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1. Inledning 
Centrum för telemedicin (CTM) är ett strukturfondsprojekt som genomförs under tiden 2010 

till 2012. Landstinget Blekinge är projektägare och den totala budgeten är 13 466 230 SEK.
1
 

Projektpartner och medfinansiärer är Blekinge Tekniska Högskola, Telecom City, Region 

Blekinge och Blekinge forskningsstiftelse.
2
 Projektet ska ge en kostnadseffektiv utveckling av 

hållbara e-hälsarelaterade tjänster och produkter.
3
  

Projektets övergripande mål är att etablera ett e-hälsacentrum i Blekinge som ska: 

 Undersöka hur e-hälsa kan leda till ökad tillgänglighet. 

 Undersöka hur e-hälsa kan leda till nyföretagande i Blekinge. 

 Undersöka olika it-lösningar avseende kompatibilitet. 

 Etablera erfarenhetsutbyte med andra telemedicinska centrumbildningar. 

E-hälsacentret ska arbeta med effektivisering av existerande processer och verksamhet och 

skapa nya, innovativa lösningar på produkter, tjänster och arbetssätt för att utveckla 

vårdsituationerna.
4
 

Följeforskningen inom projektet påbörjades 2012 och en första delrapport presenterades vid 

styrgruppsmötet i augusti. I rapporten föreslogs följande åtgärder: 

 Intensifiera genomförandet av så många tester och aktiviteter som möjligt inom de olika 

delprojekten. 

 Planera för hur projektet ska upprätthålla sin verksamhet under sommaren. 

 Arbeta vidare med att förankra CTM inom Landstinget Blekinges verksamhet samt inom 

Blekinges olika kommuner.  

 Delta aktivt vid genomförandet av tester.  

 Formera en mindre styrgrupp. 

 Förankra projektet inom Landstinget Blekinges politiska ledning. 

 Genomföra riskanalys utifrån SWOT-analysen. 

 Arbeta med att inkludera de horisontella kriterierna inom de olika delprojekten. 

 Formera och inleda samarbetet med referensgrupper. 

 Formera och inleda samarbete med brukargrupper. 

 Stödja nyckelpersoner inom projektet.  

 Arbeta med kommunikationsplan.
5
 

 

 

 

 

                                                           
1
 Tillväxtverket. (2010). Beslut om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. s. 11. 

2
 Tillväxtverket. (2010). s.4. 

3
 Tillväxtverket. (2010). s. 3. 

4
 Tillväxtverket. (2010). s. 4. 

5
 Albinsson, Gunilla., Arnesson, Kerstin. (2012). Delrapport 1 Centrum för telemedicin. s. 15. 
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Förändringar som genomfördes hösten 2012:  

 Tester och aktiviteter har genomförts inom de olika delprojekten, men tekniska problem 

såsom försenade leveranser, installationsproblem och ett visst motstånd har medfört att ett 

fåtal har realiserats.  

 Projektledaren har arbetat vidare med att förankra CTM inom Landstinget Blekinges 

verksamheter och inom olika kommuner i Blekinge. 

 Inom delprojektet Telepatologi har delprojektledaren aktivt deltagit vid genomförandet av 

tester av scanner. 

 En ny styrgrupp har bildats. Denna består av följande ledamöter från Landstinget Blekinge: 

landstingsdirektören, representant för projektägaren, IT-chef, två förvaltningschefer och en 

distriktsläkare. Dessutom ingår tre representanter för Blekinge Tekniska Högskola. 

 Projektledaren har informerat landstingspolitikern Per-Ola Mattsson om projektet.  

 Inom de olika delprojekten har man arbetat vidare med de horisontella kriterierna. 

 Samarbete med referensgrupper har inletts. Inom delprojektet Telepatologi ingår flera 

läkare i en referensgrupp. Inga referensgrupper finns ännu inom delprojektet ”Vård i 

hemmet”. 

 Samarbete med brukargrupper har inletts. Patientföreningarna Viktoria och Viktor har 

bjudits in till studiebesök vid avdelningen för klinisk patologi och cytologi, 

Blekingesjukhuset. 

 Projektledaren arbetar i begränsad omfattning med kommunikationsplanen. 

 Riskanalys har inte genomförts. 

 Stöd till nyckelpersoner inom projektet har givits i begränsad omfattning. 

 

2. Följeforskning inom CTM hösten 2012 

Under hösten 2012 har följeforskningen inom projekt CTM innehållit processtöd till 

projektledningen, studier av måluppfyllelse och effekter i relation till de aktiviteter som 

genomförts inom projektet samt dokumentation av erfarenheter och kunskaper i syfte att 

skapa ett lärande inom projektet. De metoder som används är samtal/intervjuer, deltagande 

vid styrgruppsmöten och projektledningsmöten, observationer, dokumentanalys och 

genomförande av ett lärandeseminarium. 

2.1. Processtöd 

Följeforskarnas processtöd handlade om regelbunden dialog med projektledare om projektets 

status, mål och pågående aktiviteter. Utgångspunkten vid dessa samtal var den projektlogik 

och SWOT-analys som genomfördes våren 2012. De processtödjande samtalen berörde även 

hållbart lärande, implementering av horisontella kriterier samt det pågående arbetet med 

spridning av CTM till lokala, regionala och nationella aktörer.  

I processtödet ingår även att följeforskarna deltagit vid två styrgruppsmöten och fyra 

projektledningsmöten. Vid styrgruppsmötet i augusti diskuterades följeforskarnas analys av 

hur projektet styr mot uppsatta mål. Decembermötet innebar att styrguppen sammanträdde i 

en ny konstellation (se rubriken ”Inledning”, s.4). De åtgärder som genomförts utifrån 

följeforskarnas första delrapport belystes vid detta tillfälle.  
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2.2 SWOT- analys 
SWOT-analysen diskuterades vid december månads projektledningsmöte och de olika delarna 

i denna reanalyserades. De styrkor, svagheter, möjligheter och hot som kunde identifieras var: 

Styrkor 

 Aktiv ägare 

 Fungerande styrgrupp 

 Erfarenhet inom projektledning och projektgruppen att driva liknande projekt 

 Komptent projektledning och projektgrupp att driva CTM 

 Förankring i verksamheten, eldsjälar i verksamheten 

 Bra samarbete med verksamheten inom landstinget Blekinge, BTH och andra 

samarbetspartner 

Svagheter 

 Förlorad projekttid 

 Styrgruppen fattar inte viktiga beslut 

 Både tids- och resursbrist 

 Dåligt It-stöd inom landstinget 

 Otillräcklig medfinansiering 

Möjligheter 

 Starka samarbetspartner 

 Nationellt centrum för telepatologi i Blekinge 

Hot 

 Samarbetspartnerna avslutar medverkan 

 Kompetens försvinner 

 Upphandlingsreglerna passar dåligt för projektverksamhet
6
 

Inom projektgrupper fanns en samstämmig bild av projektets styrkor, svagheter, möjligheter 

och hot. Enligt gruppen kvarstod slutsatserna från den tidigare SWOT-analysen, bortsett från 

några mindre förändringar En sådan var att endast en doktorand i nuläget är aktiv inom 

projektet. Vidare ansåg gruppen att några av de faktorer som tidigare bedömts som svagheter 

inte längre uppfattades som sådana, exempelvis visade Landstinget Blekinge ett större intresse 

för projektet. Detta blev särskilt tydligt i styrgruppens intresse för projektet och att man inom 

den fattat för projektet viktiga besluta. Läkarsekreterarnas reaktion på testning av ”röststyrd 

digital diktering” lyftes fram som en ny svaghet, som måste hanteras av projektledningen för 

att denna pilot ska kunna genomföras. En möjlighet som realiserats är beviljandet av 

forskningsmedel från Vinnova till projektet ExDin. När det gäller tidigare framtagna hot har 

Telecom City avslutat sin medverkan. Samarbetssvårigheter med andra partners och olösta 

tekniska problem tillkom som nya hot.  

