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Framtiden?

Nya hus Nya lösningar



Pg utredning

• Styrning för en mer jämlik vård
• fd. Ordning och reda i vården

• Direktiv dec 2017
• Tilläggsdirektiv (nätläkare) maj 2018
• Delårsrapport juni 2018
• Slutrapport juni 2019



Direktiv – styrning för en mer jämlik vård

•Lagen om valfrihet
•Styrning/ersättningssystem
•Tillståndsprövning
•Hyrpersonal
•S.k. nätläkare









Videobesök

• Kry
• Min Doktor
• Doktor.se
• Doctrin
• Capio Go
• Alltid öppet
• M.fl.



Nätläkare

• Ca 10 olika aktörer
• KRY dominerar stort
• Skiljer sig markant i arbetssätt –förekomst av triage, 

användning av digitala anamnesverktyg, annan personal än 
läkare mm

• Majoriteten säger sig eftersträva integration med den 
”vanliga” vården
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Besök digitala vårdgivare



Digitala vårdtjänster - utredningsuppdrag

Analysera hur ett långsiktigt hållbart system för så 
kallade nätdoktorer kan skapas, med beaktande av 
principen om en behovsstyrd vård.



Videobesök per januari 2019

• Ca 550.000 besök
• Ersättning 650 SEK/besök
• Varierande patientavgift (ca. 100-250 SEK). Barn/ungdom <20 – 0 SEK
• Kostnad för landstingen – ca. 275 milj. Mycket eller lite?





Digitala vårdkontakter

• Telefon
• Video (Skype, FaceTime m.fl.)
• Chat ev. med bild
• SMS
• Mina vårdkontakter
• Journal



Digitalisering

• Vården har 20-25 års erfarenhet av digitalisering. Lång och mödosam 
väg!

• Digitalisering är rätt utnyttjad en potential att effektivisera vården

• Digitala vårdkontakter har kommit för att stanna – hur 
kan vi använda dom för att effektivisera och klara de 
stora utmaningar vi står inför? 



Reflektioner kring videomöten

Videomöten är ett verktyg, viktigt att veta när och om man ska 
använda det
Där det kan sparas tid för vårdpersonal är i anamnesupptagningen 

om denna automatiseras på något sätt (Kry, MinDoktor, 
Capio/Doctrin)
Videomöten kan påverka hur vårdpersonal arbetar i framtiden
Videomöten är en naturlig del av en framtida digital hälsocentral, 

med elektronisk kommunikation mellan patient och vårdpersonal



Digitala vårdkontakter och jämlik vård, 
behovsstyrd vård
• Hur bra är dagens  system? Svagheten i dagens system 

riskerar felaktigt utnyttjande
• Vägen framåt – integration! Integration i ett 

sjukvårdssystem som bygger på kontinuitet.
• Kan förbättra tillgängligheten. Tillgänglighet är en 

jämlikhetsfråga. 
• Kan förbättra servicen och sjukvården är en 

servicebransch.



Vården fungerar på det hela taget bra



Tillgänglighet kvällar/helger, ej sjukhusakuten



Nätläkarna

• Har pekat på behovet av ett mer nationellt 
sjukvårdssystem. Hur?

• Ersättning? Delar utanför offentligt åtagande? 
• Krav på triage?
• Integration nyckeln. Krav på integration?



Övrigt

• IT-säkerhet
• Behovet av informationsutbyte över gränser
• Kompetens 
• Läkares arbetstidssystem 
• Marknadsföring





Video

• Mycket kan ske per telefon eller chat, AI 
• Vissa enklare akuta åkommor – urinvägsinfektion, 

utslag
• Viss psykiatri – KBT via nätet
• Gruppbehandling – artrosskola mm
• Återbesök/uppföljning – men finns ofta mer 

effektivare digitala kontaktvägar



Lite funderingar

•Lagom takt för både patienter och personal
•Utvärdera, forskning behövs
•Det fysiska besöket har en del mervärden –
sjukvård skall både standardiseras och 
individualiseras. Jämlik vård är att göra skillnad. 
Säker bedömning kräver inte sällan fysiskt besök



Digitaliserad sjukvård

•Digitala vårdens stora möjligheterna ligger inte i 
det akuta videobesöket……..

