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KAPITEL 1 

Bakgrund 

Teledermatoskopisk bedömning innebär att patienten söker till sin vårdcentral, en bedömning 
görs där av allmänläkare och misstänkta hudtumörer fotograferas med ett dermatoskop. Bilderna 
samt övriga uppgifter sänds som en elektronisk remiss till hudklinik och bedöms av en hud-
specialist. Detta tillvägagångssätt skiljer sig från det sedvanliga arbetssättet, där en remiss till 
hudkliniken skrivs utan bildmaterial, och patienten därefter gör ett besök där för bedömning. 

1.1 Projekthistorik 

Det fanns en önskan om att studera hälsoekonomiska konsekvenser av att införa teledermato-
skopi som arbetssätt i Sverige. Ett projekt att undersöka detta finansierades av SKR och var tänkt 
att genomföras av RCC-organisationen. 

Man gjorde en undersökning av status i regionerna vad gällde teledermatoskopi 2018, och även 
en informell hälsoekonomisk litteraturöversikt inom Sverige och internationellt. Emellertid 
började undersökningen bli inaktuell, och man beslutade att göra ny kartläggning av status i 
regionerna, med avseende på beslut att införa, pilotstudier och breddinförande av teledermato-
skopi, samt även efterfråga en beskrivning av arbetssätt och organisationen av primärvård och 
hudspecialister, när det gäller hanteringen av misstänkta hudtumörer i regionerna. 

Syftet med kartläggningen var att se var i processen respektive region är. Det var önskvärt att få 
ett underlag för att kunna välja hur på bästa sätt stödja införandet av teledermatoskopi. En 
möjlighet är att genomföra en hälsoekonomisk beskrivning av vad som blir konsekvensen av ett 
införande, i form av hur kostnader förändras, snabbare och mer tillförlitliga diagnoser, förändrat 
bruk av resurser, och förändrad patientupplevelse. Andra åtgärder är också tänkbara. 

1.2 Syfte 

Att kartlägga status i Sveriges 21 regioner med avseende på beslut att införa, pilotstudier och 
breddinförande av teledermatoskopi samt få en beskrivning av arbetssätt och organisation av 
primärvård och hudspecialister, när det gäller att hantera misstänkta hudtumörer. Kartläggningen 
är tänkt att utgöra ett underlag för beslut om hur vidare steg ska tas för att stödja införandet av 
teledermatoskopi i Sverige. 
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KAPITEL 2 

Metod 

En enkätstudie riktad till en regional patientprocessledare eller en regional patientprocessägare i 
respektive region, med frågor som täcker beslut att införa, pilotstudier av, samt genomfört bredd-
införande av teledermatoskopi. Enkäten skickades ut 11 januari 2021, och samtliga regioner hade 
besvarat enkäten den 3 februari 2021. En ad hoc-ansats användes för att analysera och beskriva 
enkätsvaren. Denna rapport beskriver i praktiken situationen i landets regioner i januari 2021. 
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KAPITEL 3 

Resultat 

3.1 Beslut om införande, pågående och genomfört 
införande 

I 18 regioner har man beslutat att införa teledermatoskopi. I regionerna Uppsala, Kronoberg och 
Skåne har något sådant beslut ännu inte fattats (Figur 1a). 

Teledermatoskopi har införts i 12 regioner och införandet pågår i två regioner, arbetet pågår 
sedan januari 2021 i regionerna Blekinge och Stockholm (Figur 1b). Införandet beräknas vara 
klart i Region Stockholm under 2022. 

 

Figur 1: Breddinförande av teledermatoskopi i Sveriges regioner i januari 2021. (a) Beslut om 
införande; grönt=ja, rött=nej. (b) Genomfört införande; grönt=ja, gult=pågående, rött=nej. 

(a) Beslut att införa 

  

(b) Genomfört införande 

  
Se även tabell 1 i Appendix. 

3.2 Pilotstudier 

Av landets 21 regioner har 14 regioner redan genomfört eller genomför just nu pilotstudier. 
Ytterligare tre regioner planerar pilotstudier under vintern eller våren 2021, och en region 
inväntar medel för att genomföra en pilotstudie. 
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De pilotstudier som genomförts skedde i Västra Götalandsregionen 2012, Region Västerbotten 
2012-2013, Region Gävleborg 2013, Region Jönköpings län och Region Västmanland 2015, 
Region Stockholm 2015-2017, Region Östergötland 2016, Region Kalmar län och Region Sörm-
land 2017, samt Region Skåne och Region Blekinge 2020. Pilotstudier pågår i Region Jämtland 
Härjedalen, Region Dalarna och Region Västerbotten. Dessutom pågår ett valideringsprojekt i 
Region Stockholm sedan 2017. 