2.3 Projektlogik 
I nedanstående tabell åskådliggörs CTM:s mål i relation till genomförda och planerade 

aktiviteter. Flera mål kan kopplas till tydliga och konkreta aktiviteter. Målen ”undersöka hur 

e-hälsa kan leda till ökad tillgänglighet, ”utveckla och testa telemedicinska produkter och 

                                                           
6
 Albinsson, Gunilla. Arnesson, Kerstin. (2012). S. 14. 
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tjänster för hälso- och sjukvården” samt ”utvärdera olika tjänster och produkter i en säker men 

skarp testmiljö tillsammans med medarbetare och patienter i det dagliga sjukvårdsarbetet” 

uppfylls exempelvis när delprojektet ”Telepatologi” testar scanner och digitala bilder. 

Kommunikationssystemet Lync har installerats och flera medarbetare genomför nu 

videosamtal. Inom pilotprojektet ”Palliativa patienter i hemmet” testas videokommunikation 

mellan personal inom det palliativa teamet. Pilotprojektet ”Vårdcentralen i Ronneby” prövar 

videokommunikation mellan patienter och sjuksköterska/sjukgymnast och viss digital 

bildöverföring. För att uppnå målet ”ökat samarbete med andra landsting” har projektgruppen 

varit på studiebesök vid det palliativa teamet, Skånes universitetssjukhus i Lund och vid 

Länssjukhuset i Kalmar. Målet ”Etablerandet av erfarenhetsutbyte med andra telemedicinska 

centrumbildningar” har uppnåtts genom att representanter för Norrbottens landsting besök 

CTM och introducerat applikationen ”Norrbottenappen”, som en del av den internetbaserade 

”Mina Vårdkontakter”. Kontinuerligt genomförs även aktiviteter i syfte öka olika IT-lösningar 

avseende kompabiliten.  

 

I projektlogiken finns även flera projektmål som uttrycks övergripande eller mindre 

kvantifierande. Exempel på sådana mål är ” Prioritera ett nära samarbete med de som ska 

använda tjänsterna och utveckla ett arbetssätt som gör att vi får en växande kompetens i 

Blekinge inom berörda områden” samt ”generera nyföretagande i Blekinge samt via detta en 

ökad exportverksamhet”. Bedömningen är att dessa mål är högt ställda, men att det ännu är 

för tidigt att uttala sig om måluppfyllelsen. Det samma gäller för målen ”etablera ett e-

hälsacentrum i Blekinge”, ”framtagning av best-practice för utveckling av e-hälsa ”ge 

kostnadseffektiv e-hälsaservice åt Landstinget Blekinge, ”öka attraktiviteten för medicinsk 

expertis att arbeta i Blekinge” samt ”skapa ett teknologiskt och metodmässigt medicinskt 

spetsområde för Blekinge”.  
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Övergripande mål: Etablerandet av ett e-hälsacentrum i Blekinge
7
 

Mål                         Delprojekt/pilot/aktivitet Ansvarig
8
        Sept              Okt       Nov  Dec 

Undersöka hur e-

hälsa kan leda till 

ökad tillgänglighet  

Telepatologi 

 

 

(Digitala pennor) 

Tillgång till 

Systemcross externt 

helar/delar 

Vitala parametrar 

digitalt 

Röststyrd digital 

diktering
9
 

Digitala smärtpumpar
10

 

 

 

 

Videokommunikation, 

Palliativa patienter i 

hemmet   

 

Vård i hemmet, VC 

Ronneby 

 

Prover tagna – svar 

direkt till journalen 

MVK – Mina 

vårdkontakter 

 

Smärtskattning 

Lennart 

Mellblom, 

Kristina 

Landqvist, 

Madelene 

Larsson 

Bo 

Helgesson 

 

 

 

Tora 

Campbell, 

Anna Tegel 

 

 

 

 

 

Tora 

Campell, 

Anna Tegel  

 

 

Anders 

Olsen, Anna 

Tegel 

Pågår 

 

 

 

Pågår 

 

 

Okt-nov 

 

 

 

 

 

 

 

Pågår 

 

Sms- 

användning 

Norrbotten 

applikation 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Studie-

besök 

Lund 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undersöka hur e-

hälsa kan leda till 

nyföretagande i 

Blekinge 

Telepatologi Lennart 

Mellblom, 

Kristina 

Landqvist 

Madelene 

Larsson 

Bo 

Helgesson 

 

    

Undersöka olika 

IT-lösningar 

avseende 

kompatibilitet 

Telepatologi 

 

 

 

Lennart 

Mellblom, 

Kristina 

Lundqvist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Tillväxtverket.(2010). s. 3. 

8
 Albinsson, Gunilla. Arnesson, Kerstin. (2012). s. 11ff. 

9
 Möte om detta i september. Testpersoner ska utses. Fyra personer vid VC i Ronneby och Kallinge är 

intresserade. Tora och SS vill också testa. Målet är att olika yrkesgrupper ska testa.  
10

 I Lund har flera digitala smärtpumpar testats. Nya tester pågår 
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Digitala pennor 

Videokommunikation 

Digitala smärtpumpar 

 

Installation – se bilder 

och skicka bilder 

internt 

 

Applikationen Mina 

vårdkontakter 

Systemcross externt 

(tolka bilder i hemmet) 

 

Läsplattor 

 

Madelene 

Larsson 

Bo 

Helgesson 

Anna Tegel 

 

 

 

Anna Tegel 

 

Pågår 

 

 

Pågår 

 

 

 

Juni 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

Etablera 

erfarenhetsutbyte 

med andra 

telemedicinska 

centrumbildningar 

Norrbotten, Kalmar, 

Trondheim, Umeå, 

Jönköping, Bryssel 

Region Skåne, SLL, 

Landstinget Kronoberg 

Katarina 

Sulasalmi 

 

 

 

Tillförda ht 

2012 

   

Utveckla och testa 

telemedicinska 

produkter och 

tjänster för hälso- 

och sjukvården 

Telepatologi 

 

 

 

Vård i hemmet 

 

 

Videokommunikation 

Lennart 

Mellblom, 

Kristina 

Landqvist 

Madelene 

Larsson 

Bo 

Helgesson 

Malin 

Hofflander, 

Hans 

Danielsson 

Malin 

Hofflander, 

Hans 

Danielsson, 

Anna Tegel 

    

Minst tre publika 

event ska 

genomföras 

 Katarina 

Sulasalmi, 

Anna Tegel 

Madelene 

Larsson 

Marie 

Persson 

    

Framtagning av 

”best-practice” för 

utveckling av e-

hälsa 

Telepatologi 

 

 

 

Palliativa patienter i 

hemmet 

Lennart 

Mellblom, 

Kristina 

Landqvist 

Madelene 

Larsson 
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Bo 

Helgesson 

Tora 

Campell, 

Anna Tegel 

 

 

 

      

Ett planerat e-

hälsacentrum 

ska:
11

 

      

Ge en 

kostnadseffektiv e-

hälsaservice åt 

Landstinget 

Blekinge 

Telepatologi 

 

 

 

Palliativa patienter i 

hemmet 

 

Lennart 

Mellblom, 

Kristina 

Landqvist 

Madelene 

Larsson 

Bo 

Helgesson 

Tora 

Campell, 

    

Öka attraktiviteten 

för medicinsk 

expertis att arbeta 

inom Landstinget 

Blekinge 

Telepatologi Lennart 

Mellblom, 

Kristina 

Landqvist 

Madelene 

Larsson 

Bo 

Helgesson 

    

Utvärdera olika 

tjänster och 

produkter i en 

säker med ”skarp” 

testmiljö 

tillsammans med 

medarbetare och 

patienter i det 

dagliga 

sjukvårdarbetet 

Telepatologi 

 

 

 

Vård i hemmet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palliativa patienter i 

hemmet 

Lennart 

Mellblom, 

Kristina 

Landqvist 

Madelene 

Larsson 

Bo 

Helgesson 

Malin 

Hofflander, 

Hans 

Danielsson, 

Anna Tegel 

 

 

Tora 

Campell, 

Anna Tegel 

    

Prioritera ett nära Telepatologi Lennart     

                                                           
11

 Tillväxtverket. (2010). s. 3. 



