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Sammanfattning

Introduktion: Telemonitorering har potential att kunna ge vinster för patienter med kronisk
sjukdom och utreds för att kunna användas av många patienter med olika tillstånd. För hjärtsvikt
indikerar pilotstudie i Sverige minskad sjukhusinläggning och rekommendationer att överväga
behandling enligt ESC guidelines 2016 och i uppdaterad rapport 2019 för att minska mortalitet och
hjärtsviktsrelaterad sjukhusinläggning, men med reservation för att vidare studier av tekniken
behövs för att utvärdera den. Pilotstudie i Region Kronoberg för telemonitorering hos patienter
med KOL eller hjärtsvikt visar ökad upplevd trygghet, tendens till minskat antal läkarbesök i
primärvården, men ej minskat antal sjukhusinläggningar. Viktigt att veta evidensläge för behandlingsmetod innan systematiskt användande av denna.
Syfte: Att undersöka aktuellt evidensläge avseende telemonitorerings påverkan på mortalitet och
sjukhusinläggning hos patienter med KOL och/eller hjärtsvikt.
Metod: Narrativ litteraturgenomgång med element från systematiska litteraturgenomgångar.
Sökning i PubMed efter vetenskapligt publicerade systematiska litteraturgenomgångar med metaanalys av telemonitorerings effekter på mortalitet och sjukhusinläggning hos patienter med
hjärtsvikt eller KOL jämfört med ordinarie vård. Studier exkluderades om de var en andra
publikation av resultat som en redan inkluderad studie, ej undersökte relevanta utfall för frågeställningen i en meta-analys eller ej undersökte telemonitorerings effekter vid KOL eller hjärtsvikt.
Artiklar granskade enligt förbestämd granskningsmall avseende artiklars design, metodologiska
kvalitet, innehåll och resultat. Bedömning av artiklarnas kvalitet och användbarhet enligt metodologi för AMSTAR anpassad enligt rekommendation av SBU och användbarhet bedömd med SBU:s
tolkningsmall av resultat i AMSTAR-granskning med användbarhetsnivåer låg, medelhög och hög.
Resultat: 15 Artiklar som uppfyllde villkor för inkludering i studien identifierades. Bedömning
AMSTAR med tolkning av användbarhet, enligt rekommendation av SBU:s metodhandbok, visar
låg användbarhet i 5 studier, medelhög i 8 studier och hög i 2 studier. Avseende telemonitorerings
effekter jämfört med ordinarie vård visas signifikant sänkning av mortalitet i 6 av 12 studier som
undersöker detta för hjärtsvikt samt i 1 av 3 studier som undersöker mortalitet tillskriven hjärtsvikt,
men ingen signifikant sänkning ses i de 2 artiklar som undersöker mortalitet vid KOL. Signifikant
sänkning av sjukhusinläggning genom användande av telemonitorering jämfört med ordinarie vård
visas i 2 av 11 studier som undersöker detta vid hjärtsvikt och i 4 av 8 studier som undersöker
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sjukhusinläggningar som tillskrivs komplikationer av hjärtsvikt men endast i 1 av 3 studier som
undersöker detta vid KOL.
Slutsats: Resultaten i denna narrativa litteraturgenomgång stödjer användande av telemonitorering
vid hjärtsvikt för att minska mortalitet och sjukhusinläggningar i hjärtsviktskomplikationer jämfört
med ordinarie vård, men detta stöd ses inte för att dessa vinster kan ses vid KOL eller för att
minska totala antalet sjukhusinläggningar vid hjärtsvikt. Fler välgjorda studier med lång uppföljningstid behövs för att utreda vilka patienter som kan ha effekt av behandling, effekter av behandlingen över tid samt för att kartlägga vilka komponenter i telemonitoreringsmodeller som är effektiv
då det i dagsläget är en komplex intervention där effektiva komponenter är svåra att identifiera.
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Introduktion

