psykologiguiden 2014 b). För intervjuunderlag se bilaga 1. Vid 
denna intervju deltog både Molén och Åsa Holmner, projektledare och forskare vid 
medicinsk teknik. Information som framkom i samband med denna intervju var att Molén 
och Holmner, i samarbete med övriga parter i Vård på Distansgruppen, för tillfället utförde 
en kartläggning av telemedicin inom VLL. Detta resulterade i en uppföljande intervju som 
utfördes skriftligt och inriktades på frågor om kartläggningen, se bilaga 2. Denna intervju  var 
mera strukturerad i sin utformning då den inte gav upphov till ett fritt samtal. Frågorna var 
öppna och ställdes utifrån vissa rubriker, vilket kan benämnas som en halvstrukturerad 
intervju (Psykologiguiden 2014 a). Vidare observerade jag på plats, två intervjuer som ingick i 
kartläggningen. Molén och Holmner ansvarade för intervjuerna som riktade sig till de 
enheter som för tillfället använder sig av vård på distans på olika sätt. Dessa intervjuer var 
utformade enligt en standardiserad/strukturerad modell, en modell som vanligtvis används 
vid stora undersökningar när man vill kartlägga människors åsikter och attityder. I och med 
att alla intervjuade enheter får svara på samma frågor, kan svaren därmed bearbetas på 
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samma sätt som om det hade varit en skriftlig enkät (Psykologiguiden 2014 b). Eftersom 
intervjuerna inleddes under hösten 2014 var det fortfarande många enheter som inte blivit 
intervjuade än. Utöver de två intervjuer jag observerade, fick jag även ta del av det resultat 
som framkommit från fyra andra intervjuer, men detta i skriftlig form.  
 
Molén och Holmner har korrekturläst mina sammanställningar av samtliga intervjuer och jag 
har fått deras godkännande att använda detta material i uppsatsen. 
 
2.3 Avgränsningar 
Begreppet telemedicin visade sig ha väldigt många olika definitioner och underavdelningar, 
vilket gjorde det svårt att dra en tydlig gräns för vilka begrepp som skulle ingå i uppsatsen. 
Även om telemedicin var det ursprungliga begreppet för distansöverbryggande vård via IKT, 
används begreppet vård på distans i många fall som ett synonymt begrepp. Telemedicin och 
vård på distans är synonyma begrepp även i denna uppsats. Även begreppet eHälsa 
förekommer i många sammanhang. Jag har i enstaka fall valt att inkludera artiklar och 
information som är kopplade till eHälsa, men då enbart använt delar som specifikt handlar 
om telemedicin. Begreppet eHälsa innefattar de flesta typer av informationsöverföring inom 
hälso- och sjukvården, som till exempel tjänsten Mina vårdkontakter. Denna typ av 
informationsöverföring inkluderas dock inte i denna uppsats, utan snarare tillämpningar 
som avser ett direkt kliniskt möte mellan antingen patient och vårdgivare, eller vårdgivare 
emellan, exempelvis vid ronder och konsultationer på distans. Begreppen diffusion och 
spridning används också som synonyma begrepp i uppsatsen.  
 
Anledningen att jag valt att fokusera på diffusion och kartläggning i samband med 
telemedicin är deras inbördes förhållande till varandra. För fortsatt diffusion av telemedicin, 
det vill säga en spridning av antalet tillämpningar och användning över tid och rum, krävs 
omfattande kartläggningar för att kunna bevisa effekten av telemedicin. Kartläggning syftar i 
detta fall på en utvärdering av verksamheten, som i sin tur skulle kunna resultera i en GIS-
baserad kartläggning. Huvudsyftet i denna uppsats är dock att synliggöra vad som behöver 
utvecklas och uppmärksammas för att en vidare diffusion av telemedicin ska vara möjlig. 
 
Min avsikt är inte att beskriva undersökningsmetoder och sjukdomstillstånd närmare. Jag 
avser inte heller att beskriva diffusionen eller kartläggningen av telemedicin specifikt i olika 
länder eller i Sverige, fokus ligger på Västerbotten. Ytterligare en avgränsning är att det är 
telemedicin inom Västerbottens läns landsting som avhandlas, inte den kommunala hälso- 
och sjukvården i Västerbotten. Perioden som avses beskrivas i rapporten är situationen i 
slutet på 1990-talet när telemedicin infördes, samt hur förhållandet kring telemedicin ser ut i 
dagens läge år 2014. 
 
2.4 Områdesbeskrivning 
Västerbottens län är till ytan det näst största länet i Sverige och omfattar ungefär en åttondel 
av den totala landarealen. Befolkningen uppgår till cirka 261 000 invånare och är ojämnt 
fördelade över länet (VLL 2014 j). Majoriteten av befolkningen, 78 procent, är bosatta i 
kustkommunerna Skellefteå, Robertsfors, Umeå och Nordmaling (Länsstyrelsen 
Västerbotten 2014). 
 
Den förändrade demografin med ett lågt barnafödande och åldrande befolkning som råder i 
västvärlden och Sverige, gäller även i Västerbottens län. Befolkningsutvecklingen i länet 
mellan år 1970-2009 visade att de yngsta kohorterna var som störst 1970 och har därefter 
genomgått en gradvis minskning, samtidigt som de äldsta kohorterna ökat i storlek. Umeå 
överstiger både länets och rikets befolkningsutveckling under dessa 40 år, medan övriga 
områden har genomgått en befolkningsminskning under majoriteten av dessa år. Utöver 
Umeå är det enbart Skellefteå som uppvisar liknande befolkningstal jämfört med 1970-talet 
(Garli och Pettersson 2011). Befolkningsstatistik från år 2013 visar dock på en positiv 
befolkningsutveckling även för Vännäs, Robertsfors, Bjurholm, och Norsjö, som därmed vänt 
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den negativa befolkningstrenden, om än bara med några enstaka personer (Länsstyrelsen 
Västerbotten 2014). 
 
Landstinget i Västerbotten har sammanlagt cirka 9 800 anställda, varav cirka 8 000 arbetar 
inom hälso- och sjukvården. Detta område omfattar primärvård, närsjukvård, specialiserad 
sjukhusvård, diagnostik, medicinsk service och tandvård. Den specialiserade sjukvården går 
att finna på Norrlands universitetssjukhus (NUS) i Umeå, samt på de så kallade 
länsdelssjukhusen i Skellefteå och Lycksele. NUS är det största sjukhuset i norra 
sjukvårdsregionen med flest antal vårdplatser. Hit kommer patienter från hela norra Sverige 
som behöver högspecialiserad sjukhusvård. Med tanke på det stora upptagningsområdet är 
telemedicin ett viktigt komplement i verksamheten (Länsstyrelsen 2011). 
 
Utöver region- och länsdelssjukhusen består hälso- och sjukvården i Västerbottens läns 
landsting av 32 hälsocentraler, varav sex är sjukstugor som kan erbjuda akutvård med 
tillhörande vårdplatser, se figur 1. Hälsocentralerna ägs och drivs av landstingets primärvård. 
Utöver dessa finns även sju privata hälsocentraler. Även dessa arbetar på uppdrag av 
landstinget (VLL 2014 c). Den 1 januari 2010 trädde lagen om det fria hälsovalet i kraft, vilket 
innebar en möjlighet att fritt välja vilken hälsocentral invånarna i landstingen vill tillhöra. 
Hälsoval Västerbotten innebar också att privata aktörer fick möjligheten att med offentlig 
ersättning starta hälsocentraler. Samma krav råder för de privata hälsocentralerna som för de 
offentliga (VLL 2014 d). 
 
 

 

Figur 1. Hälsocentraler och sjukstugor i Västerbottens län, offentliga markerade med orange och rött, 
privata markerade med blått (VLL 2014 c). 
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2.5 Disposition 
Både begreppet telemedicin och diffusion har många olika betydelser och kan därmed 
tillämpas inom många olika områden, därför kommer dessa två processer beskrivas närmare 
i uppsatsen. Det är dock viktigt att beakta att de beskrivningar som återfinns i texten inte är 
allomfattande, utan syftar till en ökad förståelse för de olika avsnitten i uppsatsen, se avsnitt 
3.1.1, 3.1.6 och 3.3.2. 
 
Telemedicin är ett ämne som mest uppenbart berör patienter och personal inom hälso- och 
sjukvården. De komplexa utmaningar som området står inför är dock inte bara av medicinsk 
art, utan är betydligt mer mångfacetterade. Framtida utveckling av telemedicin kräver därför 
perspektiv även från andra områden. Av denna anledning kommer några av de mest 
återkommande perspektiven i samband med diffusion och kartläggning av telemedicin 
beskrivas  närmare i uppsatsen: miljöperspektivet, det rurala och urbana perspektivet, det 
informationsteknologiska perspektivet och det hälsoekonomiska och kostnadseffektiva 
perspektivet, se avsnitt 3.1.2-3.1.5.  
 
Medan vissa tillämpningar av telemedicin blir inaktuella tillkommer andra, tack vare nya 
projekt. Alltsedan telemedicin först introducerades i VLL, har en mängd olika projekt inletts, 
vissa har avslutats efter projekttidens slut, andra har implementerats i verksamheten och 
somliga har blivit breddinförda. Ett av avsnitten kommer därför redogöra för olika exempel 
på projekt inom VLL, men också projekt och samarbeten över länets gränser. Beskrivningen 
kommer gälla projekt som pågår eller som relativt nyligen avslutats, se avsnitt 3.3.1. 
 
Kartläggningen av telemedicin i VLL pågår i dags dato, men för att få en större inblick i syftet 
med denna, vilka som utför den och bakgrunden till kartläggningen beskrivs detta närmare i 
avsnitt 3.3.3. Intervjuer med de verksamheter som utför vård på distans utgör grunden för 
kartläggningen. Intervjuunderlaget innehåller ett antal delområden med underrubriker och 
uppföljande frågor. De detaljerade frågorna som användes vid intervjuerna kommer inte att 
redovisas i denna uppsats, istället kommer huvuddelarna och inventeringens huvudsakliga 
fokus att beskrivas, se avsnitt 3.3.4. 
 
Det är totalt cirka 40 enheter som ska intervjuas inom ramen för kartläggningen. Några är 
avklarade och vissa återstår. Därför kan inte något fullständigt resultat redovisas, däremot 
har svar från sex intervjuer sammanfattats i uppsatsen. Det är i detta sammanhang viktigt att 
framhålla att detta inte är någon heltäckande bild av vård på distans, utan visar främst på 
motiven bakom enheternas arbete med telemedicin, samt vilka möjligheter och hinder som 
innefattas av de aktuella arbetssätten. I dessa avsnitt behandlas enbart det resultat som 
framkom vid intervjutillfället, samt i vissa fall kompletterande bakgrundsinformation. De 
sammanfattade intervjuerna inkluderar tillämpningarna kognitiv beteendeterapi, 
Distansdoktorn, handrehabilitering, distanstolkning, reumatologi, teledermatoskopi och 
teledermatologi, se avsnitt 3.3.5-3.3.10.   
 
 

3 Resultat 
3.1 Telemedicin och diffusion 
Det tekniska behovet inom telemedicin påverkas av typen av tillämpning och frekvensen av 
dess användning. Användningen bidrar i sin tur till att påverka fortsatta aktiviteter kring 
telemedicin i olika avseenden, och på olika geografiska nivåer (internationell, nationell, 
regional och lokal nivå). Den geografiska aspekten av telemedicin har potential att utöka 
förståelsen för diffusion av telemedicinnätverk, nätverk som uppstår vid implementeringen 
av telemedicin.  Ett nätverk består av ett system av noder som använder telemedicin, noder 
som sammankopplas av länkar. För att uppfylla kraven som en nod i ett telemedicinnätverk 
ska vårdenheten inte bara besitta nödvändig teknisk kommunikationsutrustning, utan också 
aktivt och återkommande samarbeta med övriga noder i nätverket (Strömgren 2003).   
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I till exempel transportnätverk representeras användningen av flödet mellan noderna. I dessa 
fall tenderar strukturen på nätverket att förändras långsammare än förändringar i 
användningen. Många diffusionsprocesser bygger mer eller mindre på infrastruktur och 
påverkas av befolkningsfördelningen, där diffusionen tenderar att ha en tyngdpunkt närmare 
centrala platser för mänsklig aktivitet. Den här typen av diffusion kallas för hierarkisk 
diffusion. Det finns en korrelation mellan hälso- och sjukvårdsinrättningens storlek och 
benägenheten att anta telemedicin. Detta tillsammans med det faktum att telemedicin oftast 
startas och utvecklas snabbast inom specialistsjukvården antyder att diffusionen av 
telemedicin uppvisar hierarkiska drag (Strömgren 2003).    
 
Kommunikationsnätverk, som i fallet telemedicin, är dock mer svårövergripliga då flödet 
representeras av kommunikation mellan individer, grupper och organisationer. Diffusionen 
av telemedicin följer inga bestämda mönster, men behovet och användningen brukar främst 
beskrivas vara större ju längre avståndet är från centrala platser för hälso- och sjukvård. 
Kommunikationsnätverken för telemedicin kan även ha en tendens att spridas genom 
professionella sociala nätverk, där intresset för telemedicin kanaliseras till andra involverade 
i verksamheten, något som till stor det kan karaktäriseras av en geografisk närhet mellan de 
inblandade. Vid studier av diffusion är det dock viktigt att uppmärksamma transport- 
kommunikations- och de sociala nätverkens inbördes förhållande till varandra (Strömgren 
2003).  
 
Nätverk som är uppbyggda kring IKT kan i regel mätas och kartläggas. Flödet mellan 
noderna kan visualiseras genom geometriska och topologiska kartor som har sin 
utgångspunkt i den verkliga världen. Implementeringen och utvecklingen av nätverk för 
telemedicin är en omfattande och komplex process där det geografiska perspektivet kan 
tillämpas för fysiska beskrivningar, men också kan förklara de rumsliga konsekvenserna och 
processerna bakom diffusion (Strömgren 2003).  
 
3.1.1 Definition av telemedicin 
Det finns väldigt många definitioner av telemedicin, vilket belyser att det är ett område som 
befinner sig under ständig utveckling med nya teknologiska framsteg, förändrade vårdbehov 
och samhällsförhållanden. Grundläggande kännetecken för telemedicin är dock att dessa 
tjänster erbjuder klinisk support, att geografiska barriärer överbryggas, att olika former av 
IKT används, samt att målet är att förbättra människors hälsa (WHO 2010).       
 
I takt med nya tekniska förutsättningar och ökad användning av telemedicin har även ny 
terminologi introducerats i ämnet. Inom området för IKT i hälso- och sjukvården används i 
dagens läge framförallt fyra olika begrepp; telemedicin, telehälsa, eHälsa och mHälsa, alla 
introducerade vid olika årtal (Bashshur et al. 2011), se figur 2.  
 
 

  
 

Figur 2. Aktuella begrepp som innefattas av IKT i hälso- och sjukvården, samt 
årtal för introduktionen av dessa begrepp i den vetenskapliga litteraturen 
(Bashshur et al. 2011). 
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Telemedicin var det ursprungliga begreppet och användes i den vetenskapliga litteraturen 
redan år 1905. De begrepp som sedan dess har tillkommit bidrar till olika uppfattningar, 
benämningar och definitioner. Vissa sammanfaller, andra åtskiljer sig. Detta har resulterat i 
en brist på tydlighet kring begreppen och vad de innebär. Telemedicin kan dock användas 
som en generell term som gäller samtliga begrepp och fungerar därmed som en paraplyterm 
(Bashshur et al. 2011). 
 
Det finns ingen riktig klarhet i vad som skiljer begreppen telemedicin och telehälsa, och om 
dessa kan användas i samma situationer. Begreppen eHälsa och mHälsa komplicerar 
dessutom situationen ytterligare. Den första definitionen av telemedicin från 1969 löd enligt 
följande: 
 

”the delivery of medical care without the usual patient-physician confrontation” 
   
 (Bashshur et al. 2011, 487). 
 
En klassisk och mer aktuell beskrivning av telemedicin brukar dock vara: 
 

”all systems, modalities, and applications for the delivery of personal health 
services that substitute electronic communications and information exchange 
for (1) in-person contact between patients and providers, (2) communication 
among providers, and (3) patient or provider contact with sources of 
information, decision making, and support systems (e.g., literature, algorithms, 
electronic Web sites)”   
     (Bashshur et al. 2011, 484). 

 
När sedan begreppet telehälsa introducerades år 1978 löd definitionen: 
 

”a broader set of activities, including patient and provider education” 
 
                   (Bashshur et al. 2011, 487).    
 
Begreppet telehälsa syftade främst till att även inkludera området hälsa inom området IKT i 
hälso- och sjukvården. Med andra ord är kopplingen densamma mellan telemedicin och 
telehälsa som den mellan medicin och hälsa. Detta härstammar till stor del från en politisk 
korrekthet kring begreppen medicin och hälsa som bidragit till att vårdcentraler numera 
kallas hälsocentraler, läkare som vårdaktörer och patienter som kunder. Begreppet hälsa 
istället för medicin syftar till att hälso- och sjukvårdsområdet även innefattas av 
beteendemässiga och miljömässiga faktorer. De som arbetar inom området är inte längre 
bara läkare, sjuksköterskor, apotekare etc., utan även aktörer inom till exempel folkhälsa 
(Bashshur et al. 2011). 
 
Begreppen eHälsa och mHälsa speglar den ökade användningen av teknologiska 
innovationer inom hälso- och sjukvården. Dessa härstammar framförallt från företags- och 
industrisektorn. Begreppet eHälsa (electronic health) introducerades i slutet av 1990-talet 
och en av dess definitioner lyder: 
 

”the cost-effective and secure use of ICT in support of health and health-related 
fields, including health-care services, health surveillance, health literature, and 
health education, knowledge, and research” 

   (Bashshur et al. 2011, 488-489). 
 
Begreppet mHälsa (mobile health) lanserades år 2003 på grund av den expanderande mobila 
kommunikationstekniken och dess lovande utsikter inom hälso- och sjukvården, framförallt i 
utvecklingsländer. Det har även börjat spridas nya begrepp inom området, till exempel 
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cHälsa (connected health/sammankopplad hälsa) och uHälsa (ubiquitous health/allmänt 
förekommande hälsa). Användningsgraden av dessa är väldigt varierande. Begreppet iHälsa 
(Internet health) lyckades dock inte slå igenom (Bashshur et al. 2011). 
 
Utöver definitionerna av telemedicin finns det även två grundläggande avseenden i vilka 
telemedicin kan användas. Dessa baseras på själva tidpunkten för informationsöverföringen. 
När informationen är förinspelad och överförs vid olika tidpunkter benämns detta asynkrona 
möten. Detta kan ske mellan vårdgivare och patient, men också vårdgivare emellan. 
Motsatsen till detta är det synkrona mötet, vilket innebär att de involverade parterna utbyter 
information vid en och samma tidpunkt, till exempel vid videokonferenser. Utan denna 
indelning riskerar alla tillämpningar av telemedicin att behandlas som likartade, trots att det 
finns stora skillnader mellan dom vad gäller kostnad och kvalitet (WHO 2010). 
 
