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Mer kraft till vården
Alla människor behöver ibland hämta andan, kanske äta lite, för att fortsätta 

prestera på topp. I de flesta sammanhang är det en självklarhet. Men inte i 

vården. Där förväntar vi oss att läkare och sjuksköterskor ska kunna ta, bok-

stavligen, livsavgörande beslut på löpande band – utan sömn, mat eller paus. 

Trots att konsekvenserna kan bli ödesdigra. 

Även om man skulle kunna tro att vårdens medarbetare är övermänskliga, 

måste vi ge alla de som jobbar där möjlighet att vara människor. Vi på Doctrin 

tror på att kombinera människa och maskin. Vi vill inte ersätta, utan tvärtom 

förstärka de krafter vårdens personal redan har. Det gör vi genom att hjälpa 

vårdgivare att digitalisera de delar av patientresan som är möjliga. För om 

sjuksköterskan får stöd i att guida patienten genom vårdsystemet kommer 

hen kunna hjälpa fler, på kortare tid och med bättre resultat. Om läkaren 

redan inför besöket kan gå igenom patientens sjukdomshistoria och sedan 

slipper upprepa frågor om symptom och besvär sparar vi viktig tid för både 

patient och läkare. 

Det är inte kärnfysik. Eller för den delen hjärtkirurgi. Men komplexiteten i att 

utveckla och implementera digitala verktyg som hjälper snarare än stjälper 

vårdpersonal ska heller inte underskattas. Därför tror vi på att utvärdera hur 

varje enskild kontakt mellan patient och vårdgivare kan göras bättre genom 

smartare verksamhetsstöd – mer digital kraft – och på så sätt hjälpa vård- 

personal att utföra hjältedåd varje dag. 

Magnus Liungman, 
VD och grundare Doctrin
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Hög tid för digital transformation
Om du hade besökt samtliga hälso- och sjukvårdsseminarier i Almedalen hade du noterat 
att mer än vart femte berörde digitalisering. Det säger en del om det brinnande intresset för 
digitala lösningar i hälso- och sjukvården, så varför har inte mer hänt? 

Redan 2016 pekade McKinsey på potentialen med digitala verktyg i vården. På en tioårs- 
period skulle vårdenhetskostnaden kunna minska med 25 procent. För år 2025, det sista året 
som inkluderas i rapporten, skulle det innebära en bruttobesparing på 180 miljarder kronor 
jämfört med oförändrad kostnadsutveckling. Trots det lyser investeringarna med sin frånvaro 
även om signalen från vården är otvetydig. Smärtgränsen för vad personalen orkar är nådd 
och i många fall passerad! 

Hög arbetsbelastning äventyrar patientsäkerheten
I Doctrins undersökning som genomfördes under april–juni 2018 på 736 läkare och sjuk-

sköterskor från primär- och slutenvården uppger hela fyra av tio att de varit sjukskrivna 

på grund av för hög arbetsbelastning1. Lika stor andel uppger att de övervägt att lämna 

vårdyrket och bland sjuksköterskor i primärvården har över hälften övervägt att byta 

bana.  Det blir dessutom allt sämre. Fyrtio procent av sjuksköterskorna och 30 procent 

av läkarna upplever att situationen försämrats med ökande arbetsbelastning det senaste 

året. Tidsbristen leder enligt medarbetarna till bristande inläsning på patientfall, brist-

fällig anamnes och sämre vårdkvalitet, vilket får negativa följder för patientsäkerheten. 

Tidsbristen är bland annat en följd av ineffektivitet i arbetssätt och hur vården är 

organiserad, vilket delvis skulle kunna avhjälpas av intelligent digitalisering. 

Goda exempel finns
Om vi vill nå E-hälsovisionen och säkra Sveriges framtida topposition på området bör vi 

tillsammans accelerera den digitala transformationen. Varför drar vi inte lärdom av de 

goda exempel som finns på hur digitalisering har effektiviserat verksamheter. Ledande 

vårdkoncerner som Kaiser Permanente och Mayo Clinic visar att det går att kombinera 

smartare resursutnyttjande med högre medicinsk kvalitet, samtidigt som både tillgänglig-

het och patientdelaktighet förbättras.