Under senaste decennierna har stora landvinningar skett i teknologisk utveckling, inte minst
avseende kommunikationsteknologi, framför allt dator- och internetbaserad sådan. Många tekniska
lösningar har blivit en integrerad del i vårt dagliga liv och sjukvården är inget undantag. Det gäller
inte bara den direkta vården av patienter (exempelvis med automatiserad mätutrustning och datorer
för journalföring) utan även i kommunikation med patienter och andra vårdgivare på distans med
hjälp av digitala, oftast internetbaserade, lösningar t.ex. videosamtal och skriftlig kommunikation.
Utvecklingen av medicinsk teknik, läkemedel och hälso- och sjukvård har lett till många vinster
bland annat i form av att Sveriges befolkning lever längre och många fler möjligheter finns gällande
behandling av fler sjukdomstillstånd. Effekter som kommer av denna utveckling speglas i en äldre,
ofta multisjuk, befolkning med komplex sjukdomsbild. Med nya möjligheter till behandling
kommer också högre förväntningar på vården. Detta samtidigt som brist på vårdpersonal inom
svensk hälso- och sjukvård råder inom många olika områden, både en absolut brist (avsaknad av
tillgänglig personal) och relativ brist i många yrkesgrupper (vårdpersonal som finns, men söker sig
till andra branscher än vården). I den pågående omställningen av arbetet i svensk hälso- och
sjukvård till det som kallas ”En god och nära vård” utgörs mycket av arbetet i att överbrygga dessa
utmaningar genom insatser för att bemanna upp och kompetensutveckla vården som grundstommen med tillägg av bland annat digitala arbetssätt samt användande av artificiell intelligens
(AI)1.
Digitala arbetssätt, som diskuteras som förslag på hjälpmedel för lösa ovan nämnda utmaningar,
är både tekniska lösningar för hanterande av data och tolkning av detta, men också metoder inom
vård på distans, som till stor del kan bedrivas i patientens hem, nära patienten, via Telemedicin och
kan innefatta både behandling och konsultation mellan sjukvårdspersonal och patient i hemmet via
videosamtal eller annan digital kommunikationsform1. Flera större privata vårdgivare använder
redan idag Telemedicin som sitt enda sätt att bedriva vård, även om vissa av dem på senare tid även
integrerat fysiska möten i vården av sina patienter.
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Telemedicin
Telemedicin kan beskrivas som vård utan fysisk kontakt och i stort delas in i tre grupper 2. Oftast
är dessa tekniker inte använda var för sig utan i en komplex sammansättning anpassad för ett
specifikt syfte.

Distansmonitorering
Denna typ av interaktion benämns ofta även som Telemonitoring (senare i artikeln även refererad
till som TM) eller Remote Telemonitoring (RTM) och innebär att teknik, exempelvis surfplattor,
mobiltelefoner och PDA (personal digital assistants) används för att förmedla kliniska data digitalt
(trådlöst eller trådbundet) mellan patient och vårdgivare (se Figur 1) Data involverar allt från
symptomskattning till vitalparametrar som blodtryck, puls och syrgassaturation i blodet till EKG
och viktmätning. Syftet är att ge vårdgivaren större möjlighet att snabbt svara mot förändringar i
kliniska parametrar och patientens mående än vid enbart planerade kliniska återbesök. Systemet
kan se ut på olika sätt och ofta varnas patienten eller vårdgivare vid värden utanför acceptabla
intervall. Vårdgivaren skall då kunna svara på detta snabbt.

Figur 1. Telemonitorering sker principiellt i tre steg. Efter mätning med automatiserad
mätutrustning överförs data från mätningen till en mobil enhet eller dator via Bluetooth (1a)
eller att patienten själv för in informationen i enheten (1b). Därefter skickas informationen till
vårdgivare (2) antingen trådlöst eller trådbundet via internet. Vårdgivaren agerar utifrån den
data som emottagits och ger handlar utifrån detta (3) antingen med en för patienten en
anpassad rekommendation (exempelvis råd om läkemedelsbehandling).
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”Store and forward”
System som är utformade för att samla och förmedla kliniska data till vårdgivare för att analyseras
senare. Exempel på användning är inom dermatologi och radiologi samt patologi där bilder skickas
till eller mellan kliniker för bedömning och svar kan därefter förmedlas till patient eller annan
kliniker efter behov.

Interaktiv telemedicin
Kommunikation i realtid mellan vårdgivare och patient. Kliniska data från mätutrustning kan här
förmedlas och patienten är antingen hemma eller på en vårdenhet, men kommunicerar med
vårdgivare på distans.
Användande av Telemedicin har inkluderats i ESC (European Society of Cardiology) guidelines,
senast publicerade 2016, för vård av patienter med hjärtsvikt. Författarna är försiktigt positiva till
att telemedicin i utvalda fall kan ge klinisk nytta för patienter med hjärtsvikt, men pekar också på
väldigt varierande resultat i tidigare studier3. I en senare rapport publicerad 20194 , skriven av flera av
författarna till dessa riktlinjer, stärks rekommenderas att man kan överväga telemonitorering till
patienter med hjärtsvikt i en konstellation med tätt samarbete mellan telemedicincenter och patientens
allmänläkare och kardiolog, daglig mätning av vitalparametrar, skattning av hälsostatus (skala 1-5) och
EKG-monitorering med analys av hjärtrytm. Det genomförs redan idag ett flertal pilotstudier med