Ett urval av dessa pilotstudier presenteras i all korthet nedan, som vägledning om hur de kan 
användas för en framtida hälsoekonomisk utvärdering av teledermatoskopi. Presentationen är 
baserad på material som inkom genom enkätstudien, så inte alla pilotstudier är beskrivna. 

3.2.1 Västra Götalandsregionen 

Tjugo vårdcentraler och två hudkliniker, vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och på Skaraborgs 
sjukhus, deltog i en observationsstudie av arbete med teldermatoskopiska remisser under januari-
december 2012 (Börve, Dahlén och kollegor, 2015). En kontrollgrupp inhämtades av patienter 
från andra vårdcentraler som remitterades på traditionellt vis till samma hudkliniker under samma 
tidsperiod. Studien beskriver väntetider, remissbedömningens kvalitet, och uppskattad effekt av 
teledermatoskopi jämfört med traditionell hantering. 

3.2.2 Region Jönköpings län 

Två privata och två landstingsanknutna vårdcentraler deltog tillsammans med hudmottagningen 
på Länssjukhuset Ryhov i pilotstudien Bildremiss pilot som genomfördes maj-augusti 2015 
(Berndes Sköldmark 2021). Denna observationsstudie beskriver erfarenheter av att arbeta med 
bildremisser, hur de hanterades och deras utfall i form av åtgärder. 

3.2.3 Region Gävleborg 

Breddinförandet av teledermatoskopi inleddes 2014-01-01, och i september 2016 genomfördes 
en enkätstudie av samtliga hälsocentraler för att utvärdera införandet (Vandell Uddströmer 2016). 
Enkäten täckte erfarenheter av det nya arbetssättet, effekter på hanteringen av hudförändringar, 
genomförda utbildningsinsatser, samt upplevd patientnöjdhet. 

3.2.4 Region Blekinge 

Hudmottagningen på Blekingesjukhuset genomförde under januari-mars 2020 en observations-
studie av arbetet med bildremisser på en vårdcentral (Giertz 2020). Studien beskriver remissernas 
bilders kvalitet, hur de hanterades och deras utfall i form av åtgärder, remissbedömningens kvali-
tet, samt uppskattade tidsvinster med bildremisser och effekter av detta arbetssätt på resursför-
brukning. 

3.2.5 Region Skåne 

Pilotprojektet genomfördes i september-december 2020 med sex hudläkare på hudmottagningen 
på Skånes Universitetssjukhus, Helsingborgs lasarett och Landskrona sjukhus samt 7 vårdcen-
traler (Ingvar och Persson 2021). De inkluderade fallen fick genomgå både traditionell hantering 
och teledermatologisk hantering, vilket möjliggjorde vissa jämförelser. Studien beskriver vänte-
tider, kvalitet, samstämmighet mellan traditionell och teledermatologisk hantering, och potentiell 
effektivisering av teledermatologisk hantering jämfört med traditionell hantering. 
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3.3 Hur arbetar primärvård och hudspecialister 
tillsammans idag? 

I enkätsvaren användes inte någon standardiserad terminologi för att beskriva hur regionerna ar-
betar med remisser och bifogat bildmaterial. Den definition av teledermatoskopi som gavs i 
enkätutskicket angav endast att bildmaterial bifogas remissen, ehuru underförstått dermatosko-
piska bilder. Några olika arbetssätt framträder dock som mönster. Här redovisas vad som har 
nämns i regionernas egna beskrivningar av sina arbetssätt, men det utesluter inte att något som ej 
nämnts ändå förekommer. 

I tolv regioner sägs det förekomma elektroniska remisser, hänvisning i remiss till bildmaterial i 
elektroniska system, eller båda delar. Tre regioner nämner remisser inom sina elektroniska jour-
nalsystem. Bildmaterial placeras i elektronisk patientjournal (åtminstone två regioner) eller i därtill 
kopplat separat bildsystem (7-8 regioner). 

Sex regioner nämner bildkrav för remisserna, varav fyra ställer krav på dermatoskopiska bilder, 
och i en region finns om inte krav så starka önskemål om dermatoskopiska bilder. Fotokrav före-
kommer även i en region där man ej breddinfört teledermatoskopi, således är kravet inte kopplat 
till teledermatoskopi. 