3.1.2 Telemedicin ur ett miljöperspektiv 
Hälso- och sjukvårdssektorn står inför ett flertal utmaningar, bland annat att möta det ökade 
vårdbehovet hos den åldrande befolkningen, men också förändrade sjukdomsmönster som 
beror på den globala miljöförändringen med ökade koldioxidutsläpp. Hälso- och sjukvården 
bidrar genom sin verksamhet till dessa ökade utsläpp, vilket paradoxalt nog kan leda till 
negativ hälsopåverkan. Att använda IKT inom vården kan vara ett sätt att angripa detta 
problem. Att tillämpa telemedicin istället för fysiska möten innebär att transporterna 
minskar, därmed reduceras också koldioxidutsläppen. Det finns många globala initiativ som 
syftar till att reducera dessa utsläpp, men ingen tidigare studie har så detaljerat beräknat 
koldioxidavtrycket av tillämpningar inom telemedicin som Holmner et al. (2014). 
Koldioxidavtrycket kan definieras som den totala mängden växthusgaser som produceras 
direkt eller indirekt vid mänskliga aktiviteter. Något som ofta uttrycks genom motsvarande 
mängd koldioxid beräknat i ton (Time for Change 2014). Den utförda studien baseras på 
resultat från VLL, där vård på distans har prioriterats högt i över ett årtionde och tillämpas 
inom ett flertal områden. I och med detta har antalet timmar av videokonferenser ökat med i 
genomsnitt 30 procent per år under de senaste fem åren. År 2012 låg denna siffra på 20 000 
timmar. Om alla dessa timmar istället utförts som fysiska möten hade det motsvarat flera ton 
i koldioxidutsläpp. Studien bygger på analyser från två tillämpningar inom VLL som används 
regelbundet och är väl implementerade i verksamheten, nämligen handrehabilitering och 
logopedi på distans. Beräkningen av koldioxidutsläppen utfördes dessutom genom att 
inventera livscykeln av den tekniska utrustningen som används vid telemedicin. 
Koldioxidavtrycket som produktionen och användningen av tekniken innebar inkluderades 
därmed i beräkningen. Detta specifika angreppssätt innebär ett nytt bidrag till den 
vetenskapliga litteraturen. Slutresultatet av studien visade att möten via telemedicin 
reducerade koldioxidutsläppen med 40-70 procent (Holmner et al. 2014). 
 
En annan aspekt handlar om betydelsen av en positiv miljö i själva behandlingsrummet, 
vilket är av stor vikt för att patientens upplevelse av mötet via telemedicin ska vara positivt 
och främja behandlingen. Miljön i rummet kan se väldigt olika ut beroende på aktuell 
tillämpning. Vid till exempel kognitiv beteende terapi (KBT) på distans behövs ingen 
avancerad medicinsk eller teknisk utrustning, men med tanke på de svåra ämnen som 
behandlas är det viktigt att patienten känner sig bekväm och avslappnad i situationen. Det 
finns därför ett stort värde i att rummet är genomtänkt vad gäller inredning, färg- och 
ljussättning. Det är dessutom viktigt att rummet uppfyller kraven på sekretess, att det är 
välisolerat och placerat på en lämplig plats i förhållande till övrig verksamhet. Tillgång till 
användarvänliga instruktioner, näsdukar, papper och pennor kan också vara ett viktigt inslag 
i miljön i dessa sammanhang (Molén och Holmner, muntl. 2014 c). Vid andra, mer kliniska 
tillämpningar av telemedicin, som till exempel hjärt- och lungljud på distans, är det av 
största vikt att miljön i rummet innefattar all nödvändig medicinsk utrustning, att den är 
välplacerad i rummet och att ljud- och ljussättning är av högsta kvalitet. Det är även viktigt 
hur och var webbkameran är placerad i förhållande till patienten och den konsulterande 
läkaren. Detta för att ett så naturligt möte som möjligt ska uppstå mellan parterna. Även 



 

11 

 

skärmstorleken och avståndet till skärmen har betydelse, vilket gäller rent generellt för de 
olika tillämpningarna (Molén och Holmner, muntl. 2014 d).  
 
3.1.3 Telemedicin ur ett ruralt och urbant perspektiv 
Den rumsliga placeringen av hälso- och sjukvårdsenheter är, rent generellt, kopplade till 
mönstret för befolkningsfördelningen (Strömgren 2003). Detta innebär att det rurala och 
urbana behovet av hälso- och sjukvård relaterar till skillnader i geografiska förhållanden, där 
bland annat transportmöjligheter är av stor betydelse vid lokalisering av hälso- och sjukvård. 
Tillgången på vård i rurala och glest befolkade områden innebär därmed en mängd 
utmaningar. Servicenivån är ofta låg, så även tillgången på vårdinrättningar. Detta är en följd 
av en ökad centralisering, långa geografiska avstånd, samt bristfällig kollektivtrafik och 
infrastruktur. I många fall kan dessutom besvärliga väderförhållanden ställa till med problem 
för befolkningen i rurala områden (Pesola 2013). Ur ett geografiskt perspektiv handlar det 
dock inte enbart om de fysiskt mätbara avstånden, utan hänsyn bör även tas till hur de 
geografiska avstånden uppfattas, samt vilken betydelse denna uppfattning kan ha för olika 
individer, beroende på livssituation (Schærström et al. 2011).    
 
Att specialistsjukvården centraliseras alltmer får betydande konsekvenser för befolkningen i 
rurala områden. Människor som har ett större avstånd till hälso- och sjukvård uppvisar färre 
besök hos läkare än människor i urbana miljöer. Detta behöver dock inte innebära att 
befolkningen i rurala områden har en bättre hälsa och mindre behov av en tillgänglig hälso- 
och sjukvård. När behandlingen av sjukdomsförloppet inte sker i tid försämras dessutom 
prognosen. Den rurala befolkningen är mer utsatt eftersom människors känsla av trygghet 
och tillhörighet ofta relateras till den lokala hälso- och sjukvården (Schærström et al. 2011).  
 
Den åldrande befolkningen i rurala områden innebär en utmaning vad gäller tillgängligheten 
till vård, speciellt eftersom den unga befolkningen i dessa områden ofta flyttar till större 
städer med bättre karriärmöjligheter. Denna utflyttning försvårar rekryteringen av unga 
hälso- och sjukvårdsarbetare. Med detta som bakgrund kan IKT och telemedicin vara en av 
lösningarna för att även rurala områden ska få en fullgod tillgång till hälso- och sjukvård. För 
att en nå en lyckad implementering av telemedicin i rurala områden krävs dock en ökad 
kunskap kring de faktorer som påverkar patienter att ansluta sig till vård på distans, men 
även hur de upplever självövervakning med hjälp av IKT. Det behövs dessutom en större 
förståelse av vilka specifika utmaningar som vårdgivare och patienter ställs inför vid vård på 
distans i rurala områden (Pesola 2013).  
 
Telemedicin gynnar inte bara befolkningen i avlägsna och glest befolkade områden, utan kan 
ha stor betydelse även för människor i urbana miljöer med närhet till hälso- och sjukvård. 
Detta gäller framförallt personer med ångestproblematik och personer med nedsatt rörlighet 
(Pesola 2013). I och med att telemedicin innebär att onödiga transporter kan undvikas, är 
potentialen stor att reducera koldioxidutsläppen. De resultat som framkommit av denna 
reducering gäller framförallt ur det rurala perspektivet. Däremot visar beräkningar att 
koldioxidutsläppen från bara några kilometers biltransport överstiger en timmes möte via 
distansutrustning. Dessutom ökar utsläppen ytterligare vid bilköer. Detta indikerar att 
telemedicin är ett bra alternativ för att reducera utsläpp även i urbana miljöer. Framförallt i 
städer som lider av dålig luftkvalitet och höga siffror av trafikolyckor. Att tänka på 
telemedicin och virtuella möten i dessa nya banor kan ha stor betydelse för framtida 
samhällsplanering, då telemedicin både reducerar olycksrisker och utgör ett klimatvänligt 
alternativ (Holmner et al. 2014). Telemedicin ur ett urbant perspektiv innebär dessutom att 
det finns ett stort patientunderlag, det vill säga många potentiella användare (Molén 2013). 
Det råder dock fortfarande ingen konsensus huruvida telemedicin bör begränsas till rurala 
områden eller om det finns en likvärdig relevans i urbana områden (Bashshur et al. 2011).   
 
Den allmänna uppfattningen är att telemedicin förbättrar tillgängligheten för befolkning som 
är bosatta i rurala områden, men det finns röster som motsätter sig denna uppfattning och 
hävdar att telemedicin i själva verket kan utöka den rådande ojämlikhet vad gäller 
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tillgänglighet till hälso- och sjukvård. Argumenten för denna uppfattning är bland annat att 
telemedicin kan användas som en ursäkt för att minska investeringar i det lokala 
vårdutbudet. Detta delar med andra ord upp världen i de som har tillgång till läkare och 
fysiska möten och de som får nöja sig med elektroniska möten och undersökningar. Oavsett 
uppfattning bidrar detta till en förändrad geografi av hälso- och sjukvården. Telemedicin är 
därmed ett mer komplext och motsägande område än vad vissa debatter antyder. Att 
kommunikationsnätverken skulle planas ut kan ifrågasättas, då riktningen är den motsatta, 
nämligen att tendenserna inom utvecklingen av telemedicin är centraliserade, både 
ekonomiskt och professionellt (Nicolini 2006).  
 
3.1.4 Telemedicin och informationsteknologi 
Utvecklingen av den teknologi som används inom IKT har betydelse för intresset och 
användningen av telemedicin, vilket också bidrar till dess diffusion. Faktorer som till 
exempel att den medicintekniska utrustningen är lättanvänd och pålitlig kan spegla hur 
mycket en viss teknik inom telemedicin används (Strömgren 2003).  
 
Datasupport, välfungerande datorsystem och tydlig design är en förutsättning för 
framgångsrik implementering och vidare diffusion av telemedicin. Egenskaper för ett 
användbart system inom det medicinska området bör bland annat vara lätt att förstå och 
använda, effektiv, flexibel, minimera den kognitiva belastningen, stödja lärande inom det 
medicinska området, stödja vårdutförandet, överensstämma med arbetsprocessen, samt ta 
hänsyn till de mänskliga aspekterna hos den medicinska professionen. Hänsyn bör också tas 
till att majoriteten av befolkningen inte är intresserade av alla funktioner ett datorsystem kan 
erbjuda, utan söker efter den enklaste och snabbaste vägen till förståelse. Ett exempel på 
detta var en undersökning som utfördes av Microsoft, vilket visade att de flesta användare av 
Microsoft Word endast använder 10 procent av de tillgängliga tillämpningarna. Detta innebär 
med andra ord att 90 procent av tillämpningarna skymmer de övriga av större intresse, vilket 
strider mot principerna av ett väldesignat datorsystem (Borälv 2005).  
 
Ett av de övergripande målen för IT-frågor inom hälso- och sjukvården är att utveckla ett 
fungerande datorsystem som stödjer användarna. Detta kräver först och främst en 
grundläggande förståelse för vad som ska utvecklas och vilken funktion systemet ska ha. I en 
senare fas bör design och utveckling av systemet äga rum. I praktiken är dock denna 
målsättning vag och utvecklingsmetoderna bygger istället på objektiva mål och krav som inte 
alltid är förankrade i den verksamhet som ska använda systemet. Att hantera denna 
komplexa situation vid utvecklingen av ett användbart datorsystem kräver olika 
angreppssätt, ett av dessa är att upplevd och uppmätt användbarhet måste vara en del av 
utvecklingsprocessen (Borälv 2005). 
 
Ur ett socialt perspektiv är teknologin bakom telemedicin aldrig neutral, den innefattar både 
intentioner, förväntningar och uppfattningar från de personer som skapat systemen. 
Teknologin som anpassas till ett specifikt användningsområde bör dessutom ta hänsyn till 
användarnas tidigare erfarenheter av teknologi och utövande av denna, men även till de 
diskussioner som uppstått kring teknologin och vilka intressen som ligger hos användarna 
(Nicolini 2006). Om den kliniska och administrativa personalen inte fått vara involverade i 
planeringen inför den framtida användningen finns det en risk att de tekniska systemen för 
telemedicin överges (Branagan och Chase 2012). Ytterligare ett problem är att de tekniska 
systemen innehåller ett språk och en terminologi som skiljer sig mellan de medicintekniska 
utvecklarna och den medicinska professionen (Standing et al. 2014). 
 
Det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen utbildas i hur de tekniska systemen används 
på bästa möjliga sätt, samt får det stöd som behövs vid användning. Detta leder till en mer 
kompetent resursanvändning, men bidrar också till att kunskapen kan föras vidare på ett mer 
effektivt sätt, vilket resulterar i en bättre vård för patienterna (Standing et al. 2014).  
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3.1.5 Telemedicin, hälsoekonomi och kostnadseffektivitet 
Prioriteringscentrum har utfärdat en nationell modell för öppna prioriteringar, vilket är en 
systematisk metod som kan användas för att omsätta riksdagens riktlinjer, framförallt inom 
den svenska offentligt finansierade hälso- och sjukvården. Syftet med prioriteringarna är att 
fördela resurser på ett ändamålsenligt och effektiv sätt till personer med de största behoven. 
Den etiska plattformen som innefattas av denna modell består av bland annat 
kostnadseffektivitetsprincipen (Broqvist et al. 2011). Enligt Statens beredning för medicinsk 
utvärdering (SBU) är kostnadseffektivitet ett mått på hur mycket resurser som krävs för att 
nå vissa specifika mål. Detta begrepp är ett nyckelord inom hälsoekonomin (SBU 1996). 
Själva huvudsyftet med hälsoekonomi är att uppskatta vilka kostnader och effekter som 
tillkommer när ny teknologi implementeras i hälso- och sjukvården (Wikipedia 2014 b). 
 
Att fördela resurser enligt kostnadseffektivitetsprincipen är dock komplicerat då experterna 
är oeniga hur analysen ska utföras, detta eftersom olika modeller kan ge olika resultat. 
Problematiken ligger bland annat i vilka kostnader som ingår i beräkningarna och vilka som 
utesluts, samt ur vilket perspektiv kostnaderna ska beräknas, ur individens, sjukvårdens, 
industrins eller samhällets. Det är även av betydelse vilka forskningsresultat som används vid 
analysen. Kostnadseffektiviteten kan nämligen överskattas om den bygger på alltför 
optimistiska tolkningar och osäkra studier (SBU 1996). Om hälsoekonomiska data är 
tillgängliga kan kostnadseffektiviteten beräknas med antal vunna levnadsår och kostnad per 
kvalitetsjusterat levnadsår (QALY's) (Broqvist et al. 2011). QALY (Quality-Adjusted Life 
Years) mäter hur många extra levnadsår olika medicinska insatser kan innebära. Dessutom 
mäter QALY's kvalitén på dessa år (Socialstyrelsen 2014). 
 
Telemedicin uppfyller kriterierna för att potentiellt kunna förbättra kostnadseffektiviteten. 
Det har dock visat sig vara svårt att bevisa att telemedicin är ett kostnadseffektivt alternativ 
inom hälso- och sjukvården. Avsaknaden på bevis anses bland annat bero på den bristande 
långsiktigheten av telemedicinska projekt och att dessa sällan överlever projekttiden (Pesola 
2013). Den avancerade teknologi som krävs för den fortsatta utvecklingen inom telemedicin 
innebär dessutom en oerhört stor kostnad. Den rådande produktionstakten av denna gör det 
svårt, om inte omöjligt att beräkna kostnadseffektiviteten av telemedicin (Bashshur et al. 
2013).  

 
3.1.6 Diffusion ur ett geografiskt perspektiv 
Vid studier av diffusion framhålls ofta Everett M. Rogers i sammanhanget, en amerikansk 
sociolog som framförallt blev känd för sina teorier kring diffusionen av innovationer med 
verket Diffusion of Innovations, vars första upplaga utkom år 1962. Diffusionsprocessen 
sammanfattades av Rogers med fyra element, att en innovation kommuniceras genom olika 
kanaler, över tid och bland medlemmar i ett socialt system. En innovation är en idé, ett 
objekt eller en tillämpning som uppfattas vara ny och därefter antas, antingen på individnivå 
eller inom enheter. För att innovationen ska spridas måste kommunikation kring denna 
uppstå. Kommunikationskanaler innebär i vilken form meddelanden kring innovationer 
överförs. En vanlig form är kommunikationen via massmedia, men kanalen kan även vara 
den interpersonella, det vill säga kommunikationen som förmedlas vid ett fysiskt möte 
mellan två eller flera personer. Kommunikationskanalen människor emellan kan även vara 
interaktiv, det vill säga via Internet (Rogers 2003). 
 
I andra beteendevetenskapliga teorier uppmärksammas sällan tiden som en bärande faktor, 
men i teorier kring diffusion är detta ett viktigt element. En tidsaspekt handlar om tiden 
mellan individens eller enhetens första vetskap om en innovation, fram till dess godkännande 
eller avvisande. En annan tidsaspekt belyser benägenheten hos en individ eller enhet att anta 
en innovation. I detta sammanhang myntades begreppen innovators, early adopters, early 
majority, late majority och laggards (eftersläntare). Detta beskriver i angiven ordning 
tidpunkten för individer eller enheter att anta en innovation, en benägenhet som ställs i 
förhållande till andra medlemmar i ett samhälle eller system (Rogers 2003). Early adopters i 
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fallet telemedicin tenderar, rent generellt, att ha en längre utbildning, en mer fördelaktigt 
attityd till vetenskap och en mer öppen världsåskådning än de som senare antar konceptet 
(Strömgren 2003). 
 
Ytterligare en tidsaspekt beskriver i vilken takt en innovation antas, vilket ofta mäts i antalet 
medlemmar i ett system som antar en innovation under en viss tidsperiod. Diffusion äger 
rum i sociala system, vilket utgörs av medlemmar och enheter och innefattas av individer, 
informella grupper, organisationer och/eller underavdelningar. Det sociala systemet kan med 
andra ord vara till exempel jordbruksfamiljer inom ett visst område, läkare vid ett sjukhus 
eller alla konsumenter i ett land (Rogers 2003). 
 
Diffusionen av en innovation såsom telemedicin kan även påverkas positivt av så kallade 
superanvändare, experter på systemet som alltid finns på plats. Denna individ kan finnas på 
olika nivåer i organisationen och driver på arbetet samtidigt som denne engagerar sina 
medarbetare. Det är även viktigt att engagera patientens anhöriga i de fall tekniken ska 
användas direkt av patienten. Detta kan ha en positiv inverkan på implementeringen 
eftersom det underlättar utövandet av tekniken, men också kan minska patientens eventuella 
motstånd till tekniken (Siciliano et al. 2014). 
 