teknik för telemonitorering för att utforska möjligheter till att implementera detta i den reguljära
vården. I Borgholm visade exempelvis en pilotstudie på en liten grupp patienter med hjärtsvikt
preliminära data som talade för minskat behov av inneliggande vård på sjukhus och även på en del
ekonomiska besparingar5.
I Region Kronoberg har man valt att även inkludera patienter med KOL i en liknande pilotstudie.
Resultaten från studien talar för en ökad upplevelse av trygghet hos patienterna och en möjlig trend
till minskat antal läkarbesök i primärvården. Studien kunde dock inte påvisa någon påverkan på
inläggningsfrekvens6.
Då preliminära data från svenska pilotstudier indikerar potentiella vinster med användandet av
telemonitorering för hjärtsviktspatienter och KOL-patienter, och tekniken diskuteras för införande
på bred front, är ytterligare sammanställning av evidensläge av stor vikt.
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Syfte
Syftet med den här studien är att undersöka det aktuella evidensläget avseende telemonitorerings
påverkan på mortalitet och sjukhusinläggning hos patienter med KOL och/eller hjärtsvikt.
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Material och metod

Studien är en narrativ litteraturundersökning med inslag av metoder för systematiska litteraturgenomgångar och fokuserade på vetenskapligt publicerade systematiska reviews med metaanalyser. Artiklarna identifieras i PubMed genom en fördefinierad sökstrategi. För att inkluderas
behövde studierna genomföra meta-analys av utfall mortalitet och/eller sjukhusinläggning vid
användande av telemonitorering vid tillstånden hjärtsvikt och KOL jämfört med ordinarie vård
(härefter benämnt UC (Usual Care)). Många studier innefattar även analys av strukturerad
telefonsupport (STS), men då det som denna studie undersöker är telemonitorering exkluderades
dessa studier om de enbart undersökte STS.

Studiesökning
Sökningen genomfördes 2020-11-01 utan tidsbegränsning på publikationsdatum och använde
följande MeSH-termer samt sökordet ”telemonitor” och med filter för ”systematisk review”:
P: ”COPD”, ”CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE”, “COAD”,
“CHRONIC OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASE”, “CHRONIC OBSTRUCTIVE LUNG
DISEASE”, “CONGESTIVE HEART FAILURE“, “HEART FAILURE”, “CARDIAC
FAILURE”, “MYOCARDIAL FAILURE”, ”DECOMPENSATION HEART”.
I: ”TELEMEDICINE”, ”MHEALTH”, ”EHEALTH”, ”HEALTH MOBILE”
C: USUAL CARE
O: ”MORTALITY”, ”DEATH RATE”, ”PATIENT ADMISSION”, ”HOSPITAL
ADMISSION”
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Identifiering

PRISMA 2009 Flow Diagram

Artiklar identifierade genom sökning

Originalartikel refererad till av

PubMed (n = 27 )

författare (n = 1 )

Artiklar efter att dubbletter avlägsnats.

Screening

(n = 25 )

Exkluderade artiklar
(n = 5 )
Artiklar som screenades
(n = 25 )

Fulltextartiklar exkluderade (n = 5)
Ej meta-analys relevanta outcomes.

Användbarhet

n=2
Fulltextartiklar bedömda
för användbarhet
(n = 20 )

som andra ingående i analysen
(republikation) n=2
Enbart Post-Hoc analys av tidigare
publicerat resultat, n=1

Studier inkluderade i

Inkluderade

Artiklar med samma data och analys

kvalitativ syntes
(n = 15)

