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Projekttitel:  Vård i hemmet via mobil distansöverbryggande teknologi. 

 
Sammanfattning: (Använd gärna underrubrikerna Bakgrund, Syfte, Metod, Nuläge/Resultat)  

Medförfattare: Staffan Andersson, Karin Axelsson 

Bakgrund: Det har blivit mer vanligt att vård ges i hemmet vilket kan vara ett resultat av människors önskan 

att få vara hemma och som en konsekvens av politiska beslut hur vården ska organiseras. Det har pågått och 

pågår projekt där mobil distansöverbryggande teknologi (MDST) har prövats vid vård i hemmet. 

Allmänläkare har det medicinska ansvaret för vården i hemmet och därför är deras resonemang av intresse 

vid introducerandet av MDST. 

Syfte: Syftet med denna presentation är att beskriva allmänläkares resonemang kring användning av mobil 

distansöverbryggande teknologi vid vård i hemmet. 

Metod: Inklusionskriteriet för att delta i studien var att personen var läkare med specialisering inom 

allmänmedicin och arbetade på vårdcentral med ansvar för personer i ordinärt boende och i särskilt boende. 

Urvalet skedde strategiskt och deltagarna representerar sex vårdcentraler i Norrbotten. Gruppintervjuer 

genomfördes med 17 allmänläkare, sex kvinnor och elva män, fördelade i fem grupper. Tre av grupperna 

representerade deltagare med erfarenhet från tidigare projekt där MDST prövats och en av dessa grupper 

representerade deltagare med stor erfarenhet av MDST. Två grupper representerade deltagare utan 

erfarenhet av MDST vid vård i hemmet. Gruppintervjuerna spelades in, skrevs ut ordagrant och 

analyserades med kvalitativ tematisk innehållsanalys. Analysen resulterade i 4 områden med 9 tillhörande 

kategorier och ett tema framträdde under analysen. Denna presentation har fokus på temat. 

Resultat/Diskussion: Tolkningen av intervjutexten formulerades utifrån kategorierna i temat MDST bör 

användas med försiktighet. Resultatet indikerar en professionell försiktighet som har sin grund i 

allmänläkares professionella erfarenhet, kompetens och ansvar. Försiktigheten har att göra med vad som är 

viktigt i vårdandet och det personliga mötets betydelse. Försiktigheten har även att göra med resonemangen 

att MDST inte är fullt utvecklad. Tillgång till integrerad patientjournal på jourtid beskrevs som en 

förbättring av kvaliten på handläggning och behandling av patienter men detta uppgavs även kunna påverka 

patientens integritet. MDST påverkar distriktssköterskors och sjuksköterskors arbete i hemmet och 

ansvarsfördelningen mellan dem och allmänläkare. Vård i hemmet med MDST påverkar patient och 

närstående och MDST kan uppfattas som användbar men försiktigheten består i vilka förväntningar patient 

och närstående har. Allmänläkarna uttryckte att även om det finns virtuell kommunikation kan det 

personliga mötet aldrig uteslutas. 

Konklusion: Allmänläkarna resonerade kring möjligheter med MDST vid vård i hemmet men även om dess 

begränsningar i form av risker. Centrala värden som finns i vårdandet beskrevs som det personliga mötet 

och det kan MDST inte fånga eller ersätta, utan endast komplettera. 

 

 

 

 

 

 

 

 


