
I samarbete med

Ordinerad egenvård för bättre hälsa

En ny behandlingsmetod har utvecklats för att ge personer med typ-2 diabetes och/eller hjärtkärl-
sjukdom bättre hälsa. Metoden bygger på egna aktiviteter i samverkan med primärvården. Det hand-
lar om egenprovtagning, medicineringsstöd samt motion och kostrådgivning. Egenprovtagningen
förbättrar förståelsen för hur hälsam påverkas av behandlingen.

Metod utvecklad av patienter
och vårdpersonal

Behandlingsmetoden har utvecklats i samverkan med
vårdpersonal och patienter i det tidigare projektet
MyHealth@Age. Resultatet blev så framgångsrikt att
projektet erhöll Dagens Medicin och Computer
Sweden’s stipendie för E-hälsa för patientnytta.

Renewing Health projektet ska utvärdera effekterna av
behandlingsmetoden i större skala. Ett randomiserat
fältprov genomförs därför vid Björknäs och Sandens
vårdcentraler i Boden, Grytnäs vårdcentral i Kalix
samt vid Övertorneå vårdcentral. Fältprovet involverar
200 patienter med Typ-2 diabetes och 200 patienter
med hjärtkärl sjukdom samt lika stora kontrollgrupper.
Syftet är att klarlägga hur vårdmetoden påverkar
patienternas hälsa och välmående.

Ordinerad egenvård

Ordinerad egenvård innebär att patienten tillsammans
med vårdpersonal kommer överens om egenvårds-
aktiviteter. Patienten får påminnelse via dator eller mobil
terminal när det är dags att genomföra aktiviteten.
Patienten rapporterar resultatet och kan sedan se peda-
gogisk presentation av resultaten.

Den utrustning som används beror på patientens behov.
Det kan vara stegräknare, pulsklocka, blodtrycks-
manchett, glucos (blodsocker) mätare, tum-EKG och PK
mätare för patienter som behandlas med Waran.
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Lättanvänd web-applikation

Patienten använder Mina Vårdkontakter, en web-
portal för patienter i Sverige, för att använda de nya
tjänsterna. Det inkluderar behandlingsinstruktioner
med bild, video och textinstruktioner. Aktuell läke-
medelslista med påminnelse då det är dags att
genomföra medicineringen. Påminnelse, egenrappor-
tering och presentation av medicinska mätresultat.

Genom att vårdpersonalen anger ändamålsenliga
referensintervall, horisontella streck i bilden ovan för
rekommenderade över- och undertryckvärden vid
blodtrycksmätning, blir det enkelt för patienten att
själv tolka hälsoutvecklingen. I de fall alarmerande
diagnostikresultat genereras larm till vårdcentralen.

Genom säker e-mail kommunikation utbyter patien-
ter och vårdpersonal även mer informell information
avseende egenvården.

Övergripande målsättning

Antalet personer med kroniska sjukdomar ökar kraftigt.
Den nya metoden avser att minska oron över
hälsotillståndet. Minska behovet av akuta åtgärder och
minska antalet sjukhusdagar. Undvika eller minska
hastigheten på sjukdomsutvecklingen och tillkomst av
nya komplikationer. Påvisa klinisk evidens på att
personliga e-hälsatjänster kan ge samma kliniska kvalitet
och tillgänglighet som traditionella tjänster.

Europeiskt projekt

Fältprov genomförs i Sverige, Norge, Finland, Danmark,
Tyskland, Österrike, Spanien, Grekland och Italien. Totalt
7.900 patienter. Förutom Typ-2 diabetes och hjärtkärl
sjukdom studeras KOL vid några av de övriga fältproven.

I projektet medverkar även Europeiska patientorganisa-
tioner samt organisationer som utvecklar standards för
trådlös sammankoppling mellan diagnostikutrustning och
datorer för automatiserad mätvärdeshantering.

Kontaktpersoner

Birgitta Andersson, Björknäs vårdcentral. Tel 070-679 01 06, E-mail Birgitta.Andersson@nll.se.

Gunnel Johansson, Grytnäs vårdcentral. Tel 0923-760 75, E-mail Gunnel.Johansson@nll.se.

Åsa Andersson, Sandens vårdcentral. Tel 0921-661 03, E-mail Asa.I.Andersson@nll.se.

Ingela Jakobsson-Åhl, Övertorneå vårdcentral. Tel 0927-797 09, E-mail Ingela.Jakobsson-Ahl@nll.se.
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