
IBD Home är en digital distansmonitoreringstjänst från 
Telia som underlättar vardagen och förbättrar vården för 
personer som lever med IBD, eller Inflammatory Bowel
Disease. 

Med IBD Home ges patienterna möjlighet att, med hjälp 
av en app i sin smartphone och ett hembaserat test, 
mäta inflammationsgraden i sin tarm. I appen kan 
patienten även svara på frågor om sina symptom. 
Svaren och resultaten delas automatiskt och digitalt 
med vårdgivaren genom SWIBREG, det nationella 
kvalitetsregistret för inflammatorisk tarmsjukdom. 
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Om IBD-patienters delaktighet och vårdens förmåga att hjälpa fler 
människor är ambitionen, så är införandet av Telias mobilbaserade 
tjänst IBD Home på Capio S:t Görans Sjukhus ett lysande exempel på 
ett lyckat samarbete. 

Telia Health Monitoring
IBD Home

DELAKTIGHET 
OCH FRIHET
Capio S:t Görans Sjukhus inför tjänst 
för distansmonitorering av IBD-patienter 

På en vecka gick Capio S:t Görans sjukhus från att 
inga patienter använde distansmonitorering till att 
ha runt fyrtio patienter med tjänsten. Inom några 
månader kunde man sedan nästan fördubbla antalet 
patienter med IBD Home. Idag uppger över 70 
procent av patienterna att de känner en större 
delaktighet i sin vård. 

Det var den ursprungliga tanken bakom IBD Home – att 
kunna erbjuda fler människor en mer proaktiv vård –
som gjorde att Capio S:t Göran bestämde sig för att 
införa tjänsten. 



lö
sn

in
g

en

resu
lta

ten

Gastromottagningen på Capio S:t Göran hade följt 
utvecklingen av tjänsten IBD Home, och beslutade 
under förra året att tiden var rätt för att införa lösningen
i sin verksamhet. 

– Vi ville sätta igång direkt. Vi ville inte heller göra det 
som ett test eller som ett pilotprojekt, utan ville från start 
få in IBD Home som en del i den befintliga 
verksamheten, säger överläkaren och initiativtagaren 
Charlotte Söderman. 

Med IBD Home används proteinet kalprotektin som 
inflammationsmarkör, och genom att patienten mäter 
detta regelbundet kan man upptäcka ett skov tidigare, 
förhoppningsvis redan innan patienten själv känner 
symptom.  Åtgärder kan då sättas in på ett tidigt stadium 
för att häva skovet och minska behovet av oplanerad 
vård. Det gör vården betydligt mer proaktiv.

”Jag tycker att IBD Home-appen är väldigt enkel att 
använda - den påminner mig när det är dags att 
lämna prov och jag sparar massor av tid i form av 
resor till och från sjukhuset. Det blir en tidsbesparing 
både för mig och vården. Jag lämnar proverna 
digitalt och så träffas vi bara fysiskt när det verkligen 
behövs”, säger användaren Pernilla Thorsell.

Responsen från patienterna är otvetydigt positiv. I 
utvärderingsenkäter uppger de att de är väldigt nöjda, 
och att IBD Home är positivt och spännande. 
Patienterna uppger även att det ger dem en ökad 
trygghet att kunna få sitt provsvar direkt. Åtta av tio 
skulle rekommendera IBD Home till någon i en liknande 
situation.

– De tycker helt enkelt att det är skönt att slippa komma 
till labb och sedan vänta på provsvar. IBD Home ger 
dem en ökad frihet, eftersom de inte behöver skynda till 
oss från jobb och andra aktiviteter i livet. I våra 
patientutvärderingar uppger många att IBD Home ger 
dem en ökad flexibilitet och att de sparar tid. 
Utvärderingarna visar också att patienterna upplever en 
ökad delaktighet och insikt i sin vård, säger IBD-
sköterskan Birgitta Håkansson. 

Charlotte Söderman, Överläkare på 
Gastromottagningen, Capio S:t Göran.  

