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Region Västerbotten inför nytt it-stöd för vård i hemmet 
Under pågående coronapandemin inför Region Västerbottens vårdenheter för Palliativ 
Medicin ett nytt it-stöd för att underlätta vård i hemmet. Detta gör att verksamheten blir 
digitaliserad och all information blir tillgänglig för personalen inte bara från kontoret utan 
även när de är på väg till och hemma hos patienter. Denna vecka införs det nya it-stödet 
på vårdenheten i Skellefteå, i Umeå infördes det redan i april och efter sommaren är det 
Lyckseles tur. 
 
– Det är lätt att se att vårt verksamhetsstöd itACiH bidrar till att begränsa smittorisken under 
en pandemi, eftersom det möjliggör att patienterna kan få sin vård hemma och att 
personalen behöver färre fysiska möten när de kan kommunicera digitalt. Samtidigt finns det 
ett uppenbart behov av att stärka upp vård i hemmet genom att effektivt samla all praktisk 
information och planering kring en patient på ett och samma ställe för att underlätta 
samordningen, säger Boris Magnusson, VD för itACiH AB. 
 
Palliativ Medicin bedriver avancerad sjukvård i hemmet, med fokus på palliativ vård av 
patienter i livets slutskede, där både läkare, sjuksköterskor och annan personal gör 
hembesök. itACiH Verksamhetsstöd är utformat för just mobila verksamheter och förenklar 
överlämnandet av arbetsuppgifter, både mellan arbetspass och under den dagliga 
verksamheten. Det används sedan tidigare av Region Skåne där användarna upplever 
minskad stress och att samarbetet dem emellan har blivit lättare. 
 
– Med itACiH Verksamhetsstöd kan sjukvårdspersonalen välja det kommunikationssätt som 
passar situationen bäst, på ett och samma ställe. Här finns också olika verktyg för 
skattningar, säker chattfunktion och kamera för foto och video. Detta besparar personalen 
tid då de slipper en rad telefonsamtal och faxmeddelande. Våra erfarenheter säger att det 
ofta annars finns flera olika parallella system med papperskalendrar, patientpärmar, 
anteckningsblock, Post-It lappar och White boards, säger Boris Magnusson. 
 
itACiH Verksamhetsstöd ska användas vid tre sjukvårdsenheter för Palliativ Medicin i 
regionen, Vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå där det redan infördes i april, vid 
Skellefteå lasarett där den införs denna vecka, samt vid den konsultativa verksamheten vid 
Lycksele lasarett med ett införande efter sommaren. Både installation och utbildning av 
personal tar endast 3–4 dagar. itACiH AB har tecknat avtal med Crayon AB för leverans av sin 
programvara till Region Västerbotten. Crayon har sedan tidigare avtal med Region 
Västerbotten. 
 
Läs mer om itACiH här: www.itacih.se 
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