Den rumsliga spridningen av en innovation eller ett fenomen kan även påverkas av barriärer 
av olika slag. Det mest uppenbara hindret är det fysiska, till exempel när en flod förhindrar 
tillväxten av bebyggelse. Andra faktorer som förhindrar diffusion kan vara av mer abstrakt 
karaktär, till exempel kulturella, språkrelaterade, religiösa och politiska, vilket kan relateras 
till barriärer på en psykologisk nivå (Strömgren 2003).  
 
Studier av diffusion ur ett geografiskt perspektiv står för en liten del av det totala antalet 
publikationer kring diffusion. Den rumsliga aspekten som utgörs av det geografiska 
perspektivet innebär dock ett unikt inslag i sammanhanget. År 1961 fanns enbart tre utgivna 
artiklar angående diffusion ur ett geografiskt perspektiv, alla publicerade av den svenske 
geografen Torsten Hägerstrand. År 1995 såg bilden något annorlunda ut med 160 studier 
utförda av geografer, men detta utgjorde enbart 4 procent av det totala antalet 
diffusionsstudier. Få studier ur det geografiska perspektivet är dock utförda sedan dess 
(Rogers 2003).  
 
Med kartor som verktyg och rum som specifik variabel kan geografen utforska hur fysiska 
avstånd påverkar människans beteende. Diffusion kan simuleras som ett försök att förutspå 
och efterlikna den verkliga diffusionen, något som upptog en stor del av Hägerstrands arbete. 
Det rumsliga perspektivet har visat sig ha ett stort värde vid utredning av vilka faktorer som 
är avgörande vid erkännandet och antagandet av en innovation, samt diffusionen av denna. 
Områden utöver det geografiska, såsom sociologi, marknadsföring och statsvetenskap 
utforskar numera också det rumsliga perspektivet i olika diffusionsprocesser  (Rogers 2003).  
 
En stor del av det geografiska intresset kring diffusion härstammar, som tidigare nämnts, av 
Torsten Hägerstrands arbete. Hägerstrands Spatial diffusion as an innovation process, vars 
första utgåva kom år 1953, har varit av stor betydelse för övriga studier i området. I 
Hägerstrands tidigare studier redovisas modellen innovation waves (innovationsförloppet), 
en modell som beskriver kurvan för antagandet av en innovation och bryter ner diffusionen i 
fyra faser, primary stage, diffusion stage, condensing stage och saturation stage.  Den 
första fasen (primary stage) belyser den begynnande diffusionsprocessen. I denna fas är 
skillnaden stor mellan centrum för innovation och mer avlägsna områden. I diffusionsfasen 
startar själva spridningsprocessen, vilket innebär att skillnaderna mellan olika regioner 
reduceras. I den tredje fasen (condensing stage) utjämnas skillnaderna ytterligare mellan 
centrum för innovationen och övriga områden, oavsett avstånd till centrum. Den avslutande 
fasen (saturation stage) utmärks av att diffusionen av innovationen gradvis saktas ned och 
slutligen upphör. Den exakta formen av dessa vågor kan vara svår att fastställa och 
fördelningen och lokaliseringen av insamlat diffusionsdata kan verka tämligen kaotisk vid en 
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första anblick. Geografer har dock arbetat med olika kartläggningstekniker där lokala 
variationer kan filtreras, därmed kan tydligare diffusionsvågor urskiljas. Dessa teorier kan 
tyckas vara förenklade bilder av verkligheten, något som Hägerstrand var fullt medveten om. 
Han använde snarare teorierna som en tankestruktur för mer realistiska framställningar av 
diffusionsprocessen (Haggett 2001). 
 
Diffusionen av telemedicin kan ur ett geografiskt perspektiv omstrukturera hälso- och 
sjukvårdssystemen genom att förändra den rums- och tidsmässiga aspekten på tillgänglighet 
till hälso- och sjukvård, ändra inriktning av regionaliseringen inom vården, samt påverka 
globaliseringen av olika vårdsystem. Geografer bör inte bara skapa sig en bild av dessa olika 
dimensioner av telemedicin, utan också utveckla argument för troliga scenarier av de nya 
teknologiska systemen inom vården. Även om den vetenskapliga litteraturen inte belyser 
förhållandet mellan telemedicin och regionalisering i någon större omfattning, fortsätter 
detta förhållande med dess utmaningar att engagera medicinska geografer och forskare inom 
hälso- och sjukvård (Cutchin 2002).  
 
3.2  Telemedicin på internationell och nationell nivå 
Gemensamt för både industriländer och utvecklingsländer är att telemedicin syftar till en 
förbättrad tillgång, jämlikhet, kvalitet och kostnadseffektivitet. Trots att telemedicin 
praktiseras på ett flertal platser i världen, finns dock majoriteten av de breddinförda 
tillämpningarna i industrialiserade regioner som till exempel Storbritannien, Nordirland, 
Nordamerika, Australien och Skandinavien. I industriländer som dessa erbjuds ofta ett brett 
spektrum av olika vårdinrättningar. Detta innebär att utvecklingsbehovet inom telemedicin 
främst handlar om  information kring den kliniska användningen, patienters upplevelser av 
telemedicin, samt kostnader och kostnadseffektivitet. I dessa delar av världen förväntas 
telemedicin förändra utförandet av hälso- och sjukvård genom en förflyttning av vården från 
sjukhus till det egna hemmet (WHO 2010). 
 
I utvecklingsländer ser dock möjligheterna med telemedicin annorlunda ut. I dessa områden 
syftar tillämpningarna främst till att överbrygga avstånd genom att erbjuda vård på distans 
via specialiserade sjukhus. Tillgången på vårdinrättningar är bristfällig, vilket innebär att de 
mest basala vårdbehoven inte är tillfredsställda. Förutom den bristande tillgången på vård 
kan dessutom infrastrukturen innebära ett problem i utvecklingsländer, vilket också utgör en 
barriär för lyckad implementering av telemedicin. Information och stöd behöver därmed 
främst läggas på tillgänglighet istället för på frågor om hur bästa möjliga resultat av 
telemedicin kan uppnås (WHO 2010).     
 
Vid jämförelser mellan Sverige och andra länder är det viktigt att ta hänsyn till att hälso- och 
sjukvårdssystemen är utformade på olika sätt, vilket kan förklara olika resultat av kvalitet, 
resultat och effekter. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har jämfört Sveriges hälso- och 
sjukvårdssystem med några av medlemsländerna inom OECD (Organisationen för 
ekonomiskt samarbete och utveckling), en jämförelse som visar att Finland, Norge och 
Danmark liknar Sverige socialt och ekonomisk. Detta innebär att jämförelser med dessa 
länder ter sig mer naturliga. Storbritannien har till skillnad från Sverige en nationell 
finansiering och styrning, men likheten är att systemet är skattefinansierat. Frankrike, 
Holland och Tyskland har ett system som bygger på sjukvårdsförsäkringar med olika 
utformning. Australien, Kanada och Nya Zeeland har några grundläggande likheter med 
Sveriges system, men det finns också betydande skillnader. USA däremot skiljer sig från de 
övriga länderna med den privata finansieringen, även om den offentliga finansieringen 
stadigt ökar (SKL 2005).  
 
Svensk hälso- och sjukvård består av 290 kommuner och 20 landsting/regioner. Regionerna 
Skåne, Halland, Västra Götaland och Gotland, fungerar formellt som landsting, men 
skillnaden är att de har ett utökat ansvar för den regionala utvecklingen (SKL 2014). Med 
andra ord är hälso- och sjukvårdssystemet i Sverige starkt decentraliserat, speciellt eftersom 
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staten överlämnat det främsta finansierings- och vårdgivaransvaret till landstingen. Även om 
landstingen har ansvar för finansiering och sjukvård inom det egna området, ligger det 
övergripande hälso- och sjukvårdspolitiska ansvaret hos regeringen och riksdagen. Genom 
landstings- och kommunalskatt är vården i Sverige till största delen skattefinansierad, 
patientavgifterna täcker enbart cirka 2,7 procent av de totala intäkterna. Den privat 
finansierade vården är marginell i det svenska sjukvårdssystemet (SKL 2005).  
 
Sveriges 20 landsting/regioner är även indelade i sex sjukvårdsregioner, se figur 3. Dessa 
innefattar totalt sju regionsjukhus, även kallade universitetssjukhus, alla med tillgång till hög 
kompetens, avancerad och dyr teknisk utrustning (VLL 2014 n).  Alla landsting och regioner i 
Sverige är anslutna till ett gemensamt kommunikationsnät, Sjunet, som är speciellt utformat 
för vård och omsorg och kan enbart användas av behörig personal. Sjunet gör det möjligt att 
på ett säkert sätt dela elektronisk information som till exempel röntgenbilder, men kan även 
användas för att utföra kliniska ronder via videokonferens (Sveriges Riksdag 2011/12). 
 
 

 
Figur 3. Sveriges sjukvårdsregioner (VLL 2014 n). 

 
Den norra sjukvårdsregionen omfattar halva Sveriges yta och består av landstingen i 
Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Norrbottens län (VLL 2014 n). Dessa fyra 
landsting i norr bildar tillsammans regionförbundet Norrlandstingen som sedan 1986 
finansierar klinisk forskning i de fyra landstingen i norra regionen (VLL 2014 i). Deras 
samarbete kring eHälsa och telemedicin har pågått sedan januari 2010 och syftar till att 
skapa goda förutsättningar för användningen av distansteknik och videokonferenser 
(Norrlandstingens regionförbund, 2014). Norrlandstingen har en vision om att bli 
världsledande i utvecklingen av framtida vård och omsorg i glesbygd. Detta skulle inte bara 
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öka nyttan för medborgare och patienter, utan också göra norra Sverige mer attraktivt på den 
nationella arenan med möjligheten att öka konkurrensfördelarna på arbetsmarknaden (VLL 
2014 o). Trots samarbetet inom sjukvårdsregionen har norra Sverige med sin kombination av 
få specialistenheter och geografiska stora hälso- och sjukvårdsområden inneburit att färre 
länsöverskridande samarbeten sker i dessa delar än i övriga landet (Strömgren 2003). 
 
De nationella utmaningarna i samband med telemedicin är bland annat att göra vården 
tillgängligare, att skapa tillgång till en nationell expertis utan tekniska eller organisatoriska 
hinder, samt att främja kommunikationen mellan olika vårdgivare. För att uppnå dessa mål 
behövs förutsättningar för nationell samordning, utveckling och implementering, men också 
rekommendationer vad gäller tekniska lösningar och infrastruktur. För att effektivisera 
vården behöver dessutom implementeringen och användningen av telemedicin drivas på 
inom landsting, regioner och kommuner (Molén 2013).  
 
Sveriges Riksdag har redovisat ett antal visioner för 2030 inom området för eHälsa. Dessa 
innefattar bland annat att tillgängligheten kommer öka med hjälp av e-verktyg, patientens 
förhållande med vården blir därmed friare vilket leder till en ökad patientmakt. På 20 års sikt 
förväntas även fler individanpassade tekniska tjänster vara tillgängliga, till exempel robotar 
som övervakningshjälp hos äldre nattetid. Även tjänster i mobilen, som till exempel att 
kunna ställa frågor till vården efter utskrivning, kan komma att bli allt vanligare. Med största 
trolighet kommer inte ens begreppet eHälsa att användas inom vården 2030, då tekniken 
integrerats i vården på ett naturligt sätt (Sveriges Riksdag 2011/12).    
 
3.2.1 Internationell och nationell diffusion av telemedicin 
Telemedicin är en så kallad diffus teknologi, vilket innebär att den inte kan kopplas till något 
specifikt tillämpningsområde. Att telemedicin är ett så pass mångsidigt område gör det svårt 
att dra några generella slutsatser kring dess användning och diffusion, många tillämpningar 
existerar redan och många fler kommer förmodligen introduceras (Petersson 2011). På grund 
av denna komplexitet är det varken möjligt, och kanske inte heller lämpligt att fastställa en 
önskvärd diffusionstakt av telemedicin rent generellt, då varje tillämpning är kopplad till ett 
unikt hälso- och sjukvårdssystem. Den globala diffusionen av telemedicin är med andra ord 
svår att utreda eftersom tillgången på IKT inom hälso- och sjukvården varierar mycket 
mellan länder, det gäller även mellan industrialiserade länder. Att telemedicin öppnar upp 
för ett globalt samarbete kan gynna den fortsatt diffusionen då det kan tillföra ny kunskap i 
området. Samtidigt kan globalt samarbete komplicera processen ytterligare genom att bidra 
till nya prioriteringar inom den lokala verksamheten. Det kan vara svårt att avgöra om de nya 
prioriteringarna är fördelaktiga eller om de faktiskt påverkar verksamheten negativt utifrån 
till exempel ekonomiska eller jämlikhetsaspekter (Grigsby et al. 2002). 
 
Svårigheterna med implementering och diffusion av eHälsa är ett prioriterat område inom 
den Europeiska Unionen (EU). Ett av initiativen för att möta de hinder som kan uppstå är 
The Digital Agenda som framförts av Europakommisionen som en del i Europe 2020 
Strategy. Denna strategi har som syfte att utreda potentialen av IKT för att främja framtida 
innovationer, ekonomisk tillväxt och utveckling inom EU (Pirillo et al. 2014).  
 
Det finns en efterfrågan både från regeringen och EU av en ökad bredbandsutbyggnad med 
hög överföringshastighet, vilket framförallt beror på ökade hälso- och sjukvårdskostnader. I 
Sverige bidrar den demografiska utvecklingen till att sjukvårdskostnader inom landstingen 
förväntas stiga med 50 procent från år 2010 till 2035.  De ökade kostnaderna skulle kunna 
motverkas av en ökad grad digitaliserade välfärdstjänster såsom telemedicin (SOU 2014). 
 
I Sverige sker beslut kring implementering av telemedicin framförallt genom regionala 
policys och lokala attityder. Den nationella nationalekonomin och politiken bildar däremot 
ett ramverk som indirekt påverkar den regionala utvecklingen och utgör en förutsättning för 
att diffusionen av telemedicin ska vara möjlig. I den regionala kontexten kan benägenheten 
vara större att implementera tillämpningar inom telemedicin om sjukvårdsenheten har goda 
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ekonomiska förutsättningar. Det finns även en teori om att fallet kan vara det omvända, 
nämligen att knappa ekonomiska resurser kan bidra till en ökad användning av telemedicin, 
då drivkrafterna för besparing därmed blir starkare. De redan existerande tillämpningarna av 
telemedicin tros också ha en stor betydelse för den fortsatta diffusionen, då synen på 
telemedicin på så sätt kan förändras i olika riktningar, både på den regionala och lokala 
nivån. Storleken på hälso- och sjukvårdsinrättningen kan också vara av betydelse för 
diffusion av  telemedicin. Mindre enheter med långa geografiska avstånd till specialistvård, 
samt enheter med brist på medicinsk kompetens och brist på personal i allmänhet, kan 
inneha ett starkt motiv att driva implementeringsprocessen framåt. De större inrättningarna 
har å andra sidan kanske fler som är intresserade av telemedicin, vilket medför både en 
spridning av kunskap och ökad användning (Strömgren 2003). 
 
I norra sjukvårdsregionen har de mest betydande aktörerna för diffusion av telemedicin, rent 
generellt, varit den medicinska personalen på de avlägsna sjukvårdsenheterna. Personal på 
de centrala noderna har också varit en viktig del av processen, trots att den potentiella 
vinsten med telemedicin inte är lika uppenbara i dessa lägen. Detta kan bland annat förklaras 
av att de konsulterande läkarna vid de centrala noderna för telemedicin ofta identifierar sig 
med de tillämpningar som de deltar i. Detta kan i sin tur leda till att de vill fortsätta bidra till 
att öka storleken och betydelsen av nätverken som är inblandade i diffusionsprocessen. 
Majoriteten av telemedicinnätverk i norra Sverige härrör från program eller projekt som har 
implementerats av landstingen i dessa län. Nästan alla dessa telemedicinprogram startade 
upp under 1990-talet, vilket har en avgörande koppling till den tekniska utvecklingen under 
detta årtionde (Strömgren 2003). 
 
Telemedicin har haft en relativt låg diffusionstakt, vilket inte är helt förvånande med tanke 
på de hinder som kan uppstå längs vägen. Att diffusionen av telemedicin inte har uppnått sin 
fulla potential kan bland annat förklaras med användarnas osäkerhet gällande både teknik 
och klinisk effekt, samt en rädsla att för att tekniken snabbt ska bli omodern, att den är 
ineffektiv eller att den ska resultera i en minimal avkastning. En osäkerhet och rädsla som 
måste bemötas av de verksamheter som erbjuder telemedicinska lösningar för att 
diffusionstakten ska återfå sin kraft (Grigsby et al. 2002).   
 
3.2.2 Internationell och nationell kartläggning av telemedicin 
Telemedicin har haft en spridning över världen i över 50 år, vilket har bidragit till en stor 
mängd bevis för dess fördelar, framförallt i glesbebyggda och isolerade områden. De 
evidensbaserade undersökningar som hittills utförts ställer sig i det stora hela positivt till 
telemedicin, men denna evidens är dock inte nödvändigtvis definitiv. Detta kan ha sin 
förklaring i att väldesignade och storskaliga kliniska försök av telemedicin har varit 
svårgripbara och kommer förmodligen att vara det även framåt i tiden. Det behövs därför 
alternativa metodologiska strategier för att komma tillrätta med detta problem (Bashshur et 
al. 2013).  
 
Den främsta kritiken som riktas mot utvärderingar av telemedicin är att de oftast fokuserar 
på enskilda aspekter inom hälso- och sjukvården för att avgöra dess framgång och 
effektivitet.  Det har länge funnits en efterfrågan på mer generaliserande och systematiska 
metoder för att utvärdera telemedicin, men detta kan vara svårt eftersom telemedicin har en 
väldigt stark koppling till sitt sammanhang. Dessutom innefattas en mängd olika 
tillämpningar inom telemedicin, vilket också kan göra det opraktiskt att utföra en 
utvärdering med en generaliserande metod. Det är då viktigt att i dessa sammanhang 
identifiera vilket eller vilka utvärderingskriterier som är viktigast för de som utvecklar 
konceptet kring telemedicin i ett visst kontext, vilket i sin tur kan underlätta för 
beslutsfattare. Det har visat sig att utvärderingar av telemedicin i största allmänhet fokuserar 
på de kriterier som uppfyller det påvisade problemet, vilket också innebär att många andra 
kriterier blivit åsidosatta, framförallt kostnadsrelaterade beräkningar. För att kunna avgöra 
vilka framtida åtgärder som krävs, är dock kostnaden en mycket viktig aspekt vid utvärdering 
(Jackson och McClean 2012).  
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Det råder rent generellt en brist på kartläggningar världen över som på ett omfattande sätt 
beskriver användningen av telemedicin, med information på både regional, institutionell och 
klinisk nivå. Ett undantag till detta är en nyligen utförd kartläggning av telemedicin i Norge, 
där samtliga sjukvårdsregioner inkluderats. Kartläggningen innefattade anonym och 
kvantitativ data som insamlades genom enkäter med följande frågor: 

”Medical field  

Short description of the telemedicine service  

Is it a routine service or a project?  