10 
 

samarbete med de 

som ska använda 

tjänsterna och 

utveckla ett 

arbetssätt som gör 

att vi får en 

växande 

kompetens i 

Blekinge inom 

berörda områden 

 

 

 

Vård i hemmet 

 

Mellblom, 

Kristina 

Landqvist 

Madelene 

Larsson 

Bo 

Helgesson 

Malin 

Hofflander, 

Hans 

Danielsson, 

Anna Tegel 

 

Öka samarbetet 

med andra 

landsting 

Telepatologi 

 

 

 

Palliativa patienter i 

hemmet 

Lennart 

Mellblom, 

Kristina 

Landqvist 

Madelene 

Larsson 

Bo 

Helgesson 

Tora 

Campbell, 

Anna Tegel 

    

Skapa ett 

teknologiskt och 

metodmässigt 

medicinskt 

spetsområde för 

Blekinge 

Telepatologi 

 

 

 

Palliativa patienter i 

hemmet  

 

Lennart 

Mellblom, 

Kristina 

Landqvist 

Madelene 

Larsson 

Bo 

Helgesson 

Tora 

Campbell, 

Anna Tegel 

    

Generera 

nyföretagande i 

Blekinge samt via 

detta en ökad 

exportverksamhet 

Telepatologi 

 

 

 

Vård i hemmet 

Lennart 

Mellblom, 

Kristina 

Landqvist 

Madelene 

Larsson 

Bo 

Helgesson 

Malin 

Hofflander, 

Hans 

Danielsson, 

Anna Tegel 
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2.4 Indikatorer 
I strukturfondsprojekt ingår obligatoriska och andra projektspecifika indikatorer. Indikatorer 

är en uppskattning av det förväntade resultatet utifrån ett antal definierade kriterier. De 

indikatorer som gäller för CTM är obligatoriska och programspecifika. Målet är att de 

angivna indikatorerna ska vara realistiska och resultatet för respektive indikator anges i 

lägesrapporter och slutrapporten.
12

  

 

Tabell 1: CTM:s indikatorer
13

 
Indikatorer Kvinnor Män  Antal 

Antal nya/skapade arbetstillfällen (fördelat kvinnor och män) 10 10 20 

Antal nystartade företag (fördelat på ägda kvinnor och ägda av 

män) 

1 1 2 

Antal nystartade företag med delat/mixat ägande   1 

Antal deltagande företag i projekt avseende utvecklande nya 

produkter och tjänster 

  5 

Antal deltagande företag i projekt som främjar användningen av 

IT 

  5 

Nya informationssamhällets relaterade tjänster   5 

 
 

2.5 Horisontella kriterier 
 

2.5.1 Utgångspunkter 
En viktig del vid genomförande av de regionala strukturfondsprogrammen är de horisontella 

kriterierna jämställdhet mellan kvinnor och män, integration och mångfald samt miljömässig 

utveckling. Målsättningen är att kriterierna ska genomsyra urval och genomförande av projekt 

liksom uppföljning och utvärdering.
14

 De horisontella kriterierna ska synliggöras redan i 

ansökan och integreras tidigt i projektet. Härigenom skapas förutsättningar för hur en regional 

tillväxt ska kunna skapas samt för att kriterierna utgör en naturlig del i projektets 

genomförandefas.  

 
2.5.2 Horisontella kriterier i projektet CTM 
Projektet CTM ska genomsyras av de horisontella kriterierna jämställdhet, integration, 

mångfald och miljö. I projektplanen anges att all kunskapsinhämtning och problemlösning ska 

ske med beaktande av jämställdhet, mångfald, integrering och miljö, något som preciseras 

enligt följande:  

 

Jämställdhet  
En jämställd sammansättning av styrgrupp, medarbetare i projektet etc. ska 

eftersträvas för att skapa ett jämställt projekt ur perspektivet makt och 

inflytande. Vi kommer vi också att försöka synliggöra mäns och kvinnors 

olika villkor och förhållande i relation till e-hälsa och telediagnostik både ur 

patientperspektiv och ett utförarperspektiv. En könsuppdelat statistik ska 

föras, vad gäller aktivitetsdeltagande, företagande, testgruppsdeltagande 

etc. Regionens näringsliv är idag starkt dominerat av tillverkningsindustrin, 

där den stora majoriteten av de anställda är män. I syfte att förändra denna 

ensidighet både vad gäller näringslivets struktur och bemanning är målet 

                                                           
12

http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/euprogram/drivaprojekt 
13

 Tillväxtverket. (2010). s.9. 
14

 En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013, s. 37 
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med projektet att minst hälften av de arbetstillfällen och företag som bildas 

skapas för kvinnor av kvinnor. 
15

  

 

Integration och mångfald 
Integration och mångfald i projektet kommer att eftersträvas. Uppföljning 

kommer att ske och redovisas. Projektledare och följeforskare ska i 

respektive utvärdering av genomförda aktiviteter kvantitativt redovisa hur 

aktiviteten påverkat mångfald /…/. Medarbetare med utländsk härkomst 

kommer att stimuleras till att ta del av projektets aktiviteter. 
16

 

 

Miljö 
Projektet har en övergripande inriktning på hållbarhet genom att det ska 

resultera i miljöanpassade vårdprodukter, tjänster och systemlösningar. 

Minskat resursutnyttjande, energibesparing och effektivisering ska leda till 

hållbara och kostnadseffektiva lösningar för vården /…/ Vi kommer att 

genomföra insatser för ökad miljörelaterad utveckling i vården genom att i 

projektet skapa en dialog mellan Landstinget och den miljöforskning som 

sker på Blekinge Tekniska Högskola. Projektets aktiviteter kommer att 

planeras så att minsta möjliga miljöbelastning sker. Projektet strävar efter 

lösningar som minskar miljöpåverkan av produkter och resor. Genom att 

använda distanskonsultation minskar resandet, vilket leder till minskade 

emissioner från trafiken. Fler produkter och tjänster som syftar till hållbar 

utveckling leder till positiva effekter för miljön. 
17

 

 
2.5.3 Lärandeseminarium horisontella kriterier 
Vid ett seminarium, där projektledaren, projektkoordinatorn och tre delprojektledare deltog, 

diskuterades de horisontella kriterierna och hur man skulle arbeta för att implementera dessa i 

verksamheten. När fördelningen mellan kvinnor och män i styrgruppen åskådliggjordes 

framkom att den bestod av 6 män och 4 kvinnor medan motsvarande siffra i projektgruppen 

var 1 man och 7 kvinnor. Seminariegruppen bedömde könsfördelningen i delprojekten som 

balanserad. I målgrupperna var situationen likartad, dock med tillägget att fler kvinnor i är 

sjuka.  

 

Inom delprojektet ”Vård i hemmet”, indelat i de tre pilotprojekten, ”Hemsjukvård”, 

”Vårdcentralen i Ronneby” och ”Palliativa patienter i hemmet” var 17 kvinnor och 4 män 

verksamma medan motsvarande siffror i delprojektet Telepatologi var 1 man och 2 kvinnor. I 

pilotprojektet ”Innovationsupphandling” slutligen fanns 1 man och 1 kvinna. Sett ur ett 

generellt perspektiv konstaterades att flest män återfanns i de professioner som innebar en hög 

befattning, något som delvis förklarades med att ett inte obetydligt antal män är verksamma 

inom teknikområdet. Gruppen genomlyste även frågan på vilket sätt projektets resultat och 

effekter påverkar jämställdhetsaspekten och fastslog att kompetens kommer att tillföras såväl 

kvinnor som män. Fler kvinnor, såväl arbetstagare som brukare, ska introduceras för 

användande av teknik. I delprojektet Telepatologi avspeglas redan nu en direkt effekt, som 

måhända kan relateras till kön. En kvinnlig patolog, som också är småbarnsförälder och bor i 

Lund/Malmö-regionen, har genom redan implementerad teknik erbjudits möjligheter att 

arbeta på distans och kan därmed behålla sin heltidstjänst.  