•…men vi skall vara tacksamma mot 
nätläkarföretagen som satte fart på vissa 
processer



Effektiv vård

• Minska behovet av slutenvård
• Öka inslaget av egenvård
• Minska fragmentiseringen – hålla ihop systemet (inkl. 

kommunala vården)
• Arbeta förebyggande/hälsofrämjande

• Digitalisering kan hjälpa oss!



Framtiden?





Minska slutenvården – öka egenvården

• Ta hand om multisjuka på ett annat sätt.
• Låt 85-åringarna gå från ett digitalt utanförskap till ett digitalt 

innanförskap! Borgholmsmodellen.
• Lätt att få kontakt med min sjuksköterska.
• Rapportera/diskutera diverse nyckelvärden – vikt, blodtryck 

mm
• Det handlar om ett proaktivt arbetssätt.
• Vad är hindren?







Glesbygdsvård

•Avstånd! Enorm vinst för patienterna.
•Alla länkar i kedjan måste fungera. Läkemedel 
t.ex.

•Tätorterna behöver mer glesbygdsmedicin



Öka egenvården

•AI som ställer diagnos – enklare akuta 
sjukdomstillstånd

•Kroniker som sköter sin sjukdom själv.Appar! 
Komplettera med chat, videobesök, kontakt via 
journalen, patients like me mm

•Ordinerar medicinering själva. Ordinerar 
provtagning själva.



Sammanhållet system

•Sjukhusläkare är också nätläkare!
•Alla i vården är ”nätpersonal”.
•Specialiststöd till den nära vården (primärvård, 
hemsjukvård mm). Arbeta mer i realtid. 
Minimera remisser!



Hälsofrämjande

•Egenvården!
•AI hjälper till identifiera risker
•Lokalsamhällets betydelse – elevhälsa, 
socialtjänst, civilsamhället, näringsliv, 
försäkringskassan, polisen, arbetsförmedlingen.



Hinder

•Kultur – från leda till stödja
•Makt/patientcentrering
•Förändrade arbetssätt kräver inte sällan 
förändrad organisation

• IT lokalt, regionalt och nationellt
•Förändrade styrningsmodeller



Den stora haken -nationell e-hälsa

•Hur nationellt blir det? 
•Hur lång tid tar det?
•Hur mycket kommer det kosta?
•Hur mycket kommer det tränga undan andra 
reformer?

•Finns handlingskraften hos nationella aktörer? 
Lagstiftning!



Vården måste styras……

•Klarar vi att ställa om styrningen?



Styrning idag

Styrning för en mer jämlik vård 40

Presentatör
Presentationsanteckningar
Exempel från kartläggningen: Stora variationer i avgifter, ersättningsnivåer beroende på var patienten kommer ifrån och kostnadsansvaret. Risk för snedvridande incitament? Vilka överväganden gör man om man får 100 för egenlistad, 500 för olistad och 1900 för utomlänspatient?Täckningsgrad, vilket i de flesta landstingen definieras som ”andel av samtliga öppenvårdskontakter som sker inom primärvård”, det vill säga hur stor andel av patientens besök som görs på ”rätt” vårdcentral och på ”rätt” nivå i vården. Kan ge bonus eller avdrag. Täckningsgrad kan vara ett komplement och/eller alternativ till rörliga ersättningar, i syfte att ge incitament till att patienterna ska tas om hand på primärvårdsnivå. 



Digitala vårdtjänster

•Vad innebär behovsstyrd vård i praktiken?
•Vad kan man kräva i ett offentligt solidariskt 
finansierat system?

•Går vi mot två system – det offentliga resp. det 
privata?

•Går vi mot ett separat ”virtuellt” system?



Ställa om

•Merparten av dagens videobesök är 
utomlänsvård

•Utomlänsvård faktureras……
•Digitalisering minskar avstånd mellan 
individer

•21 + 290 huvudmän…….



Digital vård

•Öppnar för privata initiativ
•Öppnar för innovation
•Öppnar för expansion
•Har vi råd inom ramen för den solidariska 
finansieringen?

•Hur ransonerar man?



SLUT
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