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Region Skåne tecknar nytt avtal om it-stöd för vård i hemmet 
Region Skåne tecknar avtal med Lundaföretaget itACiH AB för leverans av ett it-stöd som 
underlättar planering av den dagliga verksamheten inom den nära vården – när vården 
kommer till patienten. itACiHs lösning hanterar situationer där delning av information 
mellan olika vårdgivare, som t.ex. kommunen och regionen behövs.  
  
– Pandemin har varit pådrivande för att anamma lösningar där patienten kan vårdas i 
hemmet, vilket gör att vi ser en efterfrågan på digitala lösningar som underlättar 
samordning mellan olika vårdgivare och att information är tillgänglig både på personalens 
kontor och mobilt. Förra månaden introducerade vi vårt digitala verksamhetsstöd i 
Västerbotten och nu utökar Region Skåne sitt samarbete med oss, säger Boris Magnusson, 
VD för itACiH AB. 
  
ItACiH verksamhetsstöd användas för Hospital@Home inom Region Skåne t.ex. Avancerad 
Sjukvård i Hemmet, dvs palliativ vård i livets slutskede, och Mobila Vård-team, som vårdar 
äldre multisjuka i hemmet eller på kommunala boenden. Med itACiH kan personalen 
kommunicera med patienten i hemmet direkt via video, meddelanden och bilder samt 
rapportera mätvärden och andra uppgifter relaterade till behandlingen. Detta används t.ex. 
för patienter som utför sin dialys själva i hemmet. Med det nya avtalet kan Region Skåne 
bredda användningen av itACiHs digitala verksamhetsstöd så att det kan komma ny personal 
och nya patientgrupper till del. 
  
– Att informationen också delas mellan olika vårdgivare som regionen och kommunen 
underlättar för både personal och patienten. Vi ser att när patienter som vårdas i hemmet 
har en lättillgänglig kommunikation med känd vårdpersonal skapar det en trygghet. Även 
närstående har uttryckt detta. Att personalen kan kommunicera digitalt innebär också att de 
behöver ha färre fysiska möten, vilket är effektivt och tidsbesparande och säkert ur en 
smittspridningsaspekt som är viktig även utan pandemin säger Boris Magnusson och 
fortsätter - Vi är mycket glada att få leverera it-stödet till Region Skånes nya satsning på 
”Akut Sjukvård i Hemmet” som drar igång verksamheten i dagarna. 
  
Med ItACiH verksamhetsstöd kan sjukvårds- och omsorgspersonal välja det 
kommunikationssätt som passar situationen bäst, på ett och samma ställe. Det innehåller 
också verktyg för skattningar, säker chatfunktion och kamera för foto och video, vilket sparar 
personalens tid då de undviker såväl telefonsamtal som faxmeddelande. ItACiH 
verksamhetsstöd kan ersätta upplägg där det inte är ovanligt att personalen hanterar 
dagsplanering med papperskalendrar, patientpärmar, anteckningsblock, post-It lappar och 
white-boards. 
  
Läs mer om itACiH här: www.itacih.se 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