När gruppen analyserade jämställdhetsaspekten fanns en medvetenhet om de krav som ställs 

på projektet i dokumentet ”Projektansökan ur EG:s strukturfond”. Jämställdhetsfrågan sågs 

som en integrerad del i CTM och enligt gruppen är det viktigt att en ständigt pågående dialog 

förs, som bland annat handlar om att ge varandra konkreta tips och idéer på hur man arbetar 

                                                           
15

 Landstinget Blekinge (2010) Projektansökan ur EG:s strukturfonder. s. 11 
16

 Landstinget Blekinge (2010). Projektansökan ur EG:s strukturfonder. s. 12  
17

 Landstinget Blekinge (2010). Projektansökan ur EG:s strukturfonder. s. 13 f. 
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med jämställdhetsperspektivet inom de olika delprojekten. Den kunskap om problematikens 

strukturella karaktär och de beskrivningar som framkom vid seminariet resulterade i sex 

speciella insatser:  

 

 Anordna ett jämställdhetsseminarium i början av 2013. 

 Undersöka möjligheterna att samverka vad gäller utbildning om horisontella kriterier med 

andra projekt. 

 Kvantifiera antalet kvinnor och män i dokument såsom enkäter och utvärderingar. 

 Sammansättningen inom delprojektens referensgrupper ska utgöras av en jämn fördelning 

mellan kvinnor och män. 

 Könsstatistik ska föras vad gäller valideringsfallen.  

 Könsmarkerande statistik ska föras vid möten inom projektet.  

 

Integration och mångfald 

En tydlig målsättning inom CTM är att öka andelen personer från underrepresenterade 

grupper. Enligt seminariegruppen upplevdes dock inte begreppsomfångets storlek som 

entydigt. Frågan om vilka områden inom kriteriet som lämpar sig för integrationsarbete och 

kvantitativ mätning diskuterades, liksom den känslighet som är inbäddat i begreppet 

mångfald. Aspekterna utländsk bakgrund, funktionshinder och ålder borde dock vara möjligt 

att redovisa kvantitativt inom befintlig dokumentation. Det faktum att CTM:s huvudfokus inte 

är integrationsfrågor försvårar säkerligen också förmågan att leva upp till uppsatta 

integrationsmål. Frågan om projektets resultat kommer att påverka olika grupper på ett 

positivt sätt exemplifierades med att utländska studenter fått tillgång till empiriskt 

datamaterial inom ramen för CTM, något som borde bidra till ökade möjligheter att etablera 

sig i det svenska samhället. Gruppens enades om följande åtgärder, som syftar till att 

förtydliga projektets mångfaldsaspekt: 

 

 Kvantifiera begreppsomfånget mångfald i dokument såsom enkäter och utvärderingar. 

 Anordna ett jämställdhetsseminarium i början av 2013. 

 Undersöka möjligheterna att samverka vad gäller utbildning om horisontella kriterier med 

andra projekt. 

 Anordna ett jämställdhetsseminarium där även mångfaldsaspekten inkluderas i början av 

2013. 

 Kvantitativ dokumentation av deltagare vid möten. 

 

 

Miljö 

De miljöförbättrande inslagen inom projekt CTM karaktäriseras av att de utgör en liten del av 

projektet samtidigt som miljöintegrationen är direkt. Gruppen exemplifierade detta med att ny 

telemedicinsk teknik medför att transporter av material inte längre blir nödvändigt liksom att 

resor med bil för att transportera sig till olika vårdenheter in aktualiseras. Andra exempel på 

miljömässig hållbarhet var att man inom projektet använder videokommunikation i stor 

utsträckning och prioriterar färdsättet tåg när man reser till konferenser.  

En ambition som funnits är att undersöka möjligheterna till samarbete med den 

miljöforskning som bedrivs vid Blekinge Tekniska Högskola. Denna tanke har emellertid 

övergetts då idén inte ryms inom befintliga förutsättningar. För att ytterligare påvisa den 

ekonomiska hållbarheten vad gäller miljöperspektivet föreslog seminariedeltagarna följande 

insatser:  
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 Delprojektledarna för delprojektet ”Hemsjukvård och Palliativa patienter i hemmet” tar 

fram en prisbild för kostnader som sparas för patienter som vårdas i hemmet. 

 Delprojektledare för delprojektet Telepatologi tar fram en prisbild för läkare som arbetar 

på distans.  

 Samtliga delprojekt lämnar en ekonomisk redovisning av aktiviteter under en vecka.  

 

2.5.4. Slutsatser 

Avslutande generella synpunkter var att det upplevdes som svårt att aktivt arbeta med de 

horisontella kriterierna, men att de i många fall kunde inrangeras som en naturlig del i de fyra 

delprojekten. En annan svårighet som ventilerades var att horisontella kriterier per se är 

impregnerade med vanor, värderingar och attityder som kan vara svåra att förändra. Som 

begrepp är mångfald användbart eftersom det lyfter fram olikheter och olika villkor. Mångfald 

bygger på antagandet att det är berikande att ha olika ”sorter” i en organisation eller annan 

kontext. Men detta kan även bli konserverande då de olika sorterna endast berikar varandra 

om de förblir olika. En fallgrop är att om olikheterna prefereras i allt för stor utsträckning 

försvinner möjligheterna att se problematikens strukturella natur. 

 

Överfört till projekt CTM är bedömningen att det inom projektet måste finnas en medvetenhet 

och en dialog om hur attitydens kognitiva och affektiva komponent påverkar den mänskliga 

handlingsrepertoaren. Genom process- och måluppfyllelseanalys av händelseförloppet, men 

även genom att utmana föreställningar eller rådande förhållanden bör faktorer som attityder 

och rädsla för att pröva nya, alternativa lösningar kunna synliggöras. Följeforskarens uppgift 

blir också att skapa förutsättningar för lärande och dialog och ta del av människors tankar och 

upplevelser i syfte att påverka i projektet från åtgärd till effekt.  

 
2.6 Intervjuer 
Intervjuer/samtal har genomförts med fyra projektledare och tre nyckelpersoner inom CTM. 

Med nyckelpersoner avses projektdeltagare, verksamma inom hälso- och sjukvården som har 

avgörande betydelse för genomförandet och implementering av projektet. 

 

Tabell 2: Intervjupersoner 

Kristina 

Landqvist 

Delprojektledare Delprojektet Telepatologi 

Madelene Larsson Delprojektledare Delprojektet Telepatologi 

Marie Persson Delprojektledare Pilotprojektet Innovationsupphandling 

Anna Tegel Delprojektledare Delprojektet Vård i hemmet 

Tora Campell ”Nyckelperson” Delprojektet Vård i hemmet 

Lennart Mellblom ”Nyckelperson” Delprojektet Telepatologi 

Ruth Öien ”Nyckelperson” Delprojektet Vård i hemmet 

 

Intervjuerna strukturerades i huvudteman och utgick från en kvalitativ forskningsstrategi. 

Teman för intervjuerna med delprojektledarna var nuläget, horisontella kriterier, möjligheter, 

hinder, prioriteringar, implementering av projektet, spridning och lärande (se bilaga A). 

Motsvarande teman vid intervjun med nyckelpersoner var nuläge, CTM:s betydelse för 

verksamhetsutveckling, stödet från projektet samt implementering och spridning av resultat 

(se bilaga B). Tiden för intervjuerna omfattade 1-2 timmar.  
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2.6.1 Intervjuer med nyckelpersoner inom CTM 
 

Projektets arbetsprocess 

Projektets tre nyckelpersoner är verksamma inom delprojekten ”Telepatologi”, ”Vård i 

hemmet – hemsjukvård” samt ”Vård i hemmet – palliativ vård”. Enligt nyckelpersonen för 

delprojektet ”Telepatologi” befinner sig projektet i tidsnöd, där teleoperatören har svårigheter 

att erbjuda tillräcklig täckningsgrad för en acceptabel bildkvalitet. Redan i nuläget arbetar 

denna informant med bilddiagnostik utanför arbetsplatsen. Arbetsprocessen gentemot 

involverade externa företag har inte varit friktionsfri, då dessa inte hörsammat projektets 

behov av dessa företag. Det finns även en tröghet i systemet eftersom inloggning måste ske 

via en Citrixplattform, något som borde kunna hanteras på ett bättre sätt av Landstinget 

Blekinge. 