Bildremisser uppges förekomma i tio regioner, varav med dermatoskopbilder i sex regioner. I 
någon region används bildremisser flitigt, men endast ett fåtal av vårdcentralerna använder der-
matoskopbilder i sina remisser. I Region Skåne är pappersremisser fortfarande regeln men tele-
dermatoskopiska remisser används av de vårdcentraler som deltagit i den nyligen avslutade pilot-
studien. I Västra Götalandsregionen skickas bildmaterial antingen elektroniskt eller i pappersform 
beroende på aktör (se avsnitt 3.3.1) men själva remissen än alltid i pappersform. 

Bland regioner som ännu ej breddinfört teledermatoskopi används ändå bildremisser i två 
(Region Dalarna och Region Skåne), och bilder i elektronisk patientjournal förekommer i två 
(Region Kronoberg och Region Västernorrland). Två av dem har fattat beslut om att bredd-
införa, och två har ej fattat något sådant beslut (Region Skåne och Region Kronoberg). 

Regionerna Sörmland, Jönköpings län, Örebro län och Västernorrland berättar om möjlighet till 
jourkonsultation hos specialist, där primärvården kan rådgöra kring misstänkta hudtumörer. En 
jourkonsultation tolkas här som en synkron bedömning av bildmaterialet, medan en teledermato-
skopisk remiss får en asynkron bedömning (bedömning sker utan att den remitterande läkaren 
samtidigt deltar). 

I Region Dalarna vittnar man om att säkerhetsfrågor kring överföring av dermatologiska bilder 
från mobiltelefon till journalsystem varit ett bekymmer som bromsar införandet. 

3.3.1 Privata alternativ 

Privata hudläkare och hudmottagningar förekommer i flera regioner, som Region Västmanland. 
Även så i Region Kalmar län dock ej med teledermatoskopi. Region Stockholm har tillgänglig-
gjort sin tekniska lösning för samtliga vårdgivare, både privata och offentliga, som en fri nyttighet 
och situationen är likartad i Region Jönköpings län. Region Halland har ett specialiserat vårdval 
för hud, med ett antal privata mottagningar. I Region Värmland finns privata vårdcentraler som 
arbetar på samma sätt gentemot hudspecialisterna och med samma krav som de offentliga vård-
centralerna. I Västra Götalandsregionen skickar offentliga vårdcentraler bildmaterial elektroniskt, 
medan privata vårdcentraler skickar det i pappersform. I Region Gävleborg finns privata hud-
specialister tillgängliga för egen- eller sjukförsäkringsbetalande patienter. I Region Uppsala och 
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Region Norrbotten har ett antal vårdcentraler kontakt med hudläkare via appen Dermicus. Slut-
ligen erbjuder vissa apotek teledermatologi. 

3.3.2 Geografisk spridning av hudspecialister 

Hudspecialisterna verkar vara centraliserade till en enda stad i ungefär hälften av regionerna, och 
utspridda i två eller tre städer/större samhällen i hälften av regionerna. Det förekommer satellit-
mottagningar, med begränsade öppettider. I vissa fall bemannas de med samma personal som 
huvudmottagningen. Specialisterna anses geografiskt väl eller relativt väl utspridda i två regioner 
(Stockholm och Jönköping). Vad väl utspridda innebär är inte närmare specificerat och kan även 
bero på hur regionen ser ut. 

3.3.3 Tekniska lösningar och system för teledermatoskopi 

Enkäten frågade inte specifikt efter tekniska system, men det framgick att bildsystemen 
Dermicus, Eye Doc, PACS, Picsara, SECTRA och Vidiview förekommer runt om i landet. 
Ibland verkar bildsystemen vara separata system, ibland integrerade i förekommande journal-
system (här har Cosmic och Take Care nämnts). 
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APPENDIX 
Tabell 1. Breddinförande av teledermatoskopi i Sveriges regioner i januari 2021: beslut om 
införande och genomfört införande. 

Region Beslutat införa Genomfört införande 

Region Stockholm Ja Pågår 

Region Uppsala Nej Nej 

Region Sörmland Ja Ja 

Region Östergötland Ja Ja 

Region Jönköpings län Ja Ja 

Region Kronoberg Nej Nej 

Region Kalmar län Ja Ja 

Region Gotland Ja Ja 

Region Blekinge Ja Pågår 

Region Skåne Nej Nej 

Region Halland Ja Nej 

Västra Götalandsregionen Ja Ja 

Region Värmland Ja Ja 

Region Örebro län Ja Ja 

Region Västmanland Ja Ja 

Region Dalarna Ja Nej 

Region Gävleborg Ja Ja 

Region Västernorrland Ja Nej 

Region Jämtland Härjedalen Ja Nej 

Region Västerbotten Ja Ja 

Region Norrbotten Ja Ja 
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