
Vård och omsorg på distans i glesbygd
Om rekrytering og bemanning i glesbygd

KNS-konferanse med tema ”Hvordan sikrer vi et godt offentlig 
tjenestetilbud i hele landet?”



Nordens 
välfärdscenter
Aktuell kunskap 
om välfärden i Norden



Insatsområden

― Välfärdspolitik

― Funktionshinder

― Integration

― Folkhälsa
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Välfärdsteknologi

― Uppföljning av de nordiska 
kommunernas 
implementeringstakt kring 
välfärdsteknologi

― Nordiskt forskningsnätverk med 
brukarperspektiv

― Vård om omsorg på distans, 
VOPD, digitalisering i glest 
befolkade områden
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på distans

Vård och omsorg

Vård och omsorg på distans
Ett projekt inom ramen för det svenska ordförandeskapet för Nordiska
Ministerrådet 2018

Bengt Andersson, Nordens Välfärdscenter

www.vopd.nu



Projekt 
Vård och omsorg på distans (VOPD)
Projektet består av tre block:

1. Kartläggning av distanslösningar som implementerats inom kommun och 
region i de fem nordiska länderna 

2. Identifiera nationella verktyg för implementering som gjort att ovanstående 
distanslösningar är etablerade tjänster inom kommun och region.

3. Ge möjlighet för nordiska kommuner och regioner att använda och utvärdera 
de verktyg som ovanstående verktyg som identifierats i block 2
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Publikation september 2019 med 
24 väletablerade distanslösningar

1. Fjärrbehandling (behandling på distans). 

2. Fjärrmonitorering (monitorering på distans). 

3. Fjärrmöten (möten på distans). 

4. Nya digitala tjänster för vård och omsorg 
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Publication January 2020 with the 24 most
interesting solutions

1. Remote treatment (treatment at distance)

2. Remote monitoring (monitoring at distance)

3. Remote meetings (meetings at distance)

4. New digital services for healthcare and care –
new service models etc; Including new 
innovative collaboration models
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Virtuella hälsorum



Telemedicinlösning för 
medborgare med KOL 



Mobilt trygghetslarm
med GPS



“En dag uten tur er en dårlig dag”
-Tjenestemottaker, Larvik municipality (Ausen et al., 2016).



Digital nattillsyn
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Digital medicinering  
med medicindispenser



Projekt 
Vård och omsorg på distans (VOPD)
Projektet består av tre block:

1. Kartläggning av distanslösningar som implementerats inom kommun och 
region i de fem nordiska länderna 

2. Identifiera nationella verktyg för implementering som gjort att 
ovanstående distanslösningar är etablerade tjänster inom kommun och 
region.

3. Ge möjlighet för nordiska kommuner och regioner att använda och utvärdera 
de verktyg som ovanstående verktyg som identifierats i block 2
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Alla fem Nordiska länder har nationella visioner och 
strategier för ehälsa och välfärdsteknologi
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Danmark Finland Island Norge Sverige



Norge  - Färdplan för tjänsteinnovation

Utvecklat av KS Kommunesektorens organisasjon i
samverkan med Direktoratet for e-helse och
Helsedirektoratet

Fas 1 - Förankring

Fas 2 – Insikt

Fas 3 –Tjänsteutveckling

Fas 4 – Pilotering

Fas 5 –Övergång till drift

Fas 6 – Ny praxis
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Projekt 
Vård och omsorg på distans (VOPD)
Projektet består av tre block:

1. Kartläggning av distanslösningar som implementerats inom kommun och 
region i de fem nordiska länderna 

2. Identifiera nationella verktyg för implementering som gjort att ovanstående 
distanslösningar är etablerade tjänster inom kommun och region.

3. Ge möjlighet för nordiska kommuner och regioner att använda och 
utvärdera de verktyg som ovanstående verktyg som identifierats i block 2
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Call I 0 II: 8 Regioner; 52 kommuner; har gått igenom processen
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Frågor?
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Block 1 Block 2 Block 3



Digital Health Care and Social 
Care:  Regional development 
impacts in the Nordic countries

Anna Lundgren, Senior Research Fellow
Louise Ormstrup Vestergård, Research Fellow
Shinan Wang, Cartographer/GIS-analyst

21



- Part of Health care and care through distance-
spanning solutions project 2018-2020  (Vård och
omsorg på distans, VOPD)

- What are the regional development effects? 
What are the obstacles to digital health care and 
social care? What are the potentials? 

- Using an institutional theoretical framework, seven 
case study regions and municipalities across the 
Nordic Region and one in-depth study on 
accessibility to health care and social care

Digital health care and social care –
Regional development impacts in 
the Nordic countries



Projekt 
Vård och omsorg på distans (VOPD)
Tilläggsuppdrag våren 2020:

• Påverkan på kompetensförsörjning och rekrytering vård och 
omsorgsorganisationer vid digi-fysiska servicemodeller, utgångspunkt glesbygd. 

• Klimatpåverkan (CO2) samt 17 SDG vid digi-fysiska servicemodeller, 
utgångspunkt glesbygd 

Slutrapporter under vintern 2020/2021
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Påverkan på kompetensförsörjning och 
rekrytering vård och omsorgsorganisationer vid 
digi-fysiska servicemodeller, utgångspunkt 
glesbygd

Fokus tre regioner och tre kommuner:

• Eksote och Lappeenranta, Finland

• Sogn og Fjordane och Luster, Norge

• Nordjylland och Morsø, Danmark





2010 – Mallu = mobil vårdcentral/tandklinik

2014 – Malla = mobilt testlab, EKG 

2016 – EMS Home = Mobil akutklinik
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https://nordicwelfare.org/da/evenemang/velfaerd-i-tyndt-befolkede-omrader-organisering-af-social-og-sundhedstjenester/


Frågor?
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