  

Nyckelpersonen för delprojektet ”Vård i hemmet – hemsjukvård” har svårt att beskriva 

arbetsprocessen. Uppfattningen är att hon saknar kännedom om att projektet befinner sig 

under genomförandefasen. Information om tidsramar och förutsättningar efterfrågas därför. 

Denna person ser inte informationsteknik som något enbart gott och oroas över att skriftlig 

dokumentation blir lidande om man enbart förlitar sig på bilder. Projektet är inte heller 

förankrat i verksamheten, utan finansierar endast 15 procent av en underskötersketjänst. Att 

denna undersköterska är uppkopplad vid några få tillfällen och tillämpar tekniken på ett fåtal 

patienter är alltför fragmentariskt för att ny kunskap ska kunna genereras.  

 

Nyckelpersonen för ”Vård i hemmet – palliativ vård” anser att delprojektet inte kommit i 

gång på allvar och att hon på grund av hög arbetsbelastning inte kunnat delta i 

arbetsprocessen. Uppfattningen är att användandet av teknik forceras, men att tester likväl inte 

kommer i gång.  

 

Förväntningar på projektet 

De intervjuade nyckelpersonerna har alla positiva förväntningar på projektet och anser att 

fjärrdiagnostik är ett effektivt arbetssätt, som utgör en del av diagnos och behandling. 

Nyckelpersonen för delprojektet ”Telepatologi” anser att vävnadsprover uppförstorade till 

digitaliserade bilder, kombinerat med traditionell diagnostik, innebär stora vinster. Läkares 

möjligheter att som ett komplement bedriva diagnostik i hemmet och därmed välja de 

tidpunkter som passar är också en del av förväntningarna. Det nya arbetssättet främjar 

dessutom flexibilitet och involvering av fler läkare. Nyckelpersonerna för delprojektet ”Vård i 

hemmet” har även de positiva förväntningar, men båda betonar vikten av en fungerande 

teknik och tillgänglig support för att delprojektets testverksamhet ska kunna påbörjas på 

allvar, läkarens roll vid diagnos, planerad behandling samt att kompetenta personer anställs i 

delprojektet. Ytterligare en förväntning är att tekniken skulle kunna bidra till resursallokering 

av personal och en utvecklad konsultroll.  

 

Andra förhoppningar är att projektets verksamheter ska förankras i verksamheten. Vidare 

efterfrågas identifiering av kompetenta eldsjälar samt kontakt med CTM:s projektledare och 

projektägare. En av intervjupersonerna ifrågasätter även om vald teknik är lämplig och 

hänvisar till telemediciniska lösningar i Danmark.  

 

Projektet i förhållande till verksamheten 

Återkommande i intervjuerna är att de tre nyckelpersonerna framhåller vikten av ett personligt 

möte med patienten och att tekniken endast utgör ett komplement till behandlingen. 

Nyckelpersonen för delprojektet ”Telepatologi” anser att CTM har betydelse för 
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verksamheten då arbetssättet möjliggör förkortade svarstider, något som primärt kommer 

patienten till godo. Eftersom denna nyckelperson med regelbundenhet måste vistas i 

Stockholm är arbetssättet av vital betydelse även på ett personligt plan.  

 

Det palliativa vårdteamet befinner sig efter fyra år fortfarande i etableringsfasen där 

ambitionen är att finna en egen roll inom vården och muta in ett utvecklingsbart område. 

CTM:s projektidé passar därför väl in framför allt om den planerade palliativa verksamheten 

expanderar och övergår i renodlade konsultfunktioner. Beträffande användandet av digitala 

tekniklösningar anser denna nyckelperson att dessa i nuläget primärt måste betraktas som 

hjälpmedel för personalgruppen och exemplifierar med den telemedicinska ronden. Steget till 

att föra in patienter bedöms som avlägset. Ett övergripande problem är att den tekniska 

utrustningen inte används och att endast en liten grupp i verksamheten är involverad i CTM. 

Projektets betydelse för utveckling av verksamheten anses inte vara stor, då fokus framför allt 

ligger på att skapa en struktur i ett ”organisatoriskt vakuum”  

 

För sårvårdsteamet har projektet en potential, som skulle kunna få genomslagskraft inom 

Landstinget Blekinge. Naturligt är att projektet fasas in i redan befintlig behandlingsplan och 

att digital bildöverföring, i kombination med dokumentation, utvecklas. Intervjupersonen 

anser dock inte att projektet, i dess nuvarande form, har betydelse för utvecklingen av 

verksamheten, eftersom telemedicin fortfarande är ett diffust och oprioriterad område.  

 

Samarbetspartners och spridning 

Deltagande i projektet CTM har hitintills inte inneburit att samarbete med andra intressenter 

inletts. Nyckelpersonen för delprojektet ”Telepatologi” arbetar en hel del med ”att göra 

reklam för projektet”. Tumörsjukdomar står i fokus och förhoppningsvis innebär ny teknik att 

högre kvalitet och högre precisering ska uppnås, liksom att svar på prover kan lämnas 

snabbare. Ytterligare fördelar som lyfts fram är att den digitala tekniken möjliggör digitala 

diagnoskonferenser. Det finns ett stort intresse i omvärlden för hur projektet framskrider, då 

flera andra verksamheter arbetar digitalt. Frågan är dock när tekniken är mogen för skarp 

diagnostik och om mikroskopet i förhållande till digitala bilder är likvärdiga som 

diagnosinstrument.  

 

Nyckelperson för delprojektet ”Vård i hemmet – hemsjukvård” har ”i förbifarten nämnt” 

projektet vid den internationella trycksårsdagen, men anser att det ännu inte finns några fall 

eller siffror att sprida. Teamet inom palliativ vård har under hösten besökt Lunds palliativa 

enhet och på så sätt fört en dialog vad gäller erfarenheter och uppnådda resultat.  
 

2.6.2  Intervju med delprojektledare  
 

Nulägesbeskrivning 

När delprojektledarna beskriver nuläget inom CTM lyfter de i första hand fram den tekniska 

utrustningen i form av scanner, bärbara datorer, läsplattor och kameror som är inköpta och 

installerade. Inom delprojektet ”Telepatologi” testas scannern och cirka 200 prover är 

genomförda. Vid testningen granskas alla prover två gånger, först manuellt och sedan digitalt. 

Erfarenheterna dokumenteras och en arbetsbeskrivning där flödet från det att provet kommer 

till laboratoriet till dess att provsvaret är skickat har tagits fram. Vidare dokumenteras hur 

testerna genomförs utifrån arbetssätt och vilka verktyg som används. Uppfattningen är att 

tekniken i stort fungerar bra, men att alla tekniska lösningar ännu inte är klara.  
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Inom delprojektet ”Vård i hemmet” har teknisk utrustning installerats och börjat användas. 

Överföring och tolkning av digitala bilder samt videokommunikation mellan vårdpersonal och 

patienter och prövas och utvärderas. Problemet är att det finns för lite tekniskutrustning för att 

antalet tester ska bli tillräckligt många inom projekttiden. Det finns en irritation mot trögheten 

i teknisk support från IT-avdelningen vid Landstinget Blekinge och de är även kritiska till att 

beslutsvägarna inom landstinget är oklara. Uppfattningen är att de får lägga för mycket energi 

och tid på att få den hjälp som är nödvändig för att tester ska kunna genomföras.  