Figur 2. Prisma 2009 Flow diagram
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Sökningen genererade 27 artiklar, samt originalpublikationen av en artikel som denna refererade
till. 25 artiklar kvarstod efter att dubbletter tagits bort. Artiklarna granskades i flera steg (se figur
2). Studier som exkluderades från abstracts uteslöts antingen för att de inte undersökte de utfall
som är relevanta för frågeställningen (Mortalitet och Sjukhusinläggning) eller för att interventionen
inte inkluderade telemonitorering (exempelvis om enbart intervention via telefon studerades).
Resterande 20 artiklar granskades i fulltext. Fem artiklar exkluderades efter detta. Två studier7; 8
visade sig inte uppfylla inklusionskriterier, då de ej genomförde meta-analys avseende användande
av TM. Två studier grundade sig i samma underlag och resultat som en Cochrane review9 som
inkluderas i denna analys varför dessa exkluderades. En av dessa studier10 var en senare publikation
av samma studie med samma underlag och resultat och den andra11 var en post-hoc analys av
studier från originalartikeln med en medelålder >70 år och denna inte uppfyller därför inte kraven
för att vara systematisk review och exkluderades. Ytterligare en studie (Pandor 2013b)12 visade
identisk sökmetodik, artiklar i studien och identiska resultat i meta-analys från den i min analys
inkluderade studien (Pandor 2013a)13 och exkluderades. Resterande 15 artiklar ligger till grund för
resultatet i denna studie. Samtliga artiklar som exkluderades ur studien från de 25 studier som
identifierades i sökningen redovisas i Tabell 2 med angiven orsak till exkludering. En studie från
sökningen (Feltner 2014b)14 var publicerad med begränsad information från originalartikeln
(Feltner 2014a)15, som refereras till av författaren, varför originalartikeln används istället.

Metoder (Analys)
De 15 artiklar som inkluderades i analys2; 9; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21

22; 23; 24 25; 26

bedömdes enligt en

förbestämd granskningsmall med fokus på artiklarnas design, metodologiska kvalitet (ingående
studiers studiedesign, urval av studiepopulation och hur väl den svarar på frågeställningen) samt
innehåll och resultat. Studierna klassificerades också utifrån SBU:s granskningsmall av systematiska
översikter27 som utgår från AMSTAR metodologi som är en beprövad metod för att undersöka
kvalitet på systematiska reviews (resultat av detta presenteras i Tabell 3). SBU rekommenderar även
ett stegvis förfarande i tillämpningen av bedömningen med AMSTAR avseende lämpligheten i att
använda en viss Systematisk review indelning i 6 steg28. Det steg som artikeln inte förmår passera
indikerar dess användbarhet i att studera det den avser att studera. Skalan för användbarhet är
flytande och i denna studie indikerar steg 6 en hög användbarhet av studiens resultat och slutsatser.
Steg 3-5 indikerar en medelhög användbarhet (relevanta studier har sannolikt identifierats och
underlaget kan användas men behöva kompletteras med bedömning av risk för bias,
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sammanvägning av resultatet eller evidensgradering. Steg 1-2 indikerar en låg användbarhet.
Resultat av denna analys presenteras i Tabell 1.

Etik
Studien involverar endast analys av data från publicerade artiklar i form av systematiska reviews.
Ytterligare etikprövningar bedömdes inte nödvändiga.

Tidsplan
Hösten 2020 innan slutet av november.

Finansiering
Studien är en del i ST-tjänst i Region Kronoberg. Tid avsatt för arbete med projektet. Ingen ytterligare finansiering att rapportera.
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Resultat

Studier
Resultat från analys av de 15 artiklar som undersöks i denna studie redovisas i tabell 1. Majoriteten
av data kommer från Europa och Nordamerika, men ett antal studier från Asien och Sydamerika
samt Australien och Nya Zealand finns med som underlag till artiklarnas meta-analyser. Flera av
artiklarna är publicerade av the Cochrane Foundation.2; 9; 16; 18
Medelåldern i underlaget, för de i denna studie ingående systematiska reviews, rapporteras ej tydligt
av alla författare. En studie rapporterar endast en medelålder >55 år17, en studie delar in studierna
i de som har en medelålder under 70 år och de som har en medelålder över 70 år22 och en studie
rapporterar inte åldersfördelningen alls18. För resterande studier2;

9; 13; 15; 16; 19; 20; 21; 23; 24; 25; 26

är

spridningen av medelålder från 44,5 år till 83 år.
Könsfördelningen, i de i studierna ingående underlag, anges ej tydligt av alla artiklars författare. Tre
av studierna9; 21; 24 rapporterar medelvärden för könsfördelningen i hela underlaget för sina analyser
där andelen män går från 56 procent till 74,9 procent. Sex studier2; 13; 15; 19; 20; 25 anger, för ingående
studier, en könsfördelning där andelen män motsvarar 31 procent till 100 procent av studiepopulationen. En studie anger könsfördelningen vara jämn, men inte mer specifika siffror26 och
fem studier anger ej könsfördelning på ett systematiskt sätt16; 17; 18; 22; 23.
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13

