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Greta är kroniskt sjuk och behöver
avancerad sjukvård. Hon är trygg
med att vårdas hemma...
”Jag kan kommunicera
med text, över video eller få
hembesök - både akut och
planerat.”

”Utrustningen hemma
är alltid uppkopplad mot
kliniken.”

”Personalens arbete är
genom dessa verktyg
snabbt och effektivt.”

”Jag kan när som helst få
kontakt med kvalificerad
personal som känner till
min situation.”

”Vare sig de är hemma eller
på kliniken har personalen
tillgång till alla mina uppgifter och mätvärden, och
kan agera om det händer
något.”

IT-stöd för avancerad cancervård i hemm

ETT FORSKNINGSPROJEKT MELLAN LUNDS UNIVERSITET OCH REGION SKÅNE MED STÖD FRÅN NÄRINGSLIVET OCH V

I projektet, som är en del av Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation, utvecklas stöd för avancerad sjukvård
i hemmet med utgångspunkt i behovet vid palliativ vård
av cancerpatienter som vårdas genom ASiH – Avancerad
Sjukvård i Hemmet. Projektet har som mål att förbättra
vårdkvaliteten genom utveckling av IT-stöd inom tre områden: uppkoppling av medicinsk utrustning i hemmet mot
sjukhuset, informationshantering för de mobila vårdteamen inom ASiH, och integrerad kommunikation med text,
bild, och video.
En utökad avancerad sjukvård i hemmet förutsätter att läkare är aktiva i utvecklingen.
Teknikutveckling kan stötta nya sätt att
lösa medicinska problem. Utökning av den
avancerade hemsjukvården handlar till stor
del om nya sätt att lösa medicinska problem
och det är därför viktigt att teknik- och organisationsutveckling går hand i hand.
Vi är i början på ett jättelikt systemskifte. Faxen har ingen
plats i morgondagens
vård.

Hlin Thorgeirsson,
Överläkare Palliativ
vård och ASIH i Lund
Skånevård Kryh

Det är roligt att projektet rönt uppmärksamhet - både för hur det fungerar och för
resultaten. Projektet är ett skolboksexempel
på samverkan mellan näringsliv, universitet
och offentlig sektor. Genom ett tätt obyråkratiskt och dagligt samarbete når vi
resultat som snabbt
blir nyttiga i vården.
Samtidigt skapas nya
affärsmöjligheter och
arbetstillfällen i regionen.

Sten Minör,
VD Sigrun

Vi arbetar med att bygga en integrerad lösning för hela vårdflödet vid hemsjukvård.
Patienter, sköterskor, läkare, i ASiH och i
kommunen - alla ställs inför nya krav och
nya sätt att arbeta.
Att knyta samman mobil verksamhet
med stora it-system på ett sätt som fungerar sömlöst för användarna är den stora
utmaningen, både tekniskt och mänskligt.

Boris Magnusson,
Professor i programvaruteknik vid institutionen för datavetenskap, LTH Lunds
universitet.

I projektet arbetar vi parallellt med kravställning och utveckling. Det gör att vi kan ta
fram unika tekniska lösningar som inte finns
på marknaden.
Nästa steg i projektet är att bilda en
grupp med kliniska verksamheter som kan
ställa korrekta och
prioriterade krav.

Jimmy Johansson,
Ansvarig för Forskning
och Utveckling
Medicinsk teknik
Skånes universitetssjukhus

1. I denna fas utgår projektet från det behov

som finns i den avancerade Palliativa vården av
patienter i hemmet. Detta är en växande grupp
av framför allt patienter med obotlig cancer.
Liknande behov finns inom vården av många
andra kroniska sjukdomar. Inom sjukvården pågår
samtidigt en utveckling mot kortare vårdtider
och allt färre vårdplatser i slutenvården. Denna
utveckling möts med större insatser för avancerad
vård i hemmet, vilket breddar tillämpningen av
den teknik som utvecklas i projektet.

Det är viktigt att sprida kunskap om projektet och berätta hur långt vi har kommit med
de tekniska möjligheterna.
Nu är det dags att utöka projektet mot
fler patientgrupper. Vi behöver hitta nya
samarbetsformer för att kunna hitta nya
lösningar.

Bengt Sallerfors,
Områdeschef
Palliativ vård och
ASIH i Skåne
Skånevård Kryh
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Det är smidigt att ha allt såsom verksamhetens arbetsunderlag och generell referenslitteratur men också GPS och kamera på ett
ställe. Det minskar dessutom hanteringen
av papper.

Som för alla medicintekniska produkter så
är en väl utförd riskanalys mycket viktig för
säker användning av produkten. ISO 14971
är den standard som tillämpas för att uppnå
detta.

Christa Pranter
Sjuksköterska
Palliativ vård och
ASIH i Lund
Skånevård Kryh

Maria Olsson
Medicinteknisk
Ingenjör, Riskanalysledare, Medicinsk
Teknik, Skånes
Universitetssjukhus
i Lund

4. Lösningar utvecklas och testas i tät daglig samverkan med den ordinarie vårdpersonalen. När lösningarna är tekniskt färdigtestade går de vidare till pilottester där ett
tiotal läkare och sjuksköterskor provar lösningarna med patienter i hemmen.

2. På ASIH-kliniken i Lund har

projektet ett patientrum (ovan) som
är tekniskt avskuret från resten av
kliniken - tänkt som ett hem i labbmiljö. Där testas tekniska lösningar
för vårdteknik och kommunikation
med kliniken under realistiska
former.

3. På klinikens expedition finns

också teknisk utrustning (t.h.) som
är anpassad för säker kommunikation för både vårdpersonal, patient
och teknisk utrustning i hemmet.

Att forska nära sjukvården har varit en positiv upplevelse. Det korta avståndet mellan
utvecklare och slutanvändare har gjort att
viktig feedback kunnat förmedlas snabbt.
Detta har såklart påverkat projektet positivt
på flera sätt, inte minst att både personal
och patienter får de
system de faktiskt
önskar sig.

Björn Johnsson,
Doktorand i
datavetenskap vid
LTH, Lunds Universitet

5. I alla led i utveckling och utprovning
upptäcks nya behov och förslag på nya
lösningar som går direkt tillbaka till nya
versioner.

6. De lösningar som projektet tar fram

kan senare gå vidare till konkreta förbättringar i vårdorganisationen eller till produktoch systemutveckling.
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