Birgitta Håkansson,
IBD-sköterska på 
Gastromottagningen, 
Capio S:t Göran.  

TELIA 
IBD HOME

IBD Home innebär ökad flexibilitet 
(kan ta test när jag vill och var jag 
vill utan att vara bunden till remiss, 
labb osv)

Med IBD Home sparar jag tid 
(behöver inte passa tid hos 
vårdgivare, hämta provrör,  
lämna in prov)
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Även för personalen har förutsättningarna förbättrats. 
Eftersom fler patienter vill och kan ta ett större eget 
ansvar, så kan vårdpersonalen minska antalet 
telefonsamtal och istället fokusera på de patienter som 
mår sämre och som faktiskt behöver komma in. 

Med IBD Home blir kontakten med patienten mer av ett 
samtal, och som IBD-sköterska går det att ta en mer 
coachande roll. IBD Home möjliggör även omfördelning 
av resurser, bland annat genom att IBD-sköterskan kan 
ta ett större ansvar och enbart involvera läkaren vid 
behov. 

Responsen från 
patienterna är 
otvetydigt positiv…

Nu utökar Capio S:t Göran urvalet av de patienter som 
erbjuds IBD Home. Inledningsvis erbjöds IBD Home till 
de patienter som ges subkutaninjektioner. Därefter har 
man valt att inkludera patienter som får intravenösa 
behandlingar och nu breddas det ytterligare till 
nydebuterade patienter och patienter på 
tablettbehandling. Patienterna bjuds antingen in till 
tjänsten direkt i vårdmötet på mottagningen eller via 
riktade brevutskick. I början anordnade Capio S:t Göran 
informationsträffar för att motivera patienterna att 
ansluta sig. Därefter kunde personalen registrera ett 
fyrtiotal patienter i tjänsten – och så var man igång. 

– Det är mycket att tänka på under införandet av ett nytt 
arbetssätt, och det är inte alltid som vi i den kliniska 
verksamheten hinner med. Därför var det skönt att Telia 
kunde stötta med den projektledning och det 
verksamhetsstöd som behövdes för att vi skulle kunna 
komma igång snabbt och direkt kunna dra nytta av 
fördelarna med IBD Home. Det är också väldigt bra att 
vi kan hänvisa patienter med tekniska frågor direkt till 
Telias support, säger IBD-sköterskan Birgitta 
Håkansson. 

Capio S:t Göran planerar att utöka antalet patienter med 
IBD Home med ytterligare ett hundratal patienter under 
året. Idag är cirka 90 patienter anslutna. Ett tänkbart mål 
på sikt är att samtliga sjukhusets IBD-patienter ska 
kunna erbjudas tjänsten.

– Vi är glada att vi hunnit etablera ett modernt arbetssätt 
som vi nu kan växla upp. Våra patienter kan leva ett lika 
aktivt liv som de flesta andra när deras sjukdom är 
under kontroll så det känns självklart att de ska erbjudas 
den senaste tekniken och större inkludering i sin 
behandling för att nå dit. Så småningom kan man 
kanske tänka sig någon form av digitalt center varifrån 
våra patienter kan monitoreras. Just nu är det däremot 
främst fokus på utökning till fler patienter och bredare 
förankring i verksamheten, avslutar överläkaren 
Charlotte Söderman. 

Med IBD Home känner jag en 
ökad delaktighet i min vård?Instämmer 
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”Det är mycket att tänka på under införandet av 
ett nytt arbetssätt, och det är inte alltid som vi i 
den kliniska verksamheten hinner med. Därför 
var det skönt att Telia kunde stötta med den 
projektledning och det verksamhetsstöd som 
behövdes för att vi skulle kunna komma igång 
snabbt och direkt kunna dra nytta av fördelarna 
med IBD Home.” 

Birgitta Håkansson, IBD-sköterska.  

*IBD Home är framtagen av Telia i samarbete med AbbVie, svensk hälso- och sjukvård, patientrepresentanter, det nationella
kvalitetsregistret SWIBREG samt företaget bakom det hembaserade kalprotektintestet, Bühlmann.