14

15

16

17

18

Exkluderade artiklar

Orsak till exkludering

Polisena 2010b7

Ingen meta-analys för telemonitorering

Inglis 201110

Upprepad publikation av redan inkluderade resultat

Cherofsky 2011

Ingen meta-analys genomfördes. Narrativt utlåtande

Giacomini 201229

Ingen meta-analys av relevanta endpoints

Pandor 2013b
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Upprepad publikation av redan inkluderade resultat

Feltner 2014b14

Upprepad publikation av redan inkluderade resultat

Inglis 2015

Post-hoc analys av annan studie

Kitsiou 201530

Ingen meta-analys av relevanta endpoints

Alwashmi 201631

Undersöker ej relevanta endpoints

Hanlon 2017

Ingen meta-analys av relevanta endpoints

Kraft 201733

Undersöker ej relevanta tillstånd eller endpoints

8

11

32

Tabell 2.

Mortalitet
Avseende vård av hjärtsvikt med TM jämfört med UC visar sex9; 16; 17; 19; 20; 25 av tolv studier en
signifikant minskning av mortalitet. Tre studier20;

23; 25

av dessa tolv undersöker även direkt

hjärtsviktsrelaterad mortalitet som rapporterats av ett flertal i analysen ingående studier. Även här
ses en signifikant minskning av mortalitet i två studier20; 25. Ingen studie rapporterar en ökning av
mortalitet.
Effekten av vård innehållande TM hos patienter med KOL jämfört med UC avseende mortalitet
undersöktes enbart av två studier18; 26 med meta-analys av resultat och fann ingen signifikant
sänkning av denna. Ingen av dessa studier undersökte mortalitet tillskriven KOL. I två studier
planerades en meta-analys avseende mortalitet, men studierna fann underlaget otillräckligt för att
motivera en sådan analys2; 32 varav en32 heller inte genomförde andra relevanta meta-analyser och
exkluderades ur resultatet.

Sjukhusinläggning
Elva studier undersökte telemonitorerings påverkan på sjukhusinläggningar hos patienter med
hjärtsvikt jämfört med UC. Två av dessa9; 17 visar signifikant minskning av antalet sjukhusinläggningar, men detta kan inte ses i övriga nio studier13;

18

15;

16;

19;

20;

21;

22;

23;

.

25

Två studier fann en för stor heterogenitet i sitt material för att genomföra en meta-analys avseende
sjukhusinläggning vid hjärtsvikt2; 8. Åtta studier undersöker också effekten av TM jämfört med UC
vid sjukhusinläggning som tillskrivs komplikationer i hjärtsvikt. Fyra av dessa studier9; 19; 20; 22 visar
en signifikant minskning av sjukhusinläggning tillskriven hjärtsvikt. Övriga fyra studier13; 16; 23; 25 kan
inte visa detta. Tre studier 18; 24; 26 undersöker effekten av TM jämfört med UC på sjukhusinläggning
vid KOL. Endast en av dessa18 finner en signifikant minskning av sjukhusinläggningar