 

Relationen mellan piloten ”Innovationsupphandling” och CTM:s mål är indirekt, enligt 

projektledaren. Hon menar att aktiviteten egentligen ”ligger utanför projektet och att det 

endast syns tydligt som en post i budgeten” (Marie Persson, delprojektledare). Syftet med 

piloten är att kartlägga problem vid investeringsbeslut och innovationsupphandling inom 

Landstinget Blekinge. För att uppnå syftet intervjuas personer med olika yrken och positioner, 

som arbetar med upphandling inom landstinget. I nuläget är 13 semistrukturerade intervjuer 

genomförda av de 17 intervjuer som planerats. Det första resultatet ska presenteras under 

januari 2013. 

  

En uppfattning bland delprojektledarna är att de har ansvar för många olika delar inom CTM 

och att det medför att arbetsbelastningen är hög och att fokus i stor utsträckning riktas mot 

operativt dagligt arbete och för lite energi läggs på reflektion och nytänkande.  De har 

däremot inte budgetansvar, vilket uppfattas som både positivt och negativt. Det positiva är att 

de anser att de har tillräckligt med ansvar. Samtidigt kan de påverka, men har inte befogenhet 

att styra över vilka prioriteringar som kan göras inom de olika delprojekten. 

 

Möjligheter 

Delprojektet ”Telepatologi” lyfts fram som CTM:s viktigaste del och det framhålls att digital 

diagnostik vid patologilaboratoriet, Blekinge sjukhuset kan bli föregångare i Sverige. 

Delprojektledaren menar, att digital diagnostik medför ökad kvalité särskilt vid 

diagnostiseringen av ”svåra fall” och snabbare remissvar till patienten. Digital diagnostik 

innebär även andra möjligheter exempelvis kan mätningar göras och anteckningar föras i 

bilden. Vidare kan de digitala bilderna användas i utbildningssyfte för läkare och annan 

personal, men även patienten kan få ta del av sina bilder. Delprojektledaren framhåller att 

arbetet med digital diagnostisering förbättrad även den ergonomiska arbetsmiljön för 

laboratoriets personal. En förhoppning är också att digital diagnostik ska underlätta 

rekrytering av patologer till laboratoriet. Fördelarna är många, men samtidigt framhålls att en 

avgörande faktor för att effekterna ska bli hållbara är att de utvecklar fungerande 

samarbetsformer med olika intressenter.  

 

Inom delprojektet ”Vård i hemmet” lyfts videokommunikationens potential för såväl patienter 

som vårdpersonal fram.  Inom piloten ”Innovationsupphandling” finns enligt 

delprojektledaren stora möjligheter eftersom såväl landstingspolitiker, affärsområdeschefen 

som personalen inom Landstinget Blekinge är medvetna om de problem som uppstår när 

innovationsupphandling ska genomföras. Intresse finns därmed för att ett underlag för 

inversterings- och upphandlingsprocessen tas fram.  

      

Samtliga delprojektledare menar att en framgångsfaktor inom CTM är att projektgruppen 

fungerar väl och att de arbetar effektivt, stödjer och litar på varandra. Forskningsprojektet 

ExDin som finansieras av Vinnova är en annan framgångsfaktor som innebär att resultatet 

från delprojektet ”Telepatologi” kan tas till vara och vidareutvecklas. 
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Hinder 

Projektets långa startsträcka och förlust av viktig projekttid lyfts fram som det största hindret 

för att nå uppsatta mål. Delprojektledarnas samlade erfarenhet är att tre år är för kort tid för att 

hinna uppnå varaktiga resultat. När sedan projekttiden av olika anledningar ytterligare 

förkortats så minskar möjligheten att uppnå målen. En delprojektledare menar också att 

arbetet är för uppgifts orienterat och splittrat. När endast ett litet antal tester genomförts i 

exempelvis delprojektet ”Vård i hemmet” och några få av vårdpersonalen varit delaktiga blir 

det ännu svårare att uppnå varaktiga resultat.  Delprojektledaren önskar att det fanns flera 

”goda exempel” som kunde användas vid implementeringen. En oro som framkom vid 

intervjuerna var oklarheten om finansieringen efter projekttiden samt att det inte talas något 

om centrum bildning.  

 

Prioritering 

Den finns en medvetenhet om att den korta projekttid som kvarstår kräver en prioritering av 

tester och aktiviteter för att projektet ska nå de uppsatta målen. Inom ”Telepatologi” 

prioriteras genomförandet av second opinion, validering av den digitala diagnostiken, 

samarbetet med It-företaget RxEye
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 samt integrationen. En annan delprojektledare menar, att 

hon egentligen inte vill välja. Hennes uppfattning är att allt egentligen handlar om 

videokommunikation i olika former och det innebär att prioritering är onödigt.  En 

framgångsfaktor skulle dock vara om hon hade möjlighet att mera aktivt delta vid tester, något 

som enligt henne dock är omöjligt på grund av arbetsbelastningen. Inom piloten 

”Innovationsupphandling” behövs egentligen inte heller någon prioritering göras för nästa 

steg är att presentera ett resultat och utifrån det, diskutera det fortsatta arbetet med berörd 

personal. 

 

Implementering och spridning 

En delprojektledare arbetar i hälso- och sjukvården och implementeringen börjar, enligt 

henne, redan när de första testerna påbörjades.  Hennes roll är att vara positiv till CTM och 

kanske även ”hålla masken” när svårigheter uppstår. En av läkarna vid laboratoriet är mycket 

drivande i projektet och han introducerar hela tiden andra läkare. Den digitala diagnostisering 

blir då en del av arbetsprocessen, som sedan kommer att förfinas och utvecklas efter 

projekttiden. Återkommande veckomöten och arbetsplatsmöten är en del av 

implementeringen på denna arbetsplats. Vid dessa möten är projektledaren aktiv och hennes 

mål är att alltid ställa några frågor för att driva processen framåt. Delprojektledaren för 

”Innovations upphandling” framhåller att deras resultat kommer att implementeras och 

spridas av landstingets personal. Någon annan menar att implementering och spridning är 

något som pågår hela tiden inom CTM. Det kan handla om artiklar i lokalpressen, anföranden 

vid nätverksträffar med chefer inom patologi i Sverige eller studiebesök för representanter 

från andra landsting och patientföreningar.  

 

Lärande 

Centralt i alla projekt är ömsesidigt lärande. En delprojektledare menar att hon lär sig mycket 

av att vara aktiv i ett innovativt projekt. Lärande innebär, enligt henne, inhämtandet av ny 

kunskap om tekniska lösningar men också om förändringsarbetets olika faser. En 

projektledare uttrycker det så här:  

 

                                                           
18

 RxEye arbeta med att utveckla webbtjänster för säker bildöverföring. Tjänsten finns när det gäller säkert 

överföring av röntgenbilder.  I projektet CTM samarbetar RxEye med patologer vid Blekinge sjukhuset för att 

utveckla säker överföring av digitala bilder.  
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Jag lär mig mycket hela tiden. Lär mig om ny teknik men också hur jag 

ska bete mig när jag möter personalen. Det gäller att vara mycket ödmjuk 

när man är i verksamheten. Jag ska inte vara en försäljare. De som redan 

är frälsta är lätta, men hur möter jag dom som är negativa eller till och är 

motvilliga?  (Anna Tegel, delprojektledare). 

 

 

Citatet speglar lärandet i mötet mellan delprojektledaren och personal i verksamheten.  Ett 

lärande som kan stimuleras genom specifika aktiviteter såsom inspirations- och 

informationsdagar.  Men lärandet handlar även om den kompetens utveckling som testerna 

innebär för personalen vid patologilaboratoriet. Sociala mediers användning diskuteras och 

någon menar att när syftet är att öka användandet av It så borde det vara en självklar del av 

informationsspridningen.  
 