Which other institutions are involved?  

How long has the service existed (approximately)?  

How many times did you provide the telemedicine service in 2011 (approximately)?  

When was the last time you provided a telemedicine service?  

Is it a synchronous or asynchronous service, or both?  

Is it a telemedicine consultation or a home-monitoring service?”  
 
    (Zanaboni et al. 2013, 3) 
 

Sjukhusen i Norge hade inte tidigare någon formell överblick av användningen av 
telemedicin, vilket försvårade kartläggningen. Däremot resulterade den omfattande studien i 
att sjukhusen blev medvetna om betydelsen av att ha en tydlig bild av användningen och 
kommer inkludera detta i den fortsatta uppdateringen. Kartläggningen i Norge har dock inte 
kunnat jämföras med någon lika detaljerad, vilket gör en internationell jämförelse omöjlig. 
Det behövs därför fler omfattande kartläggningar från hög-, låg- och medelinkomstländer för 
att kunna följa upp användningen av telemedicin år till år. Högkvalitativ och tidsrelaterad 
information är grundläggande inom alla hälso- och sjukvårdssystem, men denna information 
stannar tyvärr oftast i rapporter, på hyllor eller databaser. Information som istället bör vara 
tillgänglig vid policy- och programutveckling, strategisk planering och utvecklingsarbete 
(Zanaboni et al. 2013).  
 
Med hänsyn till att utvärderingar och kartläggningar av telemedicin utgör grunden för 
planering och vidare diffusion av telemedicin, är det viktigt att fastställa de kriterier som bör 
inkluderas i en utvärdering. Om förståelsen för de mest grundläggande kriterierna ökar, 
skulle fler projekt kunna implementeras som en rutinverksamhet. För detta behövs ett 
multidisciplinärt ramverk av utvärderingar som tar hänsyn till de främsta aspekterna inom 
tillämpningar av telemedicin, såsom tekniska möjligheter, juridiska och etiska frågor, 
klinisk effektivitet, ekonomi, jämlik tillgång till vård, acceptans och organisatorisk 
inverkan (Masella och Zanaboni 2008).               
 
Enligt Pesola (2013) efterfrågar vissa röster randomiserade studier av telemedicin, vilket 
innebär studier som använder slumpmässig uppdelning av grupper, till exempel i testgrupper 
och kontrollgrupper. Denna metod är vanlig i evidensbaserad medicin (Wikipedia 2014 b). 
Andra, mer kritiska röster till randomiserade studier, menar att hälso- och sjukvården drivs 
av ett samspel mellan vitt skilda intressen, förväntningar, erfarenheter och kunskap. 
Utvärdering av denna komplexa och mångfacetterade verksamhet skulle istället kunna belysa 
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hur IKT påverkar och formar utfallet av samspelet inom vården. Fokus bör i detta 
sammanhang inte enbart ligga på ekonomi och kliniska resultat, utan även på patientens 
upplevelser och livskvalitet (Pesola 2013).  
 
De besparingar för transportkostnader som telemedicin innebär, gäller inte enbart för de 
berörda patienterna, besparingen blir också högst aktuell för hälso- och sjukvårdssystemet 
eftersom en stor del av patienttransporterna ersätts av landstinget. Att telemedicin minskar 
antalet patientresor innebär en möjlighet att beräkna och kartlägga dessa besparingar i form 
av tid och pengar. Det är dock svårare att ta sig an de mer psykologiska effekterna, till 
exempel upplevelsen av att slippa besväret som långa transporter kan innebära. Att få ett 
specialistutlåtande i ett tidigare skede kan reducera upplevelsen av ångest hos patienten, 
vilket också är en besparing som är svår att beräkna (Strömgren 2003). 
 
Det sociala perspektivet på telemedicin blir allt vanligare och uppmärksammar framförallt 
patienternas och vårdgivarnas perspektiv, samt vilka kostnader som uppstår för dessa. Det 
kan vara medicinska eller ickemedicinska kostnader, men också mer svårgripbara och 
psykologiska kostnader. Rent teoretiskt skulle telemedicin kunna minska alla dessa 
kostnader, men  eftersom de är svåra att beräkna behövs ytterligare studier som är 
metodologiskt tillförlitliga vid beräkningar av kostnadseffektiviteten (Fusco et al. 2014). De 
ekonomiska aspekterna handlar inte enbart om reducerade kostnader för patienter och 
personal, utan utvärderingen måste även innefatta vilka effekter telemedicin kan ha för att 
reducera resursslöseri, förbättring av produktiviteten hos vårdgivare, samt ett förbättrat 
prioriteringsarbete ur ett patientperspektiv (Bashshur et al. 2013).   
 
Utöver den skriftliga kartläggningen av telemedicin kan GIS erbjuda kartor som kan 
användas inom hälso- och sjukvården för att förstå, undersöka och förbättra utvärderingar av 
vårdbehov, vårdtillgänglighet och användningsmönster. Avstånd, tid och transportkostnader 
påverkar patienten, vilket innebär att det är viktigt att metoderna kring dessa beräkningar är 
tillförlitliga. Även om beräkningar av reducerad tid och avstånd i samband med telemedicin 
kan kartläggas med linjära metoder, kan GIS erbjuda en mer exakt mätning utifrån 
transportnätverk. Det finns beräkningar med GIS som har uppvisat negativa besparingar av 
avstånd och tid, med andra ord, patienter fick åka längre för att få tillgång till platsen som 
utförde telemedicin än det hade varit att åka till den konsulterande kliniken (Soares et al. 
2013).    
 
Telemedicin är minst sagt ett dynamiskt område som är i ständig förändring med nya studier 
och nya kartläggningar som publiceras i snabb takt. Telemedicin introduceras regelbundet 
inom nya områden, vilket också kan förklara varför resultatet av dessa utvärderingar är och 
förblir stående med begränsad evidens (Ekeland et al. 2010). Ytterligare ett komplext 
problem är bristen på utvärderingar av projekt som fortfarande pågår. Denna brist kan leda 
till att det saknas bevis för nyttan med projektet, vilket kan leda till att projektet stannar just 
där, på projektnivå. Därför behöver sambandet mellan positiva utvärderingar och diffusion 
av telemedicin ifrågasättas, med andra ord, är det bara resultat från utvärderingar av 
befintlig verksamhet som ska inkluderas i implementeringsprocessen? Det råder nämligen en 
brist på studier som tittar på sambandet mellan positiva resultat från kliniska försök av 
telemedicin och fortsatt användning av arbetssättet efter försökstiden (Obstfelder et al. 
2007).  
 
I Sverige var det tidigare Hälso- och sjukvårdens utvecklingsinstitut (Spri) som hade det 
övergripande ansvaret att kartlägga och koordinera verksamheter inom telemedicin, men 
detta institut stängdes ner år 1999 och ersattes av Carelink. Funktionen av Carelink liknade 
Spri's verksamhet och många av de som tidigare arbetade för Spri fortsatte sitt arbete inom 
Carelink. Det huvudsakliga fokuset i denna organisation var att mäta, utvärdera och förmedla 
information på den kliniska nivån, men även denna instans lades ner år 2007 (Petersson 
2011). Numera är det Socialstyrelsen, på uppdrag av regeringen, som ska samordna det 
nationella arbetet kring en gemensam informationsstruktur inom vård och omsorg. Målet 
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med detta är att det ska finnas en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation (Vitalis 
2013). 
 
3.3 Telemedicin i Västerbottens läns landsting 
Befolkningsutvecklingen och den demografiska strukturen i Västerbotten kräver ett 
nytänkande när det gäller att erbjuda jämlik och effektiv vård utanför tätorterna. Telemedicin 
har visat sig vara en framgångsrik metod för att tillgängliggöra behovet av vård i glesbygd. 
Patienten kan på så vis stanna kvar på sin lokala hälsocentral och kopplas upp mot 
specialistläkare vid NUS, Skellefteå eller Lycksele (VLL 2014 j). När patienten får vård på 
distans blir de därmed mer aktiva och delaktiga i sin vård. Det finns uppföljningar som visar 
att patienter är lika nöjda med ett möte via telemedicin som ett traditionellt besök. Det finns 
en stark tro inom VLL att just denna patientdelaktighet är en viktig del i att nå visionen om 
att Västerbotten år 2020 ska ha världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning. (VLL 
2014 p). 
 
Bredbandsnätet i Västerbotten är väl utbyggt, vilket bidrar till ökade möjligheter för 
användningen och diffusionen av telemedicin. Detta beror till stor del på att VLL sedan 
mitten av 1990-talet har haft en dialog med AC-Net och drivit på utbyggnaden av 
bredbandsnätet (SOU 2014). Bredbandet som används för kommunikationen inom VLL har 
med andra ord en hög säkerhet och kapacitet, däremot ser förhållandet inte lika bra ut 
utanför landstingets väggar. Bredbandsutbyggnaden måste därför säkras på nationell basis 
för att vård på distans ska kunna fortsätta i positiv riktning (Framtidens Kommuner 2014). 
 
Att överbrygga de fysiska avstånden i Västerbottens län var den initiala drivkraften för 
utvecklingen av telemedicin i länet, men i dagsläget finns ett större fokus på tillgänglighet för 
att uppnå en effektiv och jämlik vård. Tillämpningarna av telemedicin används inte bara 
mellan primärvård och specialistsjukvård, utan även primärvårdsenheter emellan och 
sjukhus emellan. De fysiska avstånden i länet kan däremot vara en av förklaringarna till 
varför VLL ligger i framkant i utvecklingen av telemedicin. Tack vare politiskt förankrade 
utvecklingsanslag möjliggjordes ett flertal projekt inom området, vilket också bidrog till ett 
ökat försprång. Den stora utmaningen ligger dock fortfarande i processen hur idéer 
framgångsrikt kan implementeras i verksamheten, ett arbete som stöds av VpD-gruppen 
(Molén och Holmner, muntl. 2014 a). 
 
VpD-gruppen är en rådgivande grupp som leds av strateg Thomas Molén och innefattar 
representanter från primärvården, glesbygdsmedicin, informatikenheten, enheten för 
medicinteknisk  forskning och utveckling, samt  funktionerna vårdsystemägare, 
vårdutvecklare och controller (Molén och Holmner, muntl. 2014 b). Tidigare arbetade VpD-
gruppen utifrån projektliknande former, men sedan några år tillbaka är detta en etablerad 
verksamhet. Deras huvudsakliga uppgift består i att kartlägga och inventera pågående 
aktiviteter inom telemedicin för att på så vis kunna driva dessa framåt och optimera nyttan 
för de kliniska verksamheterna. För att åstadkomma denna utveckling av telemedicin håller 
sig VpD-gruppen uppdaterade inom området för telemedicin bland annat vad gäller metoder, 
tillämpningar och arbetssätt. De bistår även med stöd och hjälp vid upprättandet av rutiner 
och policys inom området. VpD-gruppen ansvarar dessutom för innehållet på landstingets 
hemsida och intranät gällande vård på distans (Hellqvist och Thörn 2014). För att kunna 
stödja utvecklingen och implmenteringen av vård på distans förfogar gruppen över ett 
utvecklingsanslag som kan nyttjas för att på olika sätt stödja verksamheterna, till exempel i 
forma av personella resurser eller utveckling av tekniska lösningar. I dagens läge är 13 
personer knutna till gruppen (Molén och Holmner, muntl. 2014 b). 
   
Tillämpningar av telemedicin förändras och utvecklas kontinuerligt i takt med nya behov och 
nya tekniska möjligheter (Bashshur et al. 2011). Teleradiologi (överföring av röntgenbilder), 
var en av de första tillämpningarna av telemedicin i Västerbotten (Strömgren 2003). Även 
om teleradiologi rent tekniskt räknas till telemedicin eftersom röntgenbilden tas på ett ställe 
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och överförs till ett annat, inkluderas numera teleradiologi i den ordinarie radiologin. Detta 
beror på att arbetssättet är helt implementerat i samtliga verksamheter och är en naturlig del 
av de tekniska förutsättningarna inom hälso- och sjukvårdssystemet (Molén och Holmner, 
muntl. 2014 b). På hemsidan för VLL finns en beskrivning av några av de aktuella 
tillämpningarna inom telemedicin, se tabell 3. 
 
Tabell 3. Aktuella tillämpningar av telemedicin i Västerbottens läns landsting (VLL 2014 a). 

 
 

Dialys på distans 
Handrehabilitering 
Hjärt- och lungljud på distans 
Hjärtundersökning med ultraljudsrobot 
Hudkonsultationer 
KBT på distans 
Logopedi 
Mobilt laboratorium 
Multidisciplinära ronder 
Psykiatri på distans 
Psykogeriatrik på distans 
Reumatologi på distans 
Smärtrehabilitering 
Warankontroll  
Virtuellt hälsorum 
 

 
Av de ovan nämnda används telemedicin mest frekvent bland annat inom handrehabilitering 
och logopedi. Utöver dessa användningsområden finns minst lika många till som inte är 
nämnda på landstingets hemsida, totalt uppgår det till cirka 40 olika tillämpningar som kan 
indelas i konsultation, nätverk och samarbeten, samt vård i och nära hemmet (Molén och 
Holmner, muntl. 2014 a).  
 
3.3.1 Projekt och samarbeten inom och utanför Västerbottens länsgränser 
VLL har ett rikstäckande samarbete som går under namnet Gertrud, vilket innebär 
barnhjärtultraljud på distans. Detta samarbete innefattas av ett videonätverk för Sveriges 
barnhjärtkliniker och bidrar till att barn med hjärtproblem får tillgång till samma 
specialistsjukvård, oavsett bostadsort (Molén 2013).   
 
Ett annat projekt är det virtuella hälsorummet i Slussfors, några mil nordväst om Storuman. 
Denna tjänst erbjuder invånarna videokommunikation mot hälsocentral eller sjukhus, 
egenmätning av blodtryck, Waran och EKG, samt såromläggning och blodprov. Det virtuella 
hälsorummet tillhandahåller dessutom kontakt med andra samhällsfunktioner. Motivet 
bakom detta projekt är att öka tillgängligheten till vård och andra samhällsfunktioner, 
reducera restider och öka livskvalitén för invånarna (Molén 2013).   
 
År 2008 startade ett treårigt samarbetsprojekt, Competitive Health Services Project, mellan 
VLL, norra Skottland, västra Irland, Nordirland, norra Norge och norra Finland (Pesola 
2013). Grönland och Färöarna observerande samarbetet för framtida involvering i projekt 
inom telemedicin (Casey et al. 2013), se figur 4 för medverkande länder i projektet. 
Competitive Health Services Project hade ett fokus på internationell samverkan och 
kunskapsutbyte som finansierades av EU's Northern Periphery Programme (NPP). Syftet var 
att öka tillgängligheten till hälso- och sjukvård i glest befolkade och rurala miljöer med hjälp 
av telemedicin, miljöer som delar samma geografiska och demografiska utmaningar. För att 
nå denna ökade tillgänglighet konstaterade den svenska expertgruppen, tillsatt av VLL, att 
det behövdes ett utökat stöd inom kognitiv beteendeterapi, gruppterapi, fysioterapi, kostråd 
från dietister, samt ett ökat stöd till äldre som lever i social isolering. Inom dessa områden 
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fanns dock inga överförbara tjänster i de övriga länderna. Det fanns det däremot inom 
teledialys, sårläkning, logopedi, screening av diabetesretinopati, uppföljning av grön starr 
och övervakning av fysiologiska parametrar (Pesola 2013). 
 
 

 
 

Figur 4. Området för Northern Periphery Programme och länder inkluderade i samarbetet (Roberts 
et al. 2010). 

 
Ett fortsatt samarbete mellan länderna i projektet Competitive Health Services Project, 
resulterade i projektet ITTS (Implementing Transnational Telemedicine Solutions), även 
detta med stöd från NPP. Detta samarbete pågick mellan 2011 och 2013 och hade som syfte 
att importera och/eller exportera arbetssätt inom telemedicin. Fokus i detta projekt låg på 
videokonsultation, mobil egenvård och hälsotjänster i hemmet. Implementeringsprocessen 
studerades i de olika verksamheterna och utvärderingen av dessa kan ge ledning i de beslut 
som ska fattas inom området för telemedicin (VLL 2014 e).        
 
För att möta de framtida behoven inom hälso- och sjukvården driver VLL tillsammans med 
Karolinska Universitetssjukhuset projektet Innovationshubb för vård på distans. Detta är ett 
tvåårigt projekt som pågår i dags dato. Budgeten ligger på cirka 26 miljoner kronor, varav 
Vinnova bidrar med 10 miljoner kronor (VLL 2014 q). VINNOVA är ett företag som driver 
olika utvecklingsprogram i Sverige med syfte att stärka innovationskraften inom flera olika 
samhällsområden och näringsgrenar. Utvecklingsprogrammen riktar sig främst mot 
strategiskt viktiga områden och innovationsförmåga hos specifika målgrupper. Fokus ligger 
även på gränsöverskridande samverkan (VINNOVA 2014). Innovationshubben utförs i 
samarbete med 13 parter från näringsliv och akademi. Syftet med detta är att näringslivet ska 
få inspiration till nya produkter, tjänster och metoder utifrån de behov som finns inom 
vården. Hubben, den nationella och centrala knutpunkten, fokuserar framförallt på 
specialistkonsultation oavsett bostadsort, att nätverk och expertkunskaper ska samordnas, 
samt på bibehållen kvalitet av behandling i eller nära hemmet. Lärdomar från tidigare 
projekt har visat att nya arbetssätt leder till nya krav på vårdpersonal, patienter, planering, 
ansvarsfördelning, tillgänglighet, ekonomisk ersättning, juridiska frågor och säkerhet. 
Samarbetet med näringslivet leder till fler innovationer och nya affärsmöjligheter, men även 
till en mer effektiv och jämlik vård (VLL 2014 q).         

I januari 2012 startade ett tvåårigt projekt, PrimCareIT, mellan sju länder i Östersjöområdet, 
varav VLL var en av samarbetsparterna. Projektet syftade till att bedöma vilka möjligheter 
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och hinder som finns för telekonsultation och telementorskap inom primärvården. Detta är i 
sin tur tänkt att främja utvecklingen kring vård på distans, framförallt i glesbygden. En större 
tillgång till telekonsultation och mentorskap kan stödja nätverkande och den medicinska 
fortbildningen, bidra till tekniskt stöd för kommunikation mellan personal, samt motverka 
kompetensflykt och professionell isolering (VLL 2014 k). 
 
VLL har erhållit 275 000 kronor i planeringspengar av Internationellt Center för Lokal 
Demokrati (ICLD), en verksamhet som finansieras av Sida. Bidraget syftar till att långsiktigt 
bygga upp ett samarbete med Indonesien för att stödja utvecklingen av telemedicin, vilket 
kan komma att få en stor betydelse för den indonesiska befolkningen som är utspridd på 
cirka 13 000 öar. Liksom i Sverige finns ett stort intresse för telemedicin även i Indonesien, 
både på politisk nivå, inom den kliniska verksamheten och hos allmänheten. Förhoppningen 
är att samarbetet kan resultera i viktiga underlag för skapandet av standardiserade policys 
och riktlinjer, något som är av stor vikt för ett optimalt utnyttjande av telemedicin i både VLL 
och Indonesien (VLL 2014 h). 
 