Kvalitetsbedömning AMSTAR
Studier analyserades med protokoll för AMSTAR anpassat av SBU27 (resultat av detta redovisas i
Tabell 3) och även bedömning avseende studiernas användbarhet enligt SBUs granskningsmall28.
Studier som bedöms ha låg användbarhet enligt denna bedömning uppfyller endast steg 1-2 av 6
enligt SBU:s granskningsmall. Tre studier 16; 23; 24 brister redan på steg 1. En studie24 p.g.a. bristande
redovisning av sökmetodologi och två studier16; 23 visar brister i att presentera tydliga och på
förhand etablerade inklusions- och exklusionskriterier. Två studier13; 22 visar brister på steg 2 i form
av att processen för att bedöma vilka studier som ska inkluderas respektive exkluderas inte bedöms
av två oberoende granskare. Tio studier16; 17; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26 (se tabell 3), redovisar inte förteckning
över exkluderade studier vilket gör att de, enligt granskningsmallen för användbarhet, visar brister
på steg 2. SBU bedömer dock studierna kan användas, om än med bedömd medelhög användbarhet
(förutsatt att de inte visar brister redan på nivå 1)28. För att uppnå bedömning medelhög
användbarhet behöver studierna komma till steg 3-5. En studie kommer till steg 318 p.g.a. bristande
presentation av ingående studiers karaktäristika, Två studier9; 26 kommer till steg 4 med anledning
av brister i metoder för sammanvägning av resultat då analys inte förefaller anpassad för
heterogeniteten i underlaget. Fyra studier kommer till steg 517; 19; 20; 21 med anledning av brister i
bedömningen av publikationsbias. För bedömd hög användbarhet bör studierna uppnå steg 6 dit
tre studier når2; 15; 25. Två av dessa2; 15 bibehåller hög användbarhet och den tredje25 nedgraderas till
medelhög användbarhet även här med hänsyn till brister i steg 2 (se ovan).
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Tabell 3. Bedömning enligt AMSTAR I med tolkning enligt Granskningsmall av SBU. 1:
Redovisas förutbestämd metod för genomförande? 2: Studieval och dataextraktion av två oberoende
granskare? 3: Litteratursökning av tillfredsställande omfattning? 4: Används studiernas
publikationsform som inklusions- / exklusionskriterium? 5: Finns förteckningar över inkluderade och
exkluderade studier? 6: Inkluderade studiers resultat och karaktäristika presenterade ? 7:
Vetenskaplig kvalitet hos ingående studier utvärderad och dokumenterad? 8: Har vederbörlig hänsyn
till ingående studiers vetenskapliga kvalitet vid formulering av slutsatser? 9: Lämpliga metoder
använda för sammanvägning av studiernas resultat? 10: Är sannolikhet för publikationsbias adekvat
bedömd? 11: Eventuella intressekonflikter angivna (i detta fall i systematisk review, ej i ingående
studier)
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Diskussion