Horisontella kriterier  

Uppfattningen är att det är svårt att implementera de horisontella kriterierna i CTM. En 

delprojektledare berättar att hon valt att både kvinnor och män med olika yrken och ålder ska 

testa röststyrd digital diktering. Inkluderingen av det horisontella kriteriet miljö exemplifieras 

med det palliativa teamets kartläggning av antalet körda mil. Målsättningen är att 

videokommunikationen ska innebära en minskning av tiden i bilen, med påföljande 

minskning av miljöpåverkan, till förmån för kontakt med patienter. Positiva 

miljökonsekvenser förväntas också av att patienterna ska kunna kommunicera med 

sjuksköterska och sjukgymnast utan att besöka vårdcentralen.  

 

2.6.2 Slutsatser 

Intervjuerna visar att en framgångsfaktor är att det inom projektgruppen finns ett stort 

engagemang och intresse för CTM. Av nulägesbeskrivningen framgår att teknisk utrustning är 

installerad och att tester av scanner, överförening av digitala bilder och videokommunikation 

har påbörjats. Delprojektet ”Telepatologi” lyfts fram som den viktigaste delen av CTM. Inom 

delprojekt finns det positiva förväntningar på implementering i den ordinarie verksamheten 

och att forskningsprojektet ExDin kommer att medföra en vidareutveckling. Inom delprojektet 

”Vård i hemmet” finns en risk att alltför få tester hinner genomföras under den projekttid som 

återstår och att det får negativa konsekvenser för implementeringen. En förklaring är att 

delprojektledarna har problem med att få den tekniska support som utlovats av It-avdelningen 

vid Landstinget Blekinge. Tekniska problem har ”stulit” viktig tid från projektet och energi 

från delprojektledarna. Ytterligare en förklaring är att delprojektledarna har för liten möjlighet 

att aktivt delta vid testandet av videokommunikation och överförandet av digitala bilder. De 

horisontella kriterierna och lärandet inom projektet tolkas som mera implicita delar av 

projektets aktiviteter. Det finns en medvetenhet om att de horisontella kriterierna ska 

implementera i delprojektens olika aktiviteter, men det är svårt ge konkreta exempel på hur 

det görs. Även lärandet ses som centralt i projektet och erfarenhetsutbytet inom 

projektgruppen och i dialog med personalen inom hälso- och sjukvården lyfts fram som 

exempel. Piloten ”Innovations upphandling” ses som en väsentlig del av projektet, men det 

svårt att relatera aktiviteten till CTM:s mål. Ett problem som framkom under intervjuerna var 

att det övergripande målet ”Etablera ett e-hälsacentrum i Blekinge” och finansieringen efter 

projektettiden diskuteras i för liten omfattning.  
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3. Spridning  
Ett av följeforsknings uppdrag är att skapa offentlig debatt om strukturfondsprogrammen med 

det enskilda projektet CTM i särskilt fokus. Projektets övergripande mål är att etablera ett e-

hälsacentrum i Blekinge, som ska arbeta med effektivisering av existerande processer, men 

även skapa nya innovativa lösningar på produkter, tjänster och arbetssätt för att utveckla 

vårdsituationerna.
19

 Detta är intressant sett ur ett innovativt perspektiv där projekt CTM bör 

inta en tydlig plats vad gäller såväl spridning som i den offentliga debatten. Av stor betydelse 

är även att följeforskarna verkar för utnyttjande av spridningseffekter, något som bör befrämja 

projektets innovativa delar. Vedung delar in spridningsstrategin i tre delar; rapporterings-, 

mellanhands- och nätverksmetoden. Den första inbegriper att projekt genom rapporter 

säkerställer att metod och resultat blir tillgängligt för intressenter utanför projektet. 

Mellanhandsmetoden handlar om att engagera intressenter mellan mottagaren och projektet 

medan nätverksmetoden, slutligen, innebär att man genom kontakter med andra projekt delar 

med sig av sina egna erfarenheter och drar lärdom av andra projekt.
20

  

 

Överfört till CTM tillgodoses rapporteringsdelen inom spridningsstrategin genom att tre 

delrapporter och en slutrapport sänds till Tillväxtverket. Dessutom redovisas projektets 

följeforskning i tre rapporter. Mellanhandsstrategin innebär att information om projektet 

kommuniceras internt inom projektgruppen via lärplattformen It’s Learning. Projektet har 

även presenterats i två artiklar i lokalpressen, en artikel i Dagens Nyheters bilaga ”Forskning 

och innovation” samt i artikeln ”Ny medicinsk teknik kräver ny kunskap” publicerad i 

Svenska Dagbladets bilaga ”Medicinsk teknik”
21

. Nätverksmetoden handlar om att projektet i 

dialog med omvärlden delar med sig av hittills uppnådda resultat och egna erfarenheter, men 

även inhämtar ny kunskap för att få tillgång till en bredare kompetens. Erfarenhetsutbyte och 

samarbetsdiskussioner förs med Lunds palliativa enhet, Kronobergs landsting samt 

landstingen i Norrbotten och Kalmar. Vidare genomförs nätverksträffar med Unilabb
22

, 

Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms läns landsting och Region Skåne. 

Projektledningen har även deltagit i konferenserna Vitalis och E-hälsa i Estland och en av 

projektets nyckelpersoner har vid nätverksträffar med chefer inom patologi beskrivit 

utvecklingen inom CTM. Ytterligare en del i spridningen är regelbunden information om 

projektet vid vecko- och arbetsplatsmöten. Det ovan beskrivna externa lärandet bör generera 

långsiktiga effekter inte minst under implementeringsfasen.  

 

4. Följeforskarnas konklusioner  
 

CTM är ett treårigt projekt som med förlängd projekttid genomförs under 1,5 år. Denna 

begränsade tidsram medför att projektets mål kan bli svåra att uppnå. Bedömningen är att 

delprojektet ”Telepatologi” har kommit långt med såväl tester som implementering medan 

delprojektet ”Vård i hemmet” ännu befinner sig i en initial fas.  

 

En framgångsfaktor för projektet är projektdeltagarnas stora engagemang och intresse 

sammantaget med en väl fungerande arbetsgrupp. Ett observandum är dock att projektets 

övergripande mål, det vill säga etablerandet av ett e-hälsacentrum i Blekinge, endast har 

marginell betydelse. En av de tre läkare inom projektet som har en betydande roll vad gäller 

                                                           
19

 Tillväxtverket. (2010), s. 3f. 
20

 Vedung, Evert. (2010). Utvärdering i politik och förvaltning. Lund: Studentlitteratur. s. 45ff 
21

 Medicinsk teknik, (2012). Ny medicinisk teknik kräver ny kunskap, s 20 
22

 Unilabb är ett privat laboratorium som arbetar med bilddiagnostik för röntgen och patologi. 
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tester och implementering anser att CTM har betydelse för utvecklandet av telemedicinska 

produkter och tjänster för hälso- och sjukvård, en uppfattning som inte delas av de två andra 

läkarna. Nyckelpersonernas insatser är av avgörande betydelse om projektet ska kunna 

implementeras och leda till hållbara effekter även efter projekttidens slut. Åtgärder måste 

därför snarast vidtas så att dessa nyckelpersoner blir mer delaktiga. 

 

Under hösten har följeforskarna följt upp den SWOT-analys som genomfördes våren 2012. En 

slutsats som kan dras är att det inom projektgruppen finns en samstämmig syn. Reanalysen 

visar att CTM:s styrkor, svagheter, möjligheter och hot i princip är desamma som i våras, 

något som illustrerar att ökad förståelse med handling som följd inte uppnåtts. Men 

reanalysen kan även tolkas som att flera svagheter och hot är av sådan art och av generell 

karaktär att de är olösbara för de individer som arbetar inom CTM.  

 

Projektlogiken visar att flera av CTM:s projektmål uttrycks övergripande. Exempel på sådana 

mål är ” Prioritera ett nära samarbete med de som ska använda tjänsterna och utveckla ett 

arbetssätt som gör att vi får en växande kompetens i Blekinge inom berörda områden” och 

”Generera nyföretagande i Blekinge samt via detta en ökad exportverksamhet”. Bedömningen 

är att dessa mål är högt ställda, men att det ännu är för tidigt att uttala sig om måluppfyllelsen. 

