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Rätt information 
på rätt plats 

i rätt situation

- Kan IT göra vården 
bättre?

Isabella Scandurra
Uppsala Universitet, Med. Vet. 
Medicinsk informatik och teknik

TRYGGHET       DELAKTIGHET TILLGÄNGLIGHET
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Problem idag
• Bristfällig informationsförsörjning

– Inget stöd för POC dokumentation
– Inget stöd för 

informationsdelning

• Bristande användbarhet i 
IT-stöd för vården
– Överblick saknas
– Stöd för samarbete mellan 

vårdgivare saknas

• Bristande delaktighet
för vårdtagare och anhöriga

2007-02-26

Vision

• Rätt information på rätt plats till rätt
person vid rätt tillfälle i rätt format

• Distriktssköterskor 
• Hemtjänst
• Primärvårdsläkare
• Patienter & anhöriga

Distriktsköterska

Läkare
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Situationen idag

Äldre vårdtagare

Hemtjänst
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Resultat i korthet
• Rätt information på rätt plats till rätt person vid 

rätt tillfälle i rätt format

• Virtuell Patientjournal (VPJ) 
– Omedelbar tillgång till patientorienterad data
– Olika vyer för olika användargrupper

• Mobil access
– Gränssnittsdesign på små ytor
– Stöd för POC dokumentation

• Integration
– Tillgång till information från olika källsystem
– Visualisering av delad information
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Samhället
Institut, 
universitet
och högskolor

Företagen

Samarbetspartners i Old@Home

Intressanta 
forskningsaspekter

Industriell relevans

Verksamhetsnytta
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Infrastrukur i Hudiksvall
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Organisation

Projektledare

Vård och 
omsorg

Hälsa och
sjukvård

Vårdtagare 
och anhörig Teknik

Styrgrupp

Utvärdering

Sponsor
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VHR

Förstudie-arbete Seminarieserie med olika teman Iterativa prototyper

Vårdgivare och
forskare

Arbetsgrupper – inom yrket 
och mellan olika yrken 

Användarcentrerad systemutveckling
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Olika behov à olika applikationer

PDA
Laptop

Tablet PC

Stationär PC

Virtuell patientjournal - webbversion

Öppna inte fönstren. OBS ny 
omläggning samt nytt 
omläggningsmaterial, läs 
vårdplanen, VF 20060814
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Webb: Med. ant
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Webb: Med. status

2007-02-26

Webb: dsk-vårdplan
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Virtuell patientjournal - handdator

Gemensamt 
utförd vårdplan
- Distriktssköterska 
och hemtjänst
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Hemtjänstens PDA

Vårdtagarportalen
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Vårdtagarportalen
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Användartester och utvärdering

Utvärderingsmetoder
o Olika vårdvetenskapliga instrument (t ex KUPP. QoL)
à Upplevd arbetstillfredsställelse, 

vårdkvalitet och livskvalitet
o Tidsmätningar, observationsstudier
o Usabilitytester i simulerad och verklig miljö

Resultat
o Förmätningarpersonal
o Förmätningar vårdtagare och anhöriga 
o Förfinade prototyper 
o Pågående testning
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Politiken
Institut, 
universitet
och högskolor

Företagen

Triple-Helix samverkan

• Metodik för en sammanhållen kedja
– Behov från användaren med användaren

– Forskare som medlare 
mellan verksamhet och 
företag

– Proffsig prototyp-
implementering

– Vetenskaplig utvärdering i form av 
interdisciplinärt forskningssamarbete

Äldre i hemmet
Känner sig trygg och delaktig!

Läkare
Läser aktuell info!

Närstående/Anhörig
Är delaktig i vården och uppdaterad!

Hemtjänstpersonal
Läser, skriver, kommunicerar!

Distriktssköterska
Som jobbar ute är uppkopplad!

Idag!
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Uppnådda effekter

• Kompetenshöjning och kunskapsökning
• Interdisciplinärt samarbete
• Förståelse för varandras problem och arbetssätt à

helhetssyn på vårdprocessen
• Vårdpersonalen blir bättre kravställare mot industrin
• Genom publikationer och föredrag

även ökat intresse internationellt

Vill ni veta mera?

http://www.medsci.uu.se/mie/project/closecare

Sabine Koch (Forsknings- och projektledare)
- Uppsala Universitet
- Centrum för eHälsa
Sabine.Koch@ehealth.uu.se

Maria Hägglund
(“Med Lic” i medicinsk informatik)
Supporting information sharing in mobile
home care - the virtual health record.

Maria.Hagglund@medsci.uu.se

Isabella Scandurra
(“Med Lic” i medicinsk informatik)
Meeting the demands of different 
professionals in shared home care
by used-centred design.

Isabella.Scandurra@medsci.uu.se
2007-02-26

Forskningsfokus

Mobila enheter
Presentation 
av integrerad 

information

Interaktion 
(läsa/skriva)

Tillgång till
informationGemensam/delad

information

Integration & Interoperabilitet
med andra IT-system
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Integration