Enligt denna narrativa litteraturstudie förefaller det finnas visst vetenskapligt stöd för att
användande av TM vid hjärtsvikt, jämfört med ordinarie vård, medför minskad mortalitet och
minskad risk för sjukhusinläggningar som tillskrivs hjärtsviktskomplikationer, men inte på totala
antalet sjukhusinläggningar. Ingen av dessa effekter sågs tydligt vid KOL. Analys av sjukhusinläggning, bedömd orsakad av hjärtsvikt, separat kan potentiellt bidra till en mer rättvis bild av
TM:s effekter i populationer med betydande samsjuklighet i andra sjukdomar som kan föranleda
sjukhusinläggning och som inte nödvändigtvis täcks in av planerad telemonitorering. En författare
till en artikel ser dock risker i denna analys då det ofta är svårt att veta om studiernas klassificering
av inläggningsorsak är korrekt genomförd och om rapportering av detta är adekvat är varför denna
analys riskerar att ge en skev bild. Man ansåg därför meta-analys olämplig och att analys av sjukhusinläggning av alla orsaker vara en mer lämplig analys i ett sjukvårdssystem21.
Resultatet i denna narrativa litteraturstudie ger visst stöd för att överväga tillägg av telemonitorering
i vården av patienter med hjärtsvikt i syfte att minska mortalitet och hjärtsviktsorsakad sjukhusinläggning. Liknande tolkning görs i en rapport, av flera av författarna till ESC-Guidelines från
20163, efter ett konsensusmöte kring rekommendationer för klinisk handläggning av patienter med
hjärtsvikt4. Rekommendationen lyder att man kan överväga att lägga till behandling med
telemonitorering till ordinarie vård, enligt den metod som beskrivs i studien TIM-HF234, i syfte att
minska mortalitet och hjärtsviktsrelaterade sjukhusinläggningar samt kardiovaskulär död.
Författarna är tydliga med att detta kan användas i tillägg till ordinarie vård och inte får vara
opersonligt, samt att metoden måste vara utformad för att fungera tillsammans med den vård som
ges i nuvarande form. Adekvat avvägning för kostnad mot vinst understryks. Reproducerbarheten
av resultaten från denna metod i länder, där förutsättningar inte nödvändigtvis liknar de i Tyskland
denna studie är gjord, är osäker. I anslutning till rekommendation att överväga behandling med
denna metod rekommenderas vidare studier i andra länder för att undersöka effekterna där4.
Metoden för telemonitorering som beskrivs i TIM-HF234, är utformad så att telemonitorering sker
via telemedicincenter, i nära samarbete med patientens kardiolog och allmänläkare, med daglig
monitorering av vikt, blodtryck, SpO2, hjärtfrekvens, självskattning av hälsotillstånd (skala 1–5)
samt 3-avlednings-EKG-övervakning med tolkning av hjärtrytm.
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Vad behöver vi veta mer?
Telemonitoreringsteknik erbjuder potentiellt väldigt stora möjligheter att bedriva delar av vården
nära patienten och undersöka utvalda fysiologiska parametrar och skattning av mående i patientens
hem och med kommunikation med vården digitalt som ett tillägg till ordinarie vård. Enligt
resultaten av denna narrativa litteraturgenomgång förefaller ett flertal faktorer, viktiga för planering
av eventuell storskalig behandling av patienter med hjälp av telemonitorering, vara oklara. Närmare
bestämt hur länge behandlingen med denna teknik bör pågå, vilka patienter som kan använda
tekniken och få vinster av den, vilken typ av teknik som har bäst effekt och vilka parametrar som
bör undersökas.
Både hjärtsvikt och KOL är kroniska tillstånd och förväntas behöva behandling över lång tid varför
det är relevant att veta hur länge det finns evidens för att en behandling bör pågå. Detta är oklart i
underlaget för denna studie. En artikel, som undersöker TM:s effekt vid KOL, gör tolkningen att
behandling måste pågå mer än 6 månader för att visa en effekt26 och en artikel15 studerar effekter
av TM vid hjärtsvikt under de första sex månaderna efter utskrivning från sjukhus för komplikation
till hjärtsvikt och, till skillnad från många andra studier i denna litteraturgenomgång, inte kan påvisa
signifikant effekt på mortalitet (dock låg evidensstyrka), eller hjärtsviktsrelaterade sjukhusinläggningar (moderat evidensstyrka), vilket kan tolkas som att effekter möjligen även här kan
tänkas uppkomma med längre intervention. Icke-signifikant effekt på totala antalet sjukhusinläggningar är dock detsamma som huvudresultatet (moderat evidensstyrka). Flera författare
understryker att fler studier med längre uppföljningstid behövs för att utvärdera telemonitoreringens effekter över tid13; 17; 19 och de flesta av studierna i denna litteraturgenomgång rapporterar
att en majoritet av ingående studier undersöker effekter runt 6–12 månader, även om uppföljningstid varierar i underlaget från 1 månad upp till runt 50 månader.
Vilka patienter som har bäst nytta av behandlingen förefaller enligt resultaten i denna studie ej vara
helt känt. Den största delen av patienterna i underlaget för resultat i de i denna studie ingående
artiklar är män och medelåldern i majoriteten av studierna är över 55 år varför interventionernas
effekt hos kvinnor är svåra att uttala sig om. Ett fåtal av artiklarna undersöker effekterna av TM på
patienter >70 år i en subgruppsanalys11; 22 där en av artiklarna11 inte inkluderas i resultatet (se
tabell 1) då artikeln är en post-hoc analys av material från en tidigare artikel som ingår i denna
studie9. Man ser där inte tydliga kontraindikationer på att tekniken kan användas hos äldre utan att
resultaten liknar de som i huvudgruppen om än evidensstyrkan rapporteras vara låg i dessa
analyser22. Urvalet av patienter som erbjuds deltagande i studier och andelen som väljer att inte
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delta är enligt flera författare inte helt känt. En artikel18 rapporterar om en studie där ungefär 50
procent av de som tillfrågats om deltagande i studien vägrar att delta och ännu fler faller bort innan
randomisering och antalet patienter som tillfrågats om deltagande i studien i många studier är
oklart. En artikel2, som undersökte telemedicin för många olika tillstånd, rapporterar att endast
35% av de ingående studierna rapporterar potentiella kandidater innan randomisering och en dropout rate (deltagare som hoppar av efter randomisering) mellan 0-42 procent. Av dessa studier hade
20% av studierna en refusal rate (patienter som inte ville delta) på 20–30 procent av deltagarna. En
anledning till detta bortfall som rapporteras efter randomisering är att rapporteringen känns
betungande för patienten. Fler studier med mer jämn fördelning av kön och med tydligare
beskrivning av urvalsprocessen skulle potentiellt ge värdefull information om för vilka patienter
telemonitorering kan vara värdefull och även mer information om hur tekniken skulle kunna
anpassas för att ge fler möjlighet att använda den.
Telemedicin, och inte minst telemonitorering, är inte en enskild behandlingsmetod, vilket beskrivs
av majoriteten av författarna till artiklarna i denna studie. Många faktorer kan spela in på effekter
av intervention, inte minst i den utformning av behandling som beskrivs i TIM-HF234. Tätt
samarbete mellan telemedicincenter, allmänläkare och kardiolog med personlig kännedom om
patienten, avancerad telemonitorering av många olika vitalparametrar, EKG-monitorering och
analys av hjärtrytm samt skattning av måendet kan alla var för sig inverka, men det är svårt att
utröna vilken del av behandlingen som ger bäst effekt, vilket också poängteras i flera av artiklarna
i denna litteraturgenomgång 13; 15; 19 som beskriver TM interventioner som i huvudsak komplexa i
de studier som undersökts.
Vissa studier försöker att isolera vilka delar av behandling som ger tydligast effekt. Kotb et al.
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genomför en nätverks-meta-analys där de försöker jämföra olika tekniker för telemedicin mot
varandra. Signifikant sänkning av mortalitet och sjukhusinläggning, tillskriven komplikation av
hjärtsvikt, ses vid STS och TM, men inte när man undersöker underlaget som kombinerar STS med
TM. Dessa effekter ses heller ej i analys av effekter av telemonitorering med EKG ingående eller
telemonitorering med videokommunikation. Strukturerad telefonsupport är undersökt i flera
studier i denna litteraturgenomgång, men klassificeras ej som telemonitorering. En författare2
menar att metoden är så frekvent använd att den i många studier kan betraktas som ingående i UC
och analyserades därför inte som en egen intervention i den artikeln, men ingår i många andra
studier. En studie23 undersökte enbart telemonitorering där information kommunicerades via mobil
dataöverföringsteknik (4G) (ej via bredband eller annan trådbunden kommunikation). Det finns
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således en bred samling av terapier som faller under kategorin telemonitorering och baserat på
underlaget till denna narrativa litteraturgenomgång behövs därför fler studier som undersöker vilka
komponenter i telemonitorering som är effektiva för att kunna anpassa och skräddarsy behandlingar med telemonitorering vilket idag är svårt då endast konceptet telemonitorering oftast undersöks och evidens för behandlingen då blir svårbedömd.