Kåge-Morö backe hälsocentral i Skellefteå har genomfört ett pilotprojekt för prickmottagning 
med teledermatoskopi. Denna undersökningsmetod innebär att patienter med misstänkta 
pigmentförändringar blir fotade av en distriktsläkare med en iPhone som kopplats till ett 
dermatoskop (förstoringsglas med ljus). Bilden skickas sedan till en specialist på hudkliniken 
vid NUS för bedömning om födelsemärket ska opereras eller ej. Teledermatoskopi har visat 
sig minska antalet onödiga operationer avsevärt, operationer som tidigare gjordes "för 
säkerhets skull". Detta bidrar till minskade kostnader för operationer och patologanalyser, 
dessutom slipper patienterna onödiga och långa resor och väntetider. Teledermatoskopi 
uppfyller även målet om en mer jämlik vård oavsett bostadsort, eftersom alla numera får 
möjlighet till en specialistbedömning, inte bara de som bor i och i närheten av Umeå. Vid 
behov skrivs dock en remiss till hudkliniken på NUS. Både landstingsägda och privata 
hälsocentraler/sjukstugor har tilldelats utrustning som krävs för arbetet, något som förväntas 
bidra till att i ett tidigare skede diagnostisera maligna melanom (VLL 2014 f).  
 
Breddinförningen av teledermatoskopi sker under våren, sommaren och hösten 2014, vilket 
innebär att alla hälsocentraler och sjukstugor kommer använda sig av denna metod. Detta i 
sin tur kommer resultera i en kraftig ökning, rent statistiskt, av användningen av telemedicin 
i länet. Av denna anledning pågår nu diskussioner kring detta, nämligen var gränsen går för 
telemedicin och vilka tillämpningar som ska definieras som telemedicin. Den ökade 
användningen skulle nämligen kunna innebära en missvisande procentuell ökning av 
telemedicin i länet. Något som kan jämföras med fallet radiologi/teleradiologi (Molén och 
Holmner, muntl. 2014 a). 
 
3.3.2 Diffusion av telemedicin i Västerbottens läns landsting 
I Västerbotten härrör telemedicinnätverken från ett telemedicinprogram med tydligt uttalade 
mål om att öka fördelarna för patienterna genom ökad tillgång till specialistvård utan att 
nödvändigtvis behöva resa, att minska kostnaderna för hälso- och sjukvården inom VLL, att 
stödja utvecklingen av kunskap och kompetens inom VLL, samt att utreda de långsiktiga 
effekterna av telemedicin i förhållande till den organisatoriska strukturen inom VLL. Det 
första programmet för telemedicin i VLL lanserades år 1996 inom patologi (prover av 
vävnader och kroppsvätskor), men också inom generella områden för telemedicin som 
innebar behandlingar och undersökningar inom otorhinolaryngologi (öron-näsa-hals), 
dermatologi (kopplade till huden), ortopedi (rörelseapparaten), samt teleradiologi. För en 
överblick av de noder och länkar som tillsammans bildade dessa nätverk, se figur 5 och 6. 
Noderna presenteras med punkter och länkarna med linjer (Strömgren 2003). 
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Figur 5. Noder och länkar för telemedicin i Västerbottens län år 1996-1998 
(Strömgren 2003). 

 

 
 

Figur 6. Noder och länkar för telemedicin i Västerbottens län  år 2000 
(Strömgren 2003). 
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Västerbotten var det sista länet i norra sjukvårdsregionen att implementera telemedicin, trots 
detta hade länet år 2000 flest antal noder som utförde telemedicin. Att tillväxten av noder 
skedde så snabbt har flera förklaringar, bland annat att det utfärdades regionala riktlinjer 
som inkluderade öronmärkt kapital specifikt till utvecklingen av telemedicin. Utöver detta 
fanns det även ett stort intresse för telemedicin bland den medicinska personalen vid ett 
flertal hälso- och sjukvårdsinrättningar (Strömgren 2003). 
 
Utvecklingen av telemedicin har sedan år 2000 genomgått många förändringar, vilket gör det 
mer komplicerat att ge en rättvisande kartbild av diffusionen. I dagens läge är det betydligt 
fler noder som använder sig av telemedicin, vilket i sin tur leder till ett omfattande nätverk 
och ett mer svåröverskådligt sammanhang. Detta beror på att vård på distans inte enbart 
utförs mellan primärvård och sjukhus, utan också primärvård emellan (Molén, muntl. 2014). 
 
3.3.3 Kartläggning av telemedicin i Västerbottens läns landsting 
VpD-gruppen har genomfört inventeringar under tidigare år, dock inte lika systematiska i sin 
struktur och sitt utförande som den nu pågående kartläggningen. Resultatet av de tidigare 
kartläggningarna har bland annat beskrivit arbetssätten och vilka patientgrupper som berörs 
av telemedicin (Molén och Holmner, muntl. 2014 b). 
 
Upplägget på inventeringen har diskuterats av samtliga inom VpD-gruppen, men ansvaret 
för genomförandet ligger hos Thomas Molén, strateg VpD-gruppen, och Åsa Holmner, 
projektledare och forskare vid medicinsk teknik, NUS. Diskussionerna har pågått under en 
längre tid, men kartläggningen började konkretiseras under våren 2014, planeras att 
genomföras under hösten 2014, samt att vara klar innan årsskiftet 2014/15. Det är ännu inte 
fastställt hur kartläggningen ska redovisas och när, det krävs först analyser kring utfallet från 
några av de berörda verksamheterna. Målet med materialet från kartläggningen är att det ska 
stärka utveckling och implementering av vård på distans, till exempel vilka resurser och 
insatser som behövs för att förenkla och förbättra verksamheten. VpD-gruppen har tagit fram 
ett enkätmaterial för att underlätta sammanställningen av kartläggningen, men den utförs i 
intervjuform. Telemedicin kan, som tidigare nämndes, delas in i konsultation, nätverk och 
samarbeten, samt vård i och nära hemmet, men det är ännu oklart om denna indelning 
kommer vara aktuell vid utvärderingen och rapporteringen av kartläggningen (Molén och 
Holmner, muntl. 2014 b).  
 
Alla verksamheter vars aktiviteter bedriver någon form av kliniskt samarbete eller vård som 
överbryggar det fysiska avståndet avses att kartläggas. Alla, för VpD-gruppen, kända 
tillämpningar kommer kartläggas, vilket uppgår till cirka ett 40-tal. I samband med 
intervjuerna kommer även okända arbetssätt adresseras, under förutsättning att de inte är 
alltför outvecklade. Detta innebär att rena forskningsprojekt med en begränsad förankring i 
verksamheten inte kommer att ingå. Inventeringen omfattar enbart de verksamheter som har 
tillämpningar i drift, vilket innebär att inga intervjuer kommer utföras i syfte att fråga vilka 
behov som finns hos verksamheter som inte tillämpar telemedicin. Av samma anledning som 
exkluderandet av radiologi/teleradiologi kommer även EKG-lagring (elektrokardiogram) 
uteslutas av kartläggningen. Det är dock inte helt enkelt att avgränsa området telemedicin, 
vilket innebär svårigheter i begränsningen även för den pågående kartläggningen. Det 
viktigaste aspekten är dock att på ett konstruktivt sätt identifiera vilka områden som har 
störst behov av insatser som kan ge den största nyttan för verksamheten (Molén och 
Holmner, muntl. 2014 b).  
 
Kartläggningen berör olika vårdnivåer inom VLL, specialistsjukvård, primärvård, sjukstugor 
och i viss mån även hemsjukvård, men inte kommunal sjukvård. Intervjuerna kommer att 
rikta sig till verksamhetschefer inom specialistsjukvården och till eventuella experter inom 
dessa avdelningar, så kallade superanvändare. Ansvariga för vård som bedrivs mellan olika 
primärvårdsverksamheter kommer också att inkluderas i intervjuerna. I de fall där 
primärvård erhåller konsultationer från någon slutenvårdsenhet kan det uppkomma ett 
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behov av att ställa följdfrågor. Detta för att fånga upp rutiner för till exempel remiss och svar, 
journaldokumentation och ersättningsmodeller (Molén och Holmner, muntl. 2014 b).  
   
Inventeringen ligger helt i linje med landstingets strategier om satsningen på utveckling av 
glesbygdsmedicin och distansöverbryggande teknik, men beslutet om behovet av denna 
inventering togs inom VpD-gruppen och grundas inte på några specifika nationella riktlinjer 
eller styrdokument för vård på distans. Kartläggningen finansieras inte av någon extern part, 
utan av VpD-gruppen genom att tid finns avsatt för de som utför inventeringen. 
Förhoppningarna med kartläggningen är att den ska ge en bra bild av verksamheternas 
behov, samt att den ska ge möjlighet till vidareutveckling och breddinförande av lyckade 
arbetssätt i hela landstinget (Molén och Holmner, muntl. 2014 b).   
 
Den pågående kartläggningen beskriver nuläget i verksamheterna, med andra ord de 
aktiviteter som bedrivs idag oavsett när de startade. Skillnaden från tidigare inventeringar 
ligger i att specifika frågor ställs angående rutiner, utbildning, journalföring, omfattning och 
potential etc. Syftet med denna kartläggning är således att identifiera styrkor och svagheter 
hos verksamheterna och var de behöver mest stöd för att kunna vidareutveckla vård på 
distans som koncept. Detta skapar i sin tur ett underlag för landstingets prioriteringsarbete 
när det gäller införandet av telemedicin som en rutinverksamhet (Molén och Holmner, 
muntl. 2014 b). 
 
Det finns ingen vetskap om någon annan kartläggning med fokus på telemedicin, varken på 
internationell, nationell eller landstingsnivå, som utförts på denna detaljnivå och specifikt 
utreder status gällande till exempel rutiner och ersättningsmodeller. Bristen på omfattande 
utvärderingar anges ofta vara ett hinder för ett lyckat breddinförande. Däremot förekommer 
det emellanåt mera övergripande inventeringar, men ofta på en relativt grundläggande nivå, 
till exempel examensarbeten initierade via högskolor och universitet, eller som en förstudie 
inom något landsting. Fokus ligger då främst på frågor som berör telemedicin och ”vilka 
områden”, ”vilka områden används det mest” och ”vilka är de största vinsterna respektive 
hindren” (Molén och Holmner, muntl. 2014 b). 
 
Inventeringen har som främsta prioritet att kartlägga befintliga arbetssätt för att så snabbt 
som möjligt kunna identifiera vilket stöd som ger den största möjliga nyttan för vården och 
invånarna i Västerbotten. Inom VpD-gruppen förs en dialog kring hur de kan gå ut på 
bredden och möta upp samtliga verksamheter för att identifiera vilka idéer och behov som 
finns. I nuläget har de dock valt att avvakta med detta övergripande angreppssätt och 
bedömer att det är viktigare att ”landa” i de tillämpningar som redan bedrivs i någon 
omfattning. Efter den pågående kartläggningen är det sannolikt att en mer generell 
inventering av behov kommer utföras, men gruppen är öppen för nya idéer och behov även i 
detta skede (Molén och Holmner, muntl. 2014 b). 
 
I dags dato har endast ett fåtal intervjuer genomförts, men responsen och mottagandet från 
de redan intervjuade och kontaktade enheterna har varit alltigenom positivt och inga hinder 
för kartläggningen har än så länge uppstått (Molén och Holmner, muntl. 2014 b). 
 
3.3.4 Upplägg och innehåll av kartläggning av telemedicin i Västerbottens läns 
landsting  
Kartläggningen innefattar bakgrundsinformation från varje verksamhet, bland annat vilka 
personalgrupper, enheter och patientgrupper som berörs av respektive tillämpning av 
telemedicin, samt vilken teknisk utrustning som används. Vidare avhandlas vilka 
nyttoeffekter arbetssättet har inneburit, till exempel inom miljö, ekonomi, vårdkvalitet och 
jämlik vård. I vissa fall har verksamheten dokumenterat och kvantifierat dessa nyttoeffekter, 
vilket också ingår i kartläggningen (Molén och Holmner, muntl. 2014 a).  
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Tillämpningen av telemedicin inom de befintliga enheterna kan ha olika status, det vill säga i 
form av projekt/pilotstudie, försöksverksamhet, rutinverksamhet eller vara breddinfört. När 
arbetssättet är i projekt- eller pilotform uppskattas även hur redo denna tillämpning är att 
implementeras i verksamheten, samt spridas till andra patientgrupper och verksamheter 
(Molén och Holmner, muntl. 2014 a).  
 
Ett annat område som innefattas i kartläggningen är i vilken omfattning arbetssättet 
används, till exempel antalet patienter eller besök, beräknat i absoluta eller relativa tal. Även 
den potentiella omfattningen bedöms, samt om arbetssättet skulle kunna tillämpas för andra 
patientgrupper inom verksamheten, men också potentialen inom andra verksamheter (Molén 
och Holmner, muntl. 2014 a). 
 
Vad gäller administration behandlas vilka rutiner som finns för arbetssättet, vilka koder som 
används vid besöksregistrering och om det finns ett behov av att upprätta rutiner för 
journaldokumentation eller övriga administrativa rutiner. Rutiner för betalning vid vård på 
distans kartläggs också, även om det finns ett behov av stöd för att upprätta rutiner kring 
betalning och ersättningsmodeller (Molén och Holmner, muntl. 2014 a).  
 
Utbildning och instruktioner kring arbetssättet i den aktuella verksamheten är ytterligare ett 
område som avhandlas i intervjuerna. Intresset ligger i att undersöka om det redan finns 
nödvändiga utbildningsrutiner, utbildningsmaterial, instruktioner och lathundar upprättade, 
eller om det finns ett behov att införa detta. Behovet av utbildning och instruktioner gäller 
både ur ett personal- och patientperspektiv. Det finns även ett intresse i att utreda om det 
finns någon superanvändare i verksamheten, med andra ord personal med utökat ansvar för 
till exempel drift, support och utbildning av nya användare (Molén och Holmner, muntl. 
2014 a). 
 
Den teknik som används vid tillämpningen av telemedicin värderas av den aktuella 
verksamheten utifrån kvalité, funktion och handhavande. Intervjun innefattar även tekniska 
aspekter såsom patientsäkerhet, användarstöd och teknisk support. Kartläggningen utreder 
om de tekniska aspekterna fungerar tillfredssällande eller om det finns ytterligare behov av 
stöd (Molén och Holmner, muntl. 2014 a). 
 
Avslutningsvis behandlas eventuella framtidsvisioner för arbetssättet och vilka hinder som 
kan uppstå för att nå dessa visioner. Det är även av intresse att ta reda på om det finns 
forskningsevidens för arbetssättet (Molén och Holmner, muntl. 2014 a).  
 
Det går att urskilja vissa tendenser för vilket stöd som behövs i verksamheterna, men det är 
dock svårt att dra några övergripande slutsatser när endast ett fåtal intervjuer i dags dato är 
genomförda (Molén och Holmner, muntl. 2014 b). Nedan följer resultatet från de intervjuade 
enheterna.  
 
3.3.5 Kognitiv beteendeterapi på distans 
VLL ligger längst ner i tabellen för arbetet med psykisk ohälsa, åtminstone utifrån antal 
inrapporterade behandlingar till försäkringsmedicin. Detta var ett av de stora motiven till att 
införa kognitiv beteendeterapi (KBT) på distans via video. Ytterligare en orsak till införandet 
av KBT på distans var att det i vissa områden i länet saknas behörig kompetens inom just 
denna specialitet. Med andra ord föddes initiativet ur en problematisk situation med 
bemanning (Molén och Holmner, muntl. 2014 c). Projektet med KBT på distans inleddes år 
2013 i Västerbottens inland och bidrar i dessa områden till en ökad tillgänglighet, minskar 
sårbarheten i vården vid sjukdom, vakanser och övrig avsaknad av kompetens (VLL 2014 g).    
 
KBT kan även utföras utan en aktiv samtalsterapeut med stöd av internet, men detta passar 
inte alla eftersom man själv måste vara den drivande parten. I dessa fall kan KBT på distans 
vara ett bra alternativ, eventuellt i kombination med KBT med stöd av internet. KBT i grupp 
har visat på goda behandlingsresultat och det finns en önskan om att kunna utföra även detta 
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på distans, men eftersom patientunderlaget oftast är för litet så har inte detta genomförts 
(Molén och Holmner, muntl. 2014 c). 
 
Ur ett patientperspektiv kan KBT på distans erbjuda en jämlik vård oavsett bostadsort. 
Tillämpningen kan även vara av största betydelse för vissa grupper som inte har möjlighet att 
resa långa sträckor för KBT-behandling, till exempel ensamstående föräldrar och 
immunsupprimerade patienter. Även egenföretagare skulle kunna ha stor nytta av KBT på 
distans eftersom den tidsmässiga faktorn är viktig i denna typ av behandling, att den sker 
med en regelbundenhet. Denna följsamhet riskerar att brista om den egna företagaren måste 
resa långa sträckor för varje möte. Ur ett verksamhetsperspektiv kan KBT på distans 
innebära en möjlighet att erbjuda attraktiva tjänster, även i svårrekryterade områden. Ur ett 
samhällsperspektiv innebär arbetssättet minskade utsläpp, men också en ökad trafiksäkerhet 
med hänsyn till att många patienter utsätter sig för både viltfara och vinterväglag vid 
transport till olika behandlingar i de centrala delarna av länet (Molén och Holmner, muntl. 
2014 c).   
 
Det är av största angelägenhet att kunna erbjuda integritet i rummet när KBT ska utföras på 
distans. Det krävs avskilda, välisolerade och genomtänkta rum för att patienten ska känna sig 
trygg i situationen. Ett av problemen har varit fullbokade videokonferensrum, framförallt 
inom primärvården. I vissa fall måste läkares och sköterskors rum användas som samtalsrum 
då dessa ofta har tillgång till webbkamera och videoklient. Det är dock inte lämpligt att 
patienterna möter sin samtalsterapeut i dessa rum eftersom det kan innebära att 
sekretessuppgifter är synliga (Molén och Holmner, muntl. 2014 c).  
 
Att utföra KBT på distans via patientens hem är ett önskvärt alternativ. För att detta ska vara 
möjligt krävs det att invånarna i Västerbotten ska ha tillgång till ett väl fungerande bredband, 
fast eller mobilt, samt att landstinget fortlöpande förbättrar och förenklar möjligheten att 
koppla upp mot hemmen, både vad gäller teknik och rutiner. I dagens läge är det dock svårt 
att garantera kvalité och funktion i alla dess steg, vilket innebär ett hinder för att en ökad 
användning av arbetssättet mot patienternas hem. Övriga hinder för arbetssättet innefattar 
administrativa frågor, till exempel bokningsrutiner för patienter och lokaler som befinner sig 
på annan ort (Molén och Holmner, muntl. 2014 c). 
 
