
 
 
 

Specialistkonsultationer med IT-stöd på Demensboende i Vilhelmina kommun 
 
 
 
Bakgrund 
Under 2006 medverkade Vilhelmina kommun i ett IT-projekt. Projektet var ett sätt att 
få tillgång till Psykogeriatrisk specialistkompetens till glesbygd och på ett enkelt sätt 
kunna utbyta information.  Detta gjordes med sensorer och videoteknik mellan 
Skellefteå Kommun, Vilhelmina kommun, Vilhelmina Sjukstuga och Västerbottens 
läns landsting. Projektet genomfördes på Tallbacka som förutom att det är ett 
äldreboende även har ett demensboende. 
 
Syfte 
Projekt syftade till att öka tryggheten för den enskilde i hemmet eller i särskilt boende 
samt att höja kvalitén i demensvården. 
 
Metod 
Projektet gick ut på att vanliga mätvärden som blodsocker, puls, blodtryck, HB och 
vikt sändes trådlöst till en gemensam databas där de sedan fanns tillgängliga för den 
personal som var engagerad i vården.  
 
I projektet ingick att Sjuksköterskor kunde, via en dator med videokamera och ett 
nätverk, koppla upp sig en gång/vecka mot Specialist på Geriatriskt centrum 
Norrlands universitet sjukhus. Denne kunde sedan med stöd av sensorinformationen 
fatta beslut om fortsatt behandling. Informationen förvaras och behandlas på ett 
säkert sätt enligt övriga bestämmelser för patientinformation. 
 
De boende och dess anhöriga informerades om projektet. 
 
Den modell som valdes i Vilhelmina var att Sjukstugans Läkare och Sjuksköterskan 
på Tallbacka kopplade upp sig mot Geriatriskt centrum vid planerade läkarbesök på 
Tallbacka. 
 
Från projekt till arbetsmetod 
Efter projektets slut insåg alla att detta var ett arbetssätt som bidrog till att höja 
kvaliteten i demensvården. Konsultationerna möjliggjorde en dialog mellan 
behandlande läkare, sjuksköterskan och specialistläkaren. Mätvärden skickas för 
närvarande inte till den gemensamma databasen eftersom läkaren har tillgång till 
provsvar inom hela landstinget via sitt journalsystem. Läkaren kan numer via Internet 
uppkoppling läsa landstingsjournalen från kommunens dator på äldreboendet.  
 
Vi fick möjlighet att fortsätta med specialistkonsultationerna vilket har medfört att vi 
sedan dess har regelbundna uppkopplingar. Vid dessa har man förutom 
läkemedelsgenomgångar även möjlighet att diskutera vilka omvårdnadsåtgärder som 



kan leda till en bra vård. Konsultationerna görs regelbundet och planeringen sker i 
samband med uppkopplingen. 
 
De medverkande har varit Läkaren Lena Jirlen Vilhelmina Sjukstuga, Tina Svensson 
områdesansvarig Sjuksköterska på Tallbacka och Specialistläkare Docent Sture 
Eriksson Geriatriskt centrum NUS 
 
IT-stöd i vården 
Erfarenheterna av arbetet har visat att IT-lösningar ger möjlighet att 
specialistkompetens blir tillgänglig i en Glesbygd. Vilhelmina kommun har en god 
utbyggd IT-infrastruktur och vi har även i detta haft stöd och hjälp av Vilhelmina 
kommuns IT-enhet. 
Tekniken är lättillgänglig, den är kostnadseffektiv och arbetssättet bidrar till att höja 
kvaliteten i demensvården. 
Anhöriga som tillfrågats har uppskattat de insatser som vidtagits. Vi har sett goda 
resultat och ytterligare ett Demensboende kommer att involveras. 
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