Styrkor och svagheter
Fynden i denna studie är observationella men validerade analysredskap för systematiska reviews i
form av AMSTAR-bedömning och tolkning enligt rekommendation av SBU tillämpades i
bedömningen av ingående artiklar. Styrkor i metoden för denna analys är på förhand etablerad
forskningsfrågeställning, inklusionskriterier, exklusionskriterier, val av databas samt söktermer.
Underlaget begränsades till sökning i PubMed där relevanta publicerade systematiska reviews
förväntades hittas. Ingen begränsning i tidsram varför relevanta studier publicerade fram till 1
november 2020 förväntas ha hittats. Sökningen begränsades till en databas för att vara genomförbar
inom planerad tidsram och ingen sökning efter studier refererade av författare gjordes. Sökning,
genomgång av studier samt extraktion av data genomfördes av en granskare. Begränsning i sökning
i form av filter för ”systematiska reviews” användes, vilket ger en risk för att felaktigt klassificerade
systematiska reviews inte kom med i denna studie. Opublicerade studier och eventuella
systematiska reviews publicerade i annan databas än PubMed ingår inte i denna analys. De artiklar
som inkluderas i denna studie grundar sig på underlag i form av studier undersökande telemonitorering jämfört med ordinarie vård publicerade fram till mars 2018 avseende hjärtsvikt och
september 2018 för KOL. Studier som publicerats efter dessa datum för respektive diagnos har
alltså inte inverkat på resultatet denna studies ingående artiklar och således inte i denna artikel.

Slutsatser
Sammanfattningsvis stöder denna narrativa litteraturgenomgång användande av telemonitorering
vid hjärtsvikt för att minska mortalitet och hjärtsviktsorsakad sjukhusinläggning jämfört med
ordinarie vård. Att användande av TM minskar totala antalet sjukhusinläggningar vid hjärtsvikt ses
detta stöd inte tydligt, ej heller för denna effekt på mortalitet och sjukhusinläggningar vid KOL.
Fler och större välgjorda studier med längre studietid än 6–12 månader i fler länder behövs för att
undersöka behandlingens effekt över tid och med olika förutsättningar. I dessa studier bör jämnare
könsfördelning eftersträvas, alternativt tydligare uppdelning mellan könen i analys, fler ålders25

kategorier undersökta för sig, samt tydligare definition av interventionen tele-monitorering med
fokus på att undersöka vilka komponenter i telemedicinen som har effekt.
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