Ytterligare ett problem med KBT på distans är att det är svårt att sätta sig in i patientens 
upplevelser, till exempel vilket bemötande patienten fått innan samtalet, vilket kan ha en 
inverkan på det terapeutiska samtalet. Om det hade varit ett fysiskt möte hade behandlaren 
haft en annan typ av bakgrundsinformation av den övriga verksamheten. Att däremot sitta på 
olika platser kan innebära en fördel då behandlaren kan använda sig av två skärmar, vid 
behov av information eller en konsulterande part på den ena skärmen och patienten på den 
andra. KBT på distans lämpar sig bäst vid lätt till måttlig depression, ångest och 
stressrelaterade besvär (Molén och Holmner, muntl. 2014 c).  
 
För att arbetssättet inom KBT på distans ska uppnå en framgångsrik implementering i VLL 
behövs en långsiktig uppföljning av verksamheten, men det är även viktigt med evidens och 
forskning som talar till fördel för arbetssättet (Molén och Holmner, muntl. 2014 c).  
 
3.3.6 Distansdoktorn 
Bemanningsproblemet med fasta läkare, både i glesbygd och tätort är stort, med en 
vakansgrad på cirka 30 procent i Västerbotten. Mot denna bakgrund initierades 
pilotprojektet Distansdoktorn. Det främsta syftet med detta projekt är att överbrygga de 
fysiska avstånden och tillgängliggöra läkarresurser för inlandet på distans. I och med detta 
kan behovet av stafettläkarrollen minskas och kontinuiteten för patienterna bli betydligt 
högre. Med andra ord, istället för att träffa olika stafettläkare på plats, får de möjligheten att 
istället träffa samma läkare på distans. Förutsatt att distansläkaren är bekväm och bekant 
med tekniken och arbetssättet bedömer man att en distansläkare hinner med lika många 
patienter som vid ett fysiskt möte. Rent praktiskt innebär arbetssättet att patienten befinner 
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sig på sin hälsocentral/sjukstuga och kopplas upp mot distriktsläkare vid en hälsocentral i 
tätorten. Patienten assisteras av en undersköterska på plats som ansvarar för 
patientmottagande och behandlingsförberedelser. En viktig förutsättning för detta arbetssätt 
är att den lokala hälsocentralen avsätter lokaler och utrustning till denna verksamhet (Molén 
och Holmner, muntl. 2014 d).   
 
Även om underskötersketjänsten innebär en ökad kostnad i sammanhanget, beräknas 
undersökningen ändå bli billigare än om den utförts av en stafettläkare. Kontinuiteten 
framhålls som det allra viktigaste i sammanhanget och inte eventuella ekonomiska vinster 
(Molén och Holmner, muntl. 2014 d).  
 
Undersökningar och behandlingar på distans lämpar sig främst för frågeställningar som inte 
kräver att läkaren och patienten befinner sig i samma rum. Den teknik som finns tillgänglig 
för dessa typer av undersökningar är videokonferens, en kamera som kan användas för bland 
annat hud, ögon, munhåla och svalg. På sikt kommer även ett stetoskop för hjärt- och 
lungljud på distans att implementeras. Vid vissa undersökningar kan distansmötet 
kompletteras med en läkare på plats när en fysisk bedömning är nödvändig. Distansläkaren 
måste, precis som övriga professioner inom vården, uppmärksamma så kallade röda flaggor 
vid distansmötet. Det vill säga när tillståndet övergår den egna kompetensen och kräver 
remiss till någon annan instans. Om distansläkaren missar något i undersökningen som hade 
upptäckts vid ett fysiskt möte kan det tyda på att urvalet av patientgrupp inte lämpade sig. 
Kontinuitetsaspekten väger dock upp denna risk. En av visionerna är att Distansdoktorn 
skulle kunna specialisera sig på vissa områden, exempelvis diabetesvård, vilket skulle 
medföra en kvalitetshöjning av arbetssättet (Molén och Holmner, muntl. 2014 d).    
 
I undersökningssituationen är ljussättning och ljudkvalitet vid detta arbetssätt av högsta 
prioritet. Oavsett kvalitet kan dock detta leda till en osäkerhet hos distansläkaren, då det kan 
vara svårt att avgöra till exempel hur röd en hudförändring egentligen är och hur mycket ett 
visst ljus påverkar denna uppfattning. Ett annat problem är att både läkare och patienter ofta 
tittar in i skärmen istället för i webbkameran, vilket leder till att de tappar ögonkontakten 
med varandra. Det behövs tekniskt stöd för att kunna garantera den tekniska 
tillgängligheten. Vissa administrativa rutiner kräver också vidare stöd, till exempel 
möjligheten för distansläkaren att diktera in i systemet för den aktuella hälsocentralen, något 
som är under utveckling. Det behövs även utbildning i teambuilding, framförallt mellan 
undersköterskan och läkaren som måste lära sig att läsa av och kommunicera med varandra 
på ett för arbetssättet passande sätt. Undersköterskan är läkarens förlängda arm i rummet 
och övertar rollen som undersökare vid dessa besök, vilket innebär att denne kan behöva 
hantera stetoskop, kameror, dermatoskop eller annan teknisk utrustning som levererar 
information till distansdoktorn. Undersköterskan behöver även utbildning i hur patienten 
bäst instrueras och förbereds inför undersökning, detta för att patienten ska få ut så mycket 
som möjligt av besöket (Molén och Holmner, muntl. 2014 d).    
 
Ett hinder med Distansdoktorn har varit att vissa glesbygdsläkare har en negativ attityd till 
detta arbetssätt då de önskar att möta sina kollegor på plats och inte på distans. Ett 
beaktansvärt uttryck i detta sammanhang kan dock vara att ”det bästa inte får bli det godas 
fiende”. Ett annat hinder som uppstått, vilket inte bara gäller för denna verksamhet, är 
rutinerna kring patientavgifter. Denna avgift får i nuläget inte tas ut på samma sätt när mötet 
sker på distans som vid ett fysiskt möte. Detta problem befinner sig däremot under process 
att förändras, något som förväntas vara löst under 2015 (Molén och Holmner, muntl. 2014 
d).  
 
Denna försöksverksamhet har haft en mycket positiv respons från deltagande patienter, både 
ur kvalitets- och kontinuitetsaspekt. Alla deltagande patienter ville hellre träffa samma läkare 
på distans än olika läkare på plats, vilket stärker argumentet om kontinuitet. Distansdoktorn 
är en insats för glesbygden och framtidsvisionen är att verka som ett komplement till 
ordinarie rekryteringsarbete. Även om behovet av läkare i glesbygden blir tillsatt, innehar 
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arbetssättet en flexibilitet som innebär att distansläkaren kan ta patienter på andra orter, 
eller på den hälsocentral där läkaren är stationerad (Molén och Holmner, muntl. 2014 d). 
 
3.3.7 Handrehabilitering på distans 
När en patient genomgått handkirurgiska ingrepp behövs regelbunden och kvalificerad 
rehabilitering för att kunna återställa rörelsefunktion och förmåga. Handrehabiliteringen vid 
NUS står bakom denna tjänst och består av framförallt arbetsterapeuter och sjukgymnaster, 
men även specialistläkare. Stödet erbjuds till patienter både inom länet och inom den norra 
sjukvårdsregionen (VLL 2014 l). 
 
Handrehabilitering på distans är ett arbetssätt som motiverats av ett påtagligt behov i 
verksamheten och leder till förbättringar för patienten, bland annat i form av värdeskapande 
tid, det vill säga ett minskat resande. Detta innebär med andra ord en besparing av både 
miljö och ekonomi. Rehabiliteringen blir dessutom likvärdig för alla oavsett bostadsort, 
samtidigt som kvalitén på behandlingen kan bibehållas. Arbetssättet innebär även en ökad 
valfrihet då patienten kan styra över sin tid på ett annat sätt än vid konventionella möten 
(Molén och Holmner, muntl. 2014 e). 
 
Arbetssättet har potential att överföras till andra verksamheter, men det är då av största vikt 
att anpassa innehållet till aktuell verksamhet. En utökning av arbetssättet till andra 
patientgrupper skulle till exempel kunna vara inom plastik- och barnverksamhet. Det finns 
ett antagande om att handrehabilitering på distans skulle kunna omfatta cirka 20 procent av 
det totala antalet handrehabpatienter (Molén och Holmner, muntl. 2014 e). 
 
Vad gäller administration råder det viss brist angående rutiner, till exempel vilken utrustning 
som ska användas i enskilda fall. Det skulle även behöva upprättas rutiner avseende 
kommunikationen med andra enheter. Det finns även förbättringspotential vad gäller 
utbildning och instruktioner, till exempel tydligare material till nyanställd personal och 
studenter. Ur en teknisk aspekt råder också vissa brister, till exempel att iPads inte fungerar 
tillfredsställande, framförallt gällande risken för en sämre uppkoppling. Detta kan dock till 
viss del bero på om patienten är ansluten till ett fast eller mobilt nätverk. Det finns även ett 
behov av att se över och förbättra det tekniska stödet för användaren (Molén och Holmner, 
muntl. 2014 e). 
 
Framtidsvisionen för arbetssättet är att uppnå mer lättanvända lösningar i patientens hem. 
Ett exempel på detta skulle kunna vara en lösning som går att ta med till hemmet för att göra 
utredningar på plats, att till exempel med lättstyrda kameror kunna följa rörliga barn i deras 
naturliga miljöer. Visionerna hindras dock av att tekniken inte finns för alla visioner enheten 
har. Ett annat hinder är att utrustning är en bristvara på många ställen, till exempel på 
hälsocentraler i andra landsting. Ytterligare ett hinder som kan uppstå gäller attityder, till 
exempel att behöva övertyga andra om hur bra arbetssättet är (Molén och Holmner, muntl. 
2014 e). 
 
3.3.8 Distanstolkning 
Tolkcentralen i Västerbotten erbjuder distanstolkning, det vill säga skrivtolkning eller tecken 
som stöd (TSS) på distans, vilket riktar sig till personer med hörselskador eller dövhet. 
Modellen kring skrivtolkning har fungerat väl inom VLL, men den har varit svår att föra 
vidare, trots försöken att sälja in denna modell i andra landsting. VLL ligger långt fram, om 
inte längst, i utvecklingen med skrivtolkning. Detta är mycket tack vare skrivtolkutbildningen 
som finns på Strömbäcks folkhögskola i Umeå, samt ett stort engagemang från tolkcentralens 
personal och ledning (Molén och Holmner, muntl. 2014 e).  
 
De största vinsterna med arbetssättet är tillgängligheten för brukaren, att det går att boka 
möten med kort varsel, att resorna blir färre, samt att tolkarna hinner med fler uppdrag när 
resorna minskar. Det innebär också en fördel ur ett arbetsmiljöperspektiv då tolken kan sitta 
i sin egen stol. När tolkningen sker i stora sammanhang är det dessutom en fördel att kunna 
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stänga av ljudet så att knappandet från tangentbordet försvinner. Distanstolkning fungerar 
väl även vid kurator- eller psykologsamtal på distans eftersom tolken inte behöver sitta med i 
rummet, utan befinner sig utanför skärmen på vårdgivarens sida. Att enbart texten syns på 
skärmen kan få patienten att känna sig mer bekväm i situationen (Molén och Holmner, 
muntl. 2014 e). 
 
Potentialen för distanstolkning är stor, särskilt inom sjuk- och tandvård. Det kommer idag 
inga beställningar till tolkcentralen angående distanstolkning från inlagda patienter, men 
mörkertalen tros dock vara stora. Arbetssättet skulle troligen öka i omfattning om 
möjligheten fanns att förskriva surfplattor till hörselskadade. Som det ser ut nu måste 
brukaren tillhandahålla all teknik själv om denne är bosatt utanför VLL (Molén och Holmner, 
muntl. 2014 e).  
 
Behovet av utbildning och instruktioner för distanstolkning finns främst på patientsidan 
eftersom tolken inte ser patientens skärm och på så vis inte kan ge det stöd som kan behövas. 
Vad gäller tekniken bakom arbetssättet finns vissa brister, till exempel att Skype måste 
användas på androidplattor på grund av att Cisco Jabber, landstingets rekommenderade 
videolösning, inte fungerar lika tillfredsställande på iPads, då textrutan blir för liten. 
Kvaliteten på Skype är tillräcklig, men inom VLL anses inte Skype uppfylla säkerhetskraven. 
Det är därför viktigt att komma bort från användandet av Skype och öka tillgången på plattor 
som passar för arbetssätten. Det är dessutom viktigt att utöka den tekniska supporten, då det 
kan vara svårt att få tag i hjälp vid problem med uppkopplingen. Detta är av stor prioritet 
eftersom det tekniska stödet måste finnas där omgående (Molén och Holmner, muntl. 2014 
e). 
 
Även om möjligheterna är många för distanstolkning, sker utvecklingen långsamt. Detta 
beror mest troligt på att kunskapen om möjligheterna kring arbetssättet är låg ute i 
verksamheterna. Det handlar även om att det finns svårigheter med att sprida information 
om nyttan med arbetssättet och öka förståelsen bland brukare och verksamhet (Molén och 
Holmner, muntl. 2014 e). 
 
3.3.9 Reumatologi på distans 
Det har varit en brist på reumatologer i Skellefteå, vilket gjorde att läkare från NUS var 
tvungna att resa till dit för att träffa patienter (VLL 2014 m). Därmed togs ett initiativ till 
reumatologi på distans, vilket syftade till att minska antalet läkarresor till mottagningen i 
Skellefteå. Motivet bakom arbetssättet var även att minska antalet patientresor till NUS. 
Reumatologmottagningen i Skellefteå bemannas fortfarande med läkare från NUS för vissa 
patientgrupper, men resorna har minskat genom införandet av vård på distans. Detta 
innebär att verksamheten blir mer effektiv, både tidsmässigt och ekonomiskt, samt att de 
personella resurserna nyttjas på ett bättre sätt. Arbetssättet bidrar även till en ökad 
integration mellan verksamheterna på de olika orterna och större tillgång till specialistläkare 
(Molén och Holmner, muntl. 2014 e).  
 
Det finns en stor potential för arbetssättet och de flesta reumatologpatienter som lämpar sig 
för ett besök via telemedicin erbjuds detta i dagsläget. Dessa besök ökar konstant i volym och 
arbetssättet bör även fungera väl för närliggande patientgrupper, även om vissa saker kan 
behöva utföras på plats, till exempel ta sprutor. Även andra verksamheter skulle kunna 
använda sig av arbetssättet, till exempel när distriktsläkare i primärvården undersöker någon 
vid misstanke om reumatologisk sjukdom, vilket kan undvika onödiga remisser (Molén och 
Holmner, muntl. 2014 e).    
 
I och med att reumatiker är en riskgrupp för hjärt- och kärlsjukdomar har det kommit 
önskemål från sjuksköterskor i Skellefteå om att komplettera arbetssättet med 
distansauskultationer, det vill säga avlyssning av hjärtljud på distans. En annan möjlighet 
med arbetssättet är att utföra återbesök på distans, till exempel mot länsdelssjukhus i norra 
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sjukvårdsregionen. Att använda sig av specialister vid nationell samverkan via telemedicin är 
också av intresse, men då övriga landsting inte ligger lika långt fram i utvecklingen av 
telemedicin som VLL så ligger denna möjlighet eventuellt längre fram i tiden. Att 
vidareutveckla arbetssättet mot njurmedicin skulle också kunna vara en möjlighet i 
framtiden, till exempel att göra gemensamma bedömningar av patologiska snitt (Molén och 
Holmner, muntl. 2014 e). 
 
Hinder för att utveckla arbetssättet vidare är bland annat attityder, samt brist på kunskap 
och möjligheter med arbetssättet. Utvecklingen bromsas upp när endast den initiala 
arbetsinsatsen uppmärksammas, det vill säga att man måste lära sig nåt nytt, istället för 
vinsterna med det nya arbetssättet (Molén och Holmner, muntl. 2014 e). 
 
3.3.10 Teledermatoskopi och teledermatologi 
Metoden med hudkonsultationer på distans startade 1996 vid NUS mot vissa av länets 
sjukstugor, vilket var starten för en storskalig expansion inom området. Idag utförs 
regelbundna konsultationer från Hudkliniken vid NUS mot sjukhusen i Skellefteå och 
Lycksele, vilket medför en besparing av både resor och kostnader för patienter och 
landstinget. Remisser med bild (teledermatologi) är också en lösning som visat sig vara 
framgångsrik, något som har visat sig kunna minska antalet besök med en tredjedel (VLL 
2014 b). 
 
Arbetssätten teledermatoskopi och teledermatologi riktar sig till patientgrupper med 
diagnoser och sjukdomar kopplade till huden och bidrar bland annat till att tidigare upptäcka 
melanom, vilket ger en bättre prognos för den fortsatta behandlingen. Det främsta syftet med 
arbetssätten är att kunna erbjuda samma vård till alla. Det innebär dessutom en snabbare 
handläggning och ett bättre resursutnyttjande, till exempel att onödiga åtgärder och ingrepp 
kan undvikas (Molén och Holmner, muntl. 2014 e). Teledermatoskopi innebär att patienter 
med misstänkta pigmentförändringar blir fotade av en distriktsläkare med en iPhone som 
kopplats till ett dermatoskop. En bild som därefter skickas till Hudkliniken vid NUS för 
bedömning om födelsemärket ska opereras eller ej (VLL 2014 f). Teledermatologi innebär 
bland annat möjligheten att skicka remisser med bild, vilket skulle kunna användas även för 
andra patientgrupper inom den dermatologiska verksamheten, till exempel för patienter med 
bensår. Metoden skulle kunna vara användbar även för andra verksamheter, till exempel 
kirurgen, hand- och plastik, samt barn. I detta sammanhang skulle dock rutiner för 
journaldokumentation behöva ses över, till exempel rörande dokumentation av kvalitet på 
bilden. Även tekniska aspekter behöver ses över, till exempel att patientsäkerheten kan brista 
vid överföringen av bilder från telefon till journal (Molén och Holmner, muntl. 2014 e).     
 
Teledermatoskopi är idag en rutinverksamhet som breddinfördes under våren, sommaren 
och hösten 2014 i hela VLL. Även teledermatologi kommer att spridas och breddinföras mera 
strukturerat, men man vill dock avvakta breddinförandet av teledermatoskopin, detta för att 
inte riskera att det uppstår otydligheter mellan de två arbetssätten som liknar varandra både 
avseende teknik och rutiner (Molén och Holmner, muntl. 2014 e). 
 
3.4 Drivkrafter och barriärer för diffusion av telemedicin 
De främsta drivkrafterna bakom fortsatt spridning av telemedicin är ökad tillgång till vård, 
förbättrad vårdkvalitet och kostnadsbegränsningar. Trots dessa lovande aspekter finns 
många barriärer som hindrar denna utveckling, barriärer som i många fall är svåra att möta, 
men som däremot inte ska behöva stoppa den fortsatta utvecklingen av telemedicin. De 
utmaningar som uppstår behöver identifieras och definieras för att kunna mötas på ett 
korrekt sätt. Därefter krävs processer som kan implementera och upprätthålla framgångsrika 
koncept (Bashshur et al. 2013). 
 