Det samma gäller för målen ”Etablera ett e-hälsacentrum i Blekinge”, ”Framtagning av best-

practice för utveckling av e-hälsa”, ”Ge kostnadseffektiv e-hälsaservice åt Landstinget 

Blekinge, ”Öka attraktiviteten för medicinsk expertis att arbeta i Blekinge” samt ”Skapa ett 

teknologiskt och metodmässigt medicinskt spetsområde för Blekinge”.  

 

Arbetet med indikatorer är viktigt under hela projekttiden, men måste intensifieras under 

slutfasen. Viktiga frågor blir då: Vilken betydelse har projektet för antalet nya arbetstillfällen, 

antalet nystartade företag, antalet deltagande företag i projektet avseende utvecklandet av nya 

produkter och tjänster? Hur många deltagande företag i projektet främjar användandet av It? 

Hur många nya It-tjänster har utvecklats som en följd av projektet? 

 

Beträffande de horisontella kriterierna är bedömningen att projektdeltagarna bör preferera 

verkställandet av de förslag på insatser och aktiviteter som förslogs vid lärandeseminariet. 

Vidare måste modeller, verktyg och metoder som bidrar till att förenkla och kvalitetssäkra 

jämställdhetsintegreringen och mångfaldsarbetet i projektet tillämpas. Ett första steg blir då 

den jämställdhetsutbildning som ska genomföras inom projektet ”Kompetens i vård och 

omsorg”. Prioriterade frågor är: Vilka är projektets kriterier för jämställd projektmiljö? Hur 

kan tekniken bli jämställd? 

 

Följeforskarnas bedömning är att CTM har lyckats särskilt väl med den nätverkande 

spridningsstrategin, något som inneburit att projektet delat med sig av hitintills uppnådda 

resultat och av arbetsmaterial och därigenom fått tillgång till en bredare kompetens. Det 

lärande angreppssättet förväntas därmed befrämja projektets innovativa delar.  
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5. Formativ utvärdering 
 

Följande förslag föreslås för att CTM ska kunna uppnå formulerade projekt- och effektmål:  

 

 

 Genomföra ett stort antal tester inom delprojektet ”Vård i hemmet” så att involverad 

personal blir väl förtrogen med tekniken. För piloten ”Palliativa patienter i hemmet” 

innebär det att videokommunikation mellan olika personalkategorier måste tillämpas 

med regelbundenhet. Beträffande den röststyrda digitala dikteringen är dess plats i 

projektet mera tveksam. Inom piloten ”Vårdcentralen i Ronneby” rekommenderas att 

videokommunikation mellan sjuksköterska/ sjukgymnast och patient genomförs i 

betydligt större omfattning än i nuläget. Detsamma gäller för antalet överföringar och 

uppföljningar av digitala bilder på svårläkta sår.  

 Delprojektledarna måste mera aktivt delta vid genomförandet av tester.  

 Lösa de problem som finns inom Landstinget Blekinge vad gäller oklara beslutsvägar 

och otillfredsställande it-support. 

 Intensifiera arbetet med projektets indikatorer, det vill säga skapade arbetstillfällen, 

nystartade företag, deltagande företag i projektet avseende utvecklandet av nya 

produkter och tjänster, deltagande företag i projektet som främjar användningen av it 

samt nya it-tjänster.  

 Intensifiera kontakterna med referensgrupper inom de olika delprojekten. 

 Arbeta vidare med att förankra CTM inom Landstinget Blekinges verksamhet.  

 Arbeta vidare med att förankra CTM inom Blekinges kommuner. 

 Arbeta vidare med att förankra CTM inom Landstinget Blekinges politiska ledning. 

 Arbeta aktivt med projektets kommunikationsplan i syfte att tydliggöra såväl interna 

som externa kontakter. 

 Under våren 2013 måste projektet hitta metoder och modeller som bidrar till att 

förenkla och kvalitetssäkra jämställdhetsintegreringen och mångfaldsarbetet i 

projektet.  

 Ta fram ”best practice” för utveckling av e-hälsa. 

 Se över projektets ekonomiska ramar och undersöka möjligheterna att tilldela 

projektets nyckelpersoner resurser i form av utökad arbetstid. 

 Överväg piloten ”Innovativ upphandling och dess plats i projektet. 

 Genomföra tre lärandeseminarier våren 2013 i syfte att intensifiera lärandet inom 

CTM. Det första föreslås behandla projektmålen, indikatorer och horisontella kriterier, 

det andra implementeringsfasen och det tredje inriktas på gemensamt arbete 

delprojektens slutrapporter. 
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     Bilaga A 

Centrum för telemedicin, CTM 

Intervjumanual - delprojektledare   

  

Kontextuella frågor 

 Bakgrund 

 Tidigare erfarenheter av att arbeta i projekt 

 Tidigare erfarenheter av arbeta som projektledare 

 

 

Nuläge 

 Hur skulle du vilja beskriva nuläget i projektet? Exempelvis aktiviteter, tester, kompetens, 

teknisk utrystning, teknisk support 

 Hur ser du på delprojektet i relation till de mål som finns angivna i projektetplanen? 

 

Hinder 

 Vilka svårigheter finns inom projektet med avseende på måluppfyllelse? 

 Vilka hinder ser du inom projektet? 

 

Möjligheter 

 Vilka möjligheter ser du inom projektet? 
 

Prioritering 

 Vad tycker du är allra viktigast att prioritera den projekttid som är kvar? 

Horisontella kriterier 

 Hur ska projektet arbeta med de horisontella kriterierna? 

 Ska arbetet drivas uppifrån eller nerifrån i de olika delprojekten? 

 Ska de horisontella kriterierna integreras i verksamheten eller drivas som självständiga 

frågor? 
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 Miljö 

 Jämställdhet 

 Integration 

 

Implementering och spridning 

 
 Hur ser du på implementeringen av projektet inom hälso- sjukvårdens organisation?  

 Hur ser du på din roll när det gäller implementeringen? 

 Hur tycker du att projektet ska arbeta med spridning? 

 Hur arbetar ni med att sprida projektet – delta i den offentliga samhällsdebatten? 

 Hur ser du på din egen roll när det gäller den offentliga debatten? 

 

Lärande 

 Hur ser du på lärandet inom projektet? 

 Vad tänker du på när vi pratar om lärandet inom CTM? 

 Hur ser du på det ömsesidiga lärandet mellan CTM och din organisation? 

 Vilka referensgrupper – expertgrupper finns det inom ditt delprojekt? 

 Hur ser du på ditt eget lärande i relation till projektet? 

 Hur kan det ömsesidiga lärandet stimuleras? 

Övrigt 

 Hur uppfattar du  projektgruppens, projektägarens och styrgruppens roll och funktion 

 Hur ser du på din roll som projektledare?  

 Vilka är dina ansvarsområden som projektledare? 

 Hur ser du på dina möjligheter att påverka projektets utveckling och riktning? 
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      Bilaga B 

Centrum för telemedicin, CTM 

Intervjumanual - nyckelpersoner 

Kontext 

 Yrke 

 Arbetsplats 

 

CTM 

 

Nutidsbeskrivning 

 Hur uppfattar/ser du på projektet CTM? 

 

 Vilka förväntningar har du projektet? 

 

Projektets betydelse för verksamhetsutvecklingen  

 

 Hur passar projektet in i din/er verksamhet? 

 

 Vilken betydelse har projektet för din/er verksamhet? 

 

 Vilken betydelse har projektet för utvecklingen av din/er verksamhet? 

 

 Hur hade utvecklingen varit utan projektet? 

 

 Hur ser du på tiden efter projektet – implementeringsfasen i befintlig verksamhet? 

 

 Har deltagande i projektet inneburit någon/några nya samarbetspartners? 

 
Stöd från projektet 

 

 Vilket stöd får du från projektägare/styrgrupp/ projektledare/ delprojektledare? 

 

Spridning 

 

 Arbetar du något med spridning av CTM under projekttiden? 

 