Diffusion av telemedicin underlättas eller hindras beroende på strukturella faktorer såsom 
hälso- och sjukvårdens organisation och fördelning. Spridningen och utvecklingen påverkas 
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framförallt av de beslutsfattande processerna. Patienterna påverkar diffusionen indirekt 
genom den omfattning som deras behov tas med i beräkningen, de är dock sällan involverade 
i själva implementeringsprocessen (Strömgren 2003).     
 
För att telemedicin ska bli en del av den traditionella hälso- och sjukvården måste den 
implementeras och integreras i det totala vårdutbudet, det vill säga allt från patientens hem 
till serviceboenden, från akutvård till avancerade sköterskemottagningar, från läkarkontoret 
till kliniken, vilket innefattar både lokala, regionala och större akademiska sjukhus (Bashshur 
et al. 2013).   
 
För en lyckad implementering av telemedicin, och därmed fortsatt diffusion, krävs det bland 
annat ett gott samarbete mellan alla inblandade parter, till exempel politiska aktörer, hälso- 
och sjukvårdspersonal, vårdadministratörer, akademiska inrättningar och andra berörda 
samhällsgrupper. Detta är dock ett samarbete som sällan är speciellt välfungerande. Att 
forma regionala arbetslag för att möta det kunskapsglapp som kan uppstå parter emellan, 
anses vara den bästa lösningen till ett gott samarbete. Dessa arbetslag har goda 
förutsättningar att förstå och identifiera regionala och nationella riktlinjer, regionala styrkor 
och brister, samt kliniska områden i regionen. Detta sammantaget underlättar den fortsatta 
utvecklingen av telemedicin i regionen. Ett framgångsrikt samarbete innebär också att kunna 
applicera innovativa idéer och utförande som härrör utanför det lokala sammanhanget för att 
sedan integrera dessa i den egna verksamheten (WHO 2010). 
 
Diffusionen av en innovation kan även påverkas av stödet för spridning som finns i en viss 
organisation eller myndighet. Beroende på om dessa styrs utifrån vinstsyfte eller inte, kan 
motiven för att arbeta för eller mot en spridning se olika ut. Diffusionen av telemedicin 
påverkas till stor del av hur hälso- och sjukvårdssystemet är uppbyggt, om det till största del 
är statligt eller privat finansierat. Spridningen kan se olika ut även här, beroende på hur 
organisationen är strukturerad, men rent generellt är den starkare i länder som till största del 
är statligt finansierat (Strömgren 2003).  
 
Den generella uppfattningen är att telemedicin kan reducera kostnader, säkerställa och 
förbättra kliniska resultat, samt tillgängliggöra vård i glesbebyggda områden. Telemedicin 
kan även spara in tid och kostnader för onödiga transporter för både patienter och personal, 
vilket i sin tur reducerar koldioxidutsläppen. Dessa uppfattningar kan oftast bekräftas. Trots 
detta sker implementeringen och upptrappningen av framgångsrika arbetsmodeller inom 
telemedicin i en förvånansvärt liten omfattning. Det saknas inte bara studier kring dessa 
arbetsmodeller, utan också tydliga organisatoriska och ekonomiska policys och riktlinjer. 
Utformningen av policys och riktlinjer kräver dock empirisk evidens som kan redovisas till 
både intressenter och beslutsfattare. Den empiriska evidensen för att telemedicin reducerar 
koldioxidutsläpp är ett av de bidragen som kan leda till att implementeringsprocessen stärks 
och ökar i omfattning (Holmner et al. 2014).       
 
Anledningen till att många projekt inom telemedicin inte blir särskilt långvariga, kan bland 
annat ha sin förklaring i det komplexa samspelet mellan mänskliga och kulturella faktorer. 
Att använda sig av rutiner och metoder utanför de rent medicinska, kan vara främmande och 
skrämmande både för patienter och personal. Andra saknar grundläggande kompetens i IKT, 
vilket motverkar en framgångsrik användning. Språkmässiga skillnader, men också kulturella 
skillnader mellan patienter och vårdgivare anses vara den största utmaningen, framförallt i 
områden där vården är bristfällig (WHO 2010).  
 
Teknologiska innovationer såsom telemedicin har alltid bemötts med motsatta reaktioner, 
både hos allmänheten och det vetenskapliga samhället. När nya innovationer och 
tillämpningar tillkommer uppfattar optimister detta som en potential, medan pessimisterna 
framhåller svårigheterna och barriärerna med dessa (Nicolini 2006). Användare av den nya 
tekniken kan ofta uppleva att problem uppstår i början av implementeringsprocessen, det är 
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dock viktigt att de inte blir avskräckta av detta utan ser det som en del i inlärningsprocessen 
(Siciliano et al. 2014). 
 
Attityder hos vårdgivare innebär en psykologisk barriär för telemedicin. Ett grundläggande 
antagande i den ekonomiska teorin är att människor gör rationella val utifrån det som är 
betydelsefullt för dom själva. En liknande uppfattning finns även inom den kognitiva 
neurovetenskapen, nämligen att människor, istället för att göra genomtänkta och medvetna 
val, istället handlar helt omedvetet och automatiskt efter vana. Att handla vanemässigt 
innebär mindre tankeverksamhet och fungerar i akuta fall oftast bättre än att behöva tänka 
igenom sitt agerande. Problemet ligger i att kunna motivera människor att göra den extra 
uppoffringen att anstränga sig när nya tankebanor eller innovationer kommer i deras väg. 
Detta kan så småningom resultera i att den nya tekniken, handlingen eller tankesättet också 
blir en vana. I fallet telemedicin riskerar användningen att inte nå full potential om det finns 
en frånvaro av starka motiverande krafter. Det kostar nämligen på, i både tid och energi, att 
förändra sina handlingar och sitt beteende. Även om personer blir ifrågasatta med detta 
faktum, att det kan vara vanebeteendet som sätter stopp för ny teknik eller nya tankebanor, 
kan samma vanebeteende agera i försvar och ha svar på tal varför de agerar som de gör. 
Dessa starka inre krafter måste därmed beaktas för att kunna förändra beteenden och 
möjliggöra införandet av nya teknologier (Grigsby et al. 2002). 
 
En annan utmaning består i att utforma lagar och regler som underlättar för hälso- och 
sjukvårdspersonal att utföra vård över gränser för olika rättsväsenden och länder. Bristen på 
dessa lagar och regler kan äventyra patientens integritet och strida mot sekretessen. Till detta 
hör även de teknologiska utmaningarna som uppstår när olika system möts, vilket kan orsaka 
driftavbrott som i sin tur kan få allvarliga konsekvenser för patienten. Konkreta och 
omfattande riktlinjer behöver utformas globalt för att komma tillrätta med dessa 
utmaningar. Ett internationellt samarbete och kunskapsutbyte över landsgränser skulle 
kunna bidra till en ökad förståelse för vad och hur telemedicin kan utvärderas och mätas, 
vilket i sin tur skulle leda till vidare utveckling och en bredare användning (WHO 2010). 
 
För ett lyckat samarbete och väl genomförda projekt inom telemedicin länder emellan, krävs 
först och främst ett effektivt och välfungerande ledarskap. Det behövs dessutom tydliga 
kommunikationslinjer, speciellt vid möten. I detta sammanhang kan videokonferenser spela 
en betydande roll för att alla delaktiga parter ska kunna närvara. Ytterligare en faktor för ett 
framgångsrikt samarbete mellan länder vad gäller telemedicin, är att lägga både tid och 
energi till att bygga upp välfungerande nätverk och kliniska lag. Utan detta riskerar länders 
individuella projekt att fallera på grund av bristande motivation (Casey et al. 2013).  
 
Ytterligare en utmaning som i nuläget hindrar en utvecklingen av telemedicin, är att det 
råder en brist på studier som dokumenterar ekonomiska fördelar och kostnadseffektivitet. 
Detta behövs göras i en större utsträckning för att kunna övertyga politiska beslutsfattare och 
övriga intressenter att investera i telemedicin, annars är risken att projekten blir 
underfinansierade och bristfällig infrastruktur kvarstår. En viktig drivkraft för fortsatt 
diffusion av telemedicin är därmed behovet av omfattande utvärderingar av telemedicin. För 
att utvärderingen ska bli lyckad är det viktigt att den är meningsfull för alla inblandade 
parter. Det är dessutom av största vikt att utvärderingarna publiceras och att resultaten 
används i framtida arbete (WHO 2010). Utvärderingen försvåras dock av att det inte finns 
någon överenskommelse hur metoderna för dessa bör utformas. Det finns heller inte någon 
överenskommelse vilka parametrar som ska analyseras vid kartläggningar av resultatet för 
IKT inom vården (Pesola 2013). Något som ytterligare försvårar den fortsatta forskningen 
och implementeringen av telemedicin är den oklarhet som råder kring terminologin av 
begreppet telemedicin. Det återstår dock att se om dessa oklarheter faktisk orsakar förvirring 
eller om dessa kan bidra till en bättre förståelse av området (Bashshur et al. 2011).  
 
Definitionerna av telemedicin och eHälsa är inte fullständigt utredda, vissa röster menar att 
telemedicin är en paraplyterm som innefattar bland annat eHälsa (Bashshur et al. 2011), 
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medan andra tolkningar motsäger sig detta och menar att eHälsa är paraplytermen där 
telemedicin och telehälsa är underavdelningar (Pesola 2013). Oklarheter kring definitionen 
av telemedicin kan påverka en framgångsrik implementering av telemedicin, detta eftersom 
det krävs stöd från bland annat beslutsfattare, finansiärer, programutvecklare och 
leverantörer. För ekonomiska anslag och nya riktlinjer är det av största vikt att tydligt 
formulera definitionen av telemedicin, och trots sin komplexa natur ändå kunna förklara vad 
som innefattas av begreppet och inte. Det är även viktigt att identifiera relevanta enheter och 
objekt inom telemedicin som kräver analys, samt redovisa hur dessa ska mätas. Det behövs 
dessutom en effektiv forskningsmetodik som kan mäta kliniska och ekonomiska resultat. 
Ytterligare en drivkraft bakom implementering av telemedicin är att framhålla nödvändig 
forskningsevidens, inte enbart för att framhålla fördelarna med telemedicin, utan också för 
att identifiera brister och hinder som måste åtgärdas för att på så vis kunna föra utvecklingen 
framåt (Bashshur et al. 2011).           
 
En återkommande barriär vad gäller implementering av telemedicin är att den är för 
kostsam. Detta kan stämma i många fall, men vissa tillämpningar av telemedicin kan 
använda sig av redan existerande system, vilket kan möjliggöra en implementering trots 
bristande ekonomiska resurser (WHO 2010). Att använda videokonferenser kan ha ett stort 
undervisningsvärde inom personalgruppen, men detta kan också leda till långsiktiga 
ekonomiska fördelar, även om det kan vara svårt att fastställa precis hur dessa vinster erhålls 
(Strömgren 2003). Med största sannolikhet kommer det vara svårt att någonsin fullständigt 
utröna förhållandet mellan nyttan och kostnaden med telemedicin, då det är ett område som 
befinner sig i ständig rörelse (Bashshur et al. 2011). 
 
Ett svårlöst problem är hur betalningen ska ske när mötet mellan patienten och hälso- och 
sjukvårdspersonalen sker på distans. Det är viktigt att detta problem löser sig på bästa 
lämpliga och mest jämlika sätt för att implementering av telemedicin blir framgångsrik. En 
fråga som är aktuell i detta sammanhang är om telemedicin bör vara begränsad till vissa 
specifika diagnoser och kliniska undersökningar som vanligtvis inte kräver kontakt mellan 
patienten och vårdgivaren (Bashshur et al. 2013).    
 
Utveckling av ny teknik och nya arbetsformer inom den svenska hälso- och sjukvården kräver 
stora investeringar. De redan existerande systemen är svåra att pussla ihop med nya, vilket 
också kräver investeringar. Inköp av nya datorsystem och utfasning av gamla innebär 
därmed att en ogynnsam ekonomisk utveckling kan vara ett hinder för implementering och 
diffusion av telemedicin. Investeringar i ny utrustning riskerar dessutom att utebli på grund 
av att statliga stimulansmedel till hälso- och sjukvården inte villkoras i tillräckligt hög 
utsträckning, vilket beror på regelverken bakom de redan existerande systemen (Sveriges 
Riksdag 2011/12). Även om tekniken bakom telemedicin kräver en hel del ekonomiska 
investeringar, visar långsiktiga beräkningar av investerings- och avskrivningskostnader att 
telemedicin innebär en generell vinst. Den största och mest prioriterade vinsten är dock 
viktig att tydligt framhålla, och det är den vinst som telemedicin innebär för patienten 
(Molén och Holmner, muntl. 2014 a). 
 
Ytterligare utmaningar inom området telemedicin, oavsett landets/regionens ekonomiska 
status, handlar om hänsyn till det etiska perspektivet vad gäller: integritet, värdighet, 
avskildhet och sekretess. Med tanke på den utökade användningen av IKT är det av största 
vikt att telemedicin implementeras enligt högt uppsatta etiska standarder. Med andra ord, 
varken geografiskt läge, språk, utbildningsnivå, fysisk/mental förmåga, ålder eller kön ska 
resultera i att vissa blir marginaliserade inom vården (WHO 2010).   
 
Att patientinflytandet blir allt starkare och att patienter numera har en mer aktiv roll i 
vården, betraktas oftast som något positivt. Däremot finns det inte särskilt mycket evidens 
som bekräftar detta. Att till exempel utföra ett elektrokardiogram (EKG), det vill säga mäta 
hjärtats elektriska aktivitet på sig själv med mobil utrustning, kan för vissa patienter bidra till 
en ökad oro. Även om många patienter upplever att IKT stärker deras tillgång på information 
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och tillgänglighet, är det viktigt att beakta att det ökade inflytandet även kan upplevas 
betungande (Pesola 2013). 
 
Trots den relativt låga diffusionen av telemedicin, är det svårt att tänka sig en fungerande 
hälso- och sjukvård utan IKT. Stora förändringar pågår inom både telemedicin och vården i 
stort, vilket gör att framtiden inom detta område är svår att förutspå. Den forskning som 
utförs idag och de erfarenheter som förenas kommer forma framtida implementering och 
diffusionstakt av telemedicin (Bashshur et al. 2011).       

 
  

4 Diskussion 
Den allmänna uppfattningen är att telemedicin är ett bra alternativ för att överbrygga fysiska 
avstånden mellan urbana och rurala delar, något som konstateras av bland annat WHO 
(2010). Människor som annars inte skulle ha möjlighet att träffa en specialistläkare får med 
dessa tillämpningar en ökad tillgänglighet till hälso- och sjukvård, något som också uppfyller 
de internationella, nationella och regionala målen om en ökad jämlikhet i vården. Det finns 
dock röster, även om de enligt min undersökning är få, som menar att telemedicin i själva 
verket kan utöka den rådande ojämlikheten gällande tillgängligheten. Argumenten för detta 
är att telemedicin skulle kunna användas som en ursäkt för att inte investera tillräckligt i det 
lokala hälso- och sjukvårdsutbudet (Nicolini 2006). 
 
Telemedicin är med andra ord ett komplext område, på många sätt. Först och främst är 
definitionen av telemedicin ett problem i sig. Att det finns så många olika definitioner och 
synonyma begrepp till telemedicin tyder på att det är ett område som befinner sig under 
ständig utveckling. En utveckling som påverkas av både teknologiska framsteg, förändrade 
vårdbehov och aktuella samhällsförhållanden (WHO 2010). Oklarheterna kring definitionen 
kan dock få allvarliga konsekvenser på utvecklingen av telemedicin. Det kan nämligen 
påverka implementeringsprocessen negativt genom att ekonomiska anslag och nya riktlinjer 
också kräver tydliga formuleringar av vad som innefattas av begreppet och inte (Bashshur et 
al. 2011). Otydliga definitioner kan med andra ord innebära ett hinder för en framgångsrik 
diffusion av telemedicin.    
 
Majoriteten av de breddinförda tillämpningarna av telemedicin finns i industrialiserade 
regioner som till exempel Storbritannien, Nordamerika, Australien och Skandinavien (WHO 
2010). Detta är dock inte förvånande, med tanke på att de är höginkomstländer med en stor 
andel glesbebyggda områden. Den generella befolkningsutvecklingen i Västvärlden innebär 
en åldrande befolkning med ett ökat behov av hälso- och sjukvård, vilket resulterar i att den 
ekonomiska situationen blir alltmer pressad. Detta gäller framförallt i Sverige där ökningen 
av andelen äldre har varit som störst (SKL 2005). Dessa faktorer är tillsammans tydliga 
indikationer på drivkrafterna bakom telemedicin och dess diffusion. Västerbotten är i detta 
fall inte något undantag. Med en befolkning äldre än det nationella genomsnittet och långa 
avstånd mellan vårdinrättningar har telemedicin blivit en framgångsrikt koncept. 
 
Telemedicin introducerades i länet år 1996 och tillämpades då inom fem olika områden, 
varav teleradiologi var den mest frekvent använda tillämpningen (Strömgren 2003). 
Utvecklingen har sedan dess genomgått stora förändringar och tillämpas numera inom cirka 
40 olika områden, vilket tyder på att diffusionstakten ökat avsevärt. Denna diffusion finns 
det dock ingen generell överblick av i nuläget. Noderna och nätverken för vård på distans är 
många, användningen pågår regelbundet mellan primärvård och sjukhus, men även 
primärvård emellan. Detta gör att bilden av diffusionen blir mer svårövergriplig än vid de 
kartor som redovisades av Strömgren (2003) (Molén, muntl. 2014). Med tanke på den 
utveckling som skett från 1996 till idag, blir det intressant att följa den kommande 
utvecklingen av vård på distans i länet.  
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Det faktum att tillämpningar inleds och avslutas, verkar vara mer en regel än undantag vad 
gäller telemedicin. Detta kan ha ett samband med svårigheterna av att implementera projekt 
efter projekttidens slut, vilket bekräftas av många, till exempel av Obstfelder med flera 
(2007). De menar bland annat att en komplex aspekt av telemedicin är bristen på 
utvärderingar av projekt under själva projekttiden. Om nyttan med projektet inte 
framkommer innan projekttidens slut är risken att detta inte leder till fortsatta ekonomiska 
anslag, vilket kan innebära ett slut på projektet. Därmed avtar också diffusionen. Denna brist 
på evidens verkar vara ett generellt problem vad gäller telemedicin.  
 
Utvärderingar, kartläggningar, diffusion och deras inbördes förhållande till varandra 
uppkommer i många sammanhang vad gäller telemedicin. Bashshur med flera (2011) menar 
bland annat att det inte är enbart nyttan med telemedicin som ska mätas och redovisas, även 
vilka brister och hinder som uppstått längs vägen. Utan dessa omfattande utvärderingar 
riskerar utvecklingen att avta och därmed också diffusionen. Just detta, betydelsen av att 
identifiera nyttan med telemedicin, men också eventuella hinder och problem, är något som 
VpD-gruppen tagit till fasta på vid deras pågående kartläggning av telemedicin i 
Västerbotten. Deras kartläggning innefattar bland annat nyttoeffekter såsom miljö, ekonomi, 
vårdkvalitet och jämlik vård. Utöver detta undersöker de också vilken omfattning och 
potentiell omfattning det aktuella arbetssättet inom telemedicin har, men även vilket stöd 
och vilka resurser som behövs inom administration, utbildning och instruktioner, samt 
teknik. Kartläggningen blickar även framåt och intresserar sig för vilka framtidsvisioner 
användarna har, vilket kan ge uppslag till nya idéer och projekt inom telemedicin.  
 
Att genomföra en kartläggning av telemedicin på den detaljerade och omfattande nivå som 
VLL i nuläget gör, finner jag inte många exempel på i litteraturen. Det mesta pekar mot att 
alltför många utvärderingar av telemedicin fokuserar på enskilda aspekter inom hälso- och 
sjukvården för att avgöra effekten av tillämpningen. Detta förklaras bland annat med att 
telemedicin har en stark koppling till sitt sammanhang, men också att det finns så många 
olika tillämpningar av telemedicin (Jackson och McClean 2012). Betydelsen av generella och 
systematiska utvärderingar är dock inte mindre på grund av detta. Däremot finns ingen 
direkt överenskommelse hur dessa utvärderingar bör utformas och vilka kriterier som bör 
innefattas (Pesola 2013). Några som uppmärksammat just detta, det vill säga vilka kriterier 
som bör innefattas i utvärderingar är Masella och Zanaboni (2008). De menar att de främsta 
aspekterna inom tillämpningar av telemedicin är tekniska möjligheter, juridiska och etiska 
frågor, klinisk effektivitet, ekonomi, jämlik tillgång till vård, acceptans och organisatorisk 
inverkan. Om förståelsen av dessa kriterier skulle öka, menar de att fler projekt skulle kunna 
implementeras som en rutinverksamhet, vilket skulle öka diffusionen.  
 
Ovan nämnda kriterier har många likheter med de kriterier och områden som innefattas av 
kartläggningen i VLL, vilket visar en medvetenhet om vikten att genomföra generaliserande 
och systematiska utvärderingar. Utöver VpD-gruppens kartläggning fann jag även en 
kartläggning utförd i Norge som tagit sig an ett mer omfattande angreppssätt, men då med 
kvantitativa metoder. I denna beskriver Zanaboni med flera (2013) användningen av 
telemedicin på regional, institutionell och klinisk nivå i Norges samtliga sjukvårdsregioner. 
Skillnaden mellan denna kartläggning och den pågående i VLL, är att den norska har sitt 
fokus på själva frekvensen av användningen och inte på vilka eventuella brister och hinder 
som innefattas av tillämpningarna. Kartläggningen i VLL utreder däremot vilket stöd och 
vilka resurser som behövs för att utveckla och utöka användningen av telemedicin, vilket i sin 
tur möjliggör för en ökad spridning. Även om kartläggningen inom VLL är mer kvalitativ i sin 
utformning, undersöker denna också i vilken omfattning aktuella tillämpningar används. 
 
Vid internationella samarbeten inom telemedicin kan det uppkomma svårigheter som till 
exempel språkliga och kulturella skillnader, krockar mellan olika hälso- och sjukvårdssystem, 
juridiska system och teknologiska system. Trots detta kan samarbeten och kunskapsutbyten 
över landsgränser bidra till en ökad förståelse för telemedicin och dess tillämpningar kan 
utvärderas och mätas. Samarbetet kan med andra ord leda till fler breddinförda 
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tillämpningar och en ökad diffusion av telemedicin (WHO 2010). Att samarbeta över läns- 
och landsgränser är något VLL tagit fasta på. Utöver samarbetet med länen i norra 
sjukvårdsregionen och övriga sjukvårdsregioner, samarbetar de även internationellt med 
länder som till exempel Skottland, Irland, Nordirland, Norge och Finland. Länder som på 
många sätt innefattar miljöer med liknande geografiska och demografiska utmaningar. Att 
dessa länder har liknande hälso- och sjukvårdssystem, samt liknar varandra socialt och 
ekonomiskt (SKL 2005), kan innebära att samarbetet underlättas. Detta kan i sin tur öka 
utvecklingsmöjligheterna för telemedicin inom och mellan länderna. Att länder som till 
största del har ett statligt finansierat sjukvårdssystem har en starkare spridning av 
telemedicin, rent generellt (Strömgren 2003), indikerar också att samarbetet mellan dessa 
länder har goda förutsättningar. 
 
Även om internationella samarbeten kan ha en positiv inverkan på implementering och 
fortsatt diffusion av telemedicin, är även samarbetet mellan till exempel politiska aktörer, 
hälso- och sjukvårdspersonal, vårdadministratörer, akademiska inrättningar och andra 
berörda samhällsgrupper av väldigt stor betydelse. Ett samarbete som inte alltid är särskilt 
välfungerande, men som kan förbättras om regionala arbetslag upprättas (WHO). Ett 
exempel på ett sådant regionalt arbetslag är Vård på Distansgruppen i VLL. En sammansatt 
grupp av personer inom olika verksamheter som arbetar för att skapa förutsättningar att 
möta upp kunskapsglapp som uppstår mellan inblandade parter.  
 
Med hänsyn till att kartläggningen inom VLL varken har avslutats eller sammanfattats, är det 
för tidigt att dra några slutsatser. Däremot går det att urskilja vissa tendenser utifrån de 
intervjuer jag har fått tagit del av i arbetet med denna uppsats. Rent generellt har det 
uppstått hinder för de aktuella enheterna kring tekniska och administrativa frågor, vilket 
innebär barriärer av fysisk karaktär. Dessa hinder går oftast att lösa, förutsatt att de kommer 
upp till ytan och enheterna får de resurser och stöd som behövs för att åtgärda problemen. 
Det allra största problemet vid införandet av telemedicin verkade dock vara attityder hos 
användarna. Detta gäller inte bara i Västerbotten, utan är ett globalt problem när det 
kommer till framgångsrik implementering och diffusion av telemedicin (WHO 2010).  
 
Attityder innebär barriärer av psykologisk karaktär, vilket innebär att de ofta är rotade djupt 
inom oss, därmed kanske också det mest svårlösta problemet. När det kommer till att möta 
nya innovationer, som i detta fall telemedicin, kan attityder visa sig vara den största fienden 
till ett framgångsrikt införande och fortsatt diffusion. Det krävs visionärer, superanvändare 
och andra starka motiverande krafter för att komma tillrätta med detta problem. Om 
människor börjar tänka i nya banor och anstränger sig för att lära sig ny teknik och nya 
arbetssätt, leder detta förhoppningsvis till nya vanor, vilket ökar potentialen för den fortsatta 
utvecklingen av telemedicin.     
 
I skuggan av de negativa attityderna gäller det dock att framhålla de positiva aspekterna med 
telemedicin. Förutom att telemedicin kan överbrygga det fysiska avståndet och erbjuda en 
mer tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård till befolkningen, kan det också innebära en 
ökad kontinuitet och ett ökat patientinflytande. Att telemedicin dessutom resulterar i 
minskade transporter innebär en besparing i både tid och pengar, en ökad trafiksäkerhet, 
men inte minst, en insats för miljön med minskade koldioxidutsläpp. 
 
Mycket verkar tyda på att patienter ofta är nöjda med att möta sin vårdgivare via telemedicin, 
speciellt i de fall när alternativet hade varit att inte få träffa en specialist, att behöva resa 
långa sträckor, eller när kontinuitetsaspekten väger tyngre än det fysiska mötet. Oavsett hur 
man väljer att förhålla sig till telemedicin avser denna typ av vård att lösa geografiska, 
demografiska och ekonomiska utmaningar som är kopplade till hälso- och sjukvård. 
Telemedicin hade kanske inte varit ett lika aktuellt område om inte dessa utmaningar varit så 
omfattande, både globalt och i Västerbotten. Därför tycker jag att talesättet ”det bästa får 
inte bli det godas fiende” passar väldigt bra in i detta sammanhang. Det vill säga, även om 
tillgång till vård på nära avstånd med fysisk närvaro av hälso- och sjukvårdspersonal är det 
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mest önskvärda för de flesta människor, kan telemedicin vara ett fullgott alternativ i de fall 
när detta är inte är möjligt.  
 
Telemedicin är onekligen ett komplex område i ständig förändring, med många involverade 
parter. Det är dessutom ett område som i högsta grad är beroende av den teknologiska 
utvecklingen, vilket gör dess framtid svår att förutspå. Den utveckling som pågått i länet från 
1996 till idag tyder på att mycket kan komma att utvecklas även inom de kommande åren, om 
inte i ännu snabbare takt. Även om vanebeteendet hos människor är starka krafter som utgör 
en barriär för telemedicin, tror jag att det kan hända mycket även inom detta område. Bland 
annat med tanke på att den yngre generationen vuxit upp med tekniska förutsättningar 
ständigt närvarande, och därför inte lika främmande. Det vore dock intressant att utreda 
närmare hur stor betydelse generationsfrågan egentligen har i detta sammanhang, vilket inte 
berördes i den för uppsatsen aktuella litteraturen. Det är mycket möjligt att andra faktorer 
har ett starkare samband med en positiv attityd till telemedicin än själva 
generationsaspekten, till exempel de faktorer som Strömgren (2003) relaterade till så kallade 
early adopters. Faktorer såsom en längre utbildning, en mer fördelaktig attityd till vetenskap 
och en mer öppen världsåskådning, faktorer som skiljer sig från de som har en benägenhet 
att senare anta nya innovationer. 
 
Den ökade användningen av telemedicin i länet borde, rent generellt, innebära att fler får 
erfara och se fördelarna med telemedicin, vilket i sin tur borde öka potentialen för dess 
framgång. Att Vård på Distansgruppen utför denna kartläggning är en av förutsättningarna 
för den fortsatta utvecklingen. Den identifierar inte bara områden som behöver mer stöd och 
resurser, utan tar även tillvara på verksamheternas idéer och förslag på nya arbetssätt. Detta 
öppnar nya dörrar för Vård på Distansgruppen, men stärker även de aktuella enheternas 
arbete. I samband med kartläggningen uppmärksammas enheternas arbete med vård på 
distans samtidigt som deras specifika kompetenser tillvaratas. Detta systematiserade 
samarbete i intervjusituationen var en väldigt positiv och spännande upplevelse att få en 
inblick i.    
 
Något som kan anses vara en svaghet i denna rapport är det begränsade antalet intervjuer 
som sammanfattades. Av cirka 40 intervjuer var enbart sex intervjuer tillgängliga under 
uppsatsperioden. Om intervjuerna och kartläggningen varit slutförda hade därmed resultatet 
sett annorlunda ut. Däremot kunde vissa generella tendenser urskiljas, som till exempel 
behovet av stöd inom tekniska och administrativa frågor. Även attityder hos hälso- och 
sjukvårdspersonal kräver en större uppmärksamhet för att uppnå en fortlöpande och 
framgångsrik implementering av telemedicin. Detta resultat stämmer väl överens med de 
barriärer som framkommit kring telemedicin i internationell bemärkelse, vilket stärker det 
resultat som hittills framkommit i VLLs kartläggning, även om många av intervjuerna inte är 
sammanfattade.     
 
Med tanke på att kartläggningen av telemedicin i dagsläget inte är avslutad, är diffusionen av 
telemedicin svår att utreda. Detta skulle kunna vara ett område för fortsatta studier inom 
området, nämligen att mer systematiskt utreda i vilken omfattning telemedicin används i 
länet och hur denna har användning har utvecklats över tid. För att visualisera denna 
diffusion skulle en GIS-baserad kartläggning kunna vara en lämplig metod. Då skulle även 
mönster utöver användningen vara möjliga att upptäcka, till exempel kopplingen till 
demografiska faktorer i länet. Ett alternativ som kan ge en överskådlig bild av användningen 
är flödeskartor, vilket visar på flöden och relationer mellan platser. Detta kan redovisas i 
form av linjer som visar värden, alternativt linjer vars tjocklek motsvarar proportionen till 
olika värden (Stockholms universitet 2014). Det vore även intressant att undersöka om 
diffusionen av telemedicin tenderar att vara starkare ju längre avstånden är från den 
centraliserade hälso- och sjukvården (Strömgren 2003), eller om andra faktorer kan tänkas 
påverka spridningen och användningen av telemedicin. 
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6 Bilagor 
6.1 Bilaga 1: Intervjufrågor vård på distans 
 
Intervjufrågor angående vård på distans 2014-09-11: Thomas Molén, strateg VpD-gruppen, 
och Åsa Holmner, forskare och projektledare vid medicinsk teknik.  
 
1. Vilken/vilka förklaringar finns till att VLL ligger i framkant vad gäller användningen och 
utvecklingen av telemedicin? 
 
2. Hur ser samarbetet kring telemedicin ut ur en rumslig dimension: 
 
a) Vilka noder och nätverk är inblandade? 
b) Finns det samarbeten även över läns- och landsgränser? 
 
3. Hur ser samarbetet kring telemedicin ut ur en tidsdimension: 
 
a) Vid vilka tidpunkter inledde noderna sina samarbeten? 
b) Hur har dessa samarbeten spridit sig över tiden? 
c) Hur har användningen utvecklats över tiden? 
 
4. Vilka orsaker/faktorer ligger till grund för placeringen av de inblandade noderna? 
 
5. Vilka konsekvenser har samarbetet kring telemedicin haft för de inblandade: 
 
a) Enheterna? 
b) Personalen? 
c) Patienterna? 
 
6 a) Ur en miljöaspekt, finns det beräkningar som behandlar antalet minskade 
transportsträckor tack vare telemedicin? 
b) Om ja, finns det i sådana fall tillgång till dessa beräkningar? 
 
7 a) Ur ett ekonomiskt perspektiv, finns det beräkningar av vinster/förluster för vården 
kopplat till telemedicin?  
b) Om ja, finns det i sådana fall tillgång till dessa beräkningar? 
c) Är beräkningarna utförda som en nettokostnad, d.v.s. är t.ex. tekniska kostnader 
borträknade i förhållande till vinsterna av minskade transportsträckor? 
 
8. Vilka av tillämpningarna används i större respektive mindre utsträckning?  
  
9. Hur kommer det sig att tillämpningar såsom teleradiologi, telepatologi, otolaryngologi 
(ÖNH) och ortopedi inte längre finns med bland de aktuella tillämpningarna? 
 
10. Finns det några vändpunkter/händelser som varit särskilt betydelsefulla för utvecklingen 
av telemedicin i VLL? 
 
11. Finns det några påtagliga hinder för utvecklingen av telemedicin i VLL? 
 
12. Vilka kommande projekt och samarbeten finns för telemedicin i nuläget? 
 
13. Har ni några tips på relaterad information/litteratur som kan tillhandahållas av VLL, 
eventuellt intern data?  
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6.2 Bilaga 2: Intervjufrågor kartläggning  
 
Intervjufrågor angående kartläggning av vård på distans 2014-09-23: Thomas Molén, strateg 
VpD-gruppen, och Åsa Holmner, forskare och projektledare vid medicinsk teknik  

 
1 a) Är detta den första kartläggning (inventering) av telemedicin som görs i VLL? 
b) Om inte, vilka likheter/skillnader finns med tidigare kartläggningar? 
 
2. Hur länge har det funnits planer på att genomföra kartläggningen? 
 
3. Under vilken period är kartläggningen planerad att genomföras? 
 
4. Hur långt tillbaka i tiden kommer kartläggningen att omfatta? 
 
5. Sker denna kartläggning utifrån ett eget initiativ från gruppen för Vård på distans, eller 
utifrån landstingspolitiska/nationella riktlinjer/styrdokument? 
 
6. Hur ser uppdraget kring kartläggningen ut för Er i Vård på Distansgruppen, rent internt: 
 
a) Är alla inblandade? 
b) Hur många ingår i gruppen? 
c)Vilka olika funktioner har ni? 
d)Hur mycket tid finns avsatt till kartläggningen? 
e) Förväntas kartläggningen att hålla sig inom tidsramarna, eller är den mer omfattande än 
vad som förväntades i ett begynnande skede? 
 
7. Baseras eran kartläggning på någon annan liknande kartläggning internationellt, nationellt 
eller i annat landsting? 
 
8. Vet du om det finns någon liknande kartläggning utförd internationellt, nationellt eller i 
annat landsting? 
 
9. Vad är det främsta syftet med kartläggningen? 
 
10. Vilka förhoppningar har ni med kartläggningen? 
 
11. Vilken respons har ni fått från de berörda enheterna angående kartläggningen? 
 
12. Hur planeras kartläggningen att redovisas och när? 
 
13. Hur kommer datainsamlingen att utföras (via enkäter, intervjuer, databaser etc.)? 
 
14. Utförs kartläggningen i samarbete med någon extern part? 
 
15. Hur finansieras kartläggningen? 
 
16. Vilka avgränsningar och definitioner för telemedicin/vård på distans kommer ni att 
använda er av? 
 
17. Vilka tillämpningar kommer att inkluderas i kartläggningen och varför? 
 
18. Vilka tillämpningar kommer att exkluderas i kartläggningen och varför? 
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19. Vilka personer kommer att beröras av kartläggningen? De som konsulterar, de som blir 
konsulterade eller båda parter/andra parter? 
 
20. Finns det någon systematisk indelning i kartläggningen av de olika sätt telemedicin kan 
utföras (samordnad vårdplanering, konsultationer, behandlingar o.s.v.)?  
 
21. Utöver innehållet i inventeringsunderlaget (status, omfattning och potential, 
administration, utbildning och instruktioner, teknik och övriga frågor), är det några andra 
aspekter/perspektiv som avses kartläggas (t.ex. miljöaspekter, hälsoekonomiska aspekter 
etc.)? 
 
22 a)Behövs det något etiskt godkännande för kartläggningen? 
b) Om ja, i sådana fall varför? 
 
23. Kommer ni att kartlägga hur länge och i vilken omfattning telemedicin använts för 
respektive tillämpning vid varje enskild nod?  
 
24 a) Berör kartläggningen olika vårdnivåer (t.ex. hemsjukvård, sjukstugor, hälsocentraler, 
sjukhus, akut- och katastrofmedicin)? 
b) Om ja, i sådana fall vilka? 
 
25. a) Har det framkommit några resultat av kartläggningen? 
b) Om ja, i sådana fall vilka? 
 
26 a) Har det uppstått några hinder under kartläggningens gång? 
b) Om ja, i sådana fall vilka? 
 
27. Finns det några ytterligare aspekter/perspektiv som ni skulle vilja undersöka vidare som 
inte ingår i denna kartläggning?  
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