Ett antal landsting erbjuder sedan 2018 digitala vårdbesök som ett första steg i ett större 

digitalt skifte, men förutsättningarna för mer genomgående förändringar saknas. Enligt 

SLIT-sammanställning2 från 2018 ligger IT-kostnader som del av den totala budgeten på 

samma nivåer som vid mätningarnas början år 2003. 

Vrid fokus från nätläkare till digifysisk vård
Samtidigt storsatsar nätläkarna. Kry och Min Doktor har tillsammans tagit in över en 

miljard i externt kapital. Även om antalet digitala vårdbesök ökar, utgör de fortfarande 

en försvinnande liten andel av totala antalet vårdbesök. Under juni 2016–april 2018 

genomfördes ca 360 000 digitala läkarbesök att jämföra med ca 40 miljoner besök per år 

S A M M A N FAT T N I N G

1 Bland sjuksköterskor i slutenvården uppger 26 procent att de varit sjukskrivna  
2 SLIT. 2018.  [ONLINE] 
https://www.dagensmedicin.se/contentassets/16fc6e7ae9c14c9e9ea4af0fcca02167/rapport---ehalsa-och-it-i-landstingen-2018.pdf
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av vårdpersonalen uppger att de någon gång 
övervägt att lämna vårdyrket



i den fysiska primärvården (inkluderar alla personalkategorier). Ändå är det de s k 

”nätläkarna” som får sätta bilden och därmed agendan för den digitala transformationen 

av hälso- och sjukvården.

Snarare än nätläkarfrågan, borde integrationen av digitala vårdbesök i den fysiska vården 

dominera debatten kring den digitala transformationen! För när vi tillfrågar medarbetarna 

anger de dåligt anpassade digitala system som det största hindret för att digitala vård- 

kanaler ska bli en integrerad del av den fysiska vården. De anser dessutom att det saknas 

en långsiktig strategi för den digitala transformationen och de är kritiska till att primär- 

vården inte får rätt förutsättningar för att möta framtida vårdbehov. 

Vi befinner oss i ett vägskäl. Accelererande ohälsa bland vårdens medarbetare, allt 

svårare att rekrytera i kombination med en åldrande befolkning med växande vårdbehov 

är i längden ohållbart. En del av lösningen är digitala verktyg som avlastar vårdpersonal, 

sparar tid och tillvaratar patienten som en resurs i vårdteamet. Men för att befintlig 

teknologi ska komma såväl medarbetare som patienter till del krävs resurser, förändrings- 

ledarskap, en långsiktig strategi för den digitala transformationen och framförallt att 

vårdens behov får styra digitaliseringsagendan. För att underlätta detta krävs dessutom 

teknikneutrala ersättningssystem och effektivisering av upphandling. 

Tid är som bekant en bristvara. På få områden är detta så påtagligt som i vården. Men 

utvecklingen går att vända förutsatt att vi agerar nu!



54%
uppger att tidsbristen leder till sämre vårdkvalitet
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Allt börjar med vårdpersonalen
Under de senaste 20 åren har hälso- och sjukvården genomgått en långsam digital omvandling 
– till elektroniska journaler och remisser, digital röntgengranskning och allt mer avancerade 
medicinsk-tekniska verktyg. Nu står vi inför ett skifte där många hoppas att digitaliseringen 
ska lösa vårdens stora utmaningar. Men det är först när vården kan använda digitala verktyg 
på ett effektivt sätt som de gör verklig nytta för invånarna, vårdgivarna och samhället i stort. 
Därför är det viktigt att kritiskt granska vilka problem olika digitala verktyg kan lösa och hur 
enkla de är att använda, innan man väljer teknik. Vilka är då utmaningarna?

Mer fokus på patientdelaktighet och tillgänglighet
Det finns tre centrala delar i vården med inbördes inverkan på varandra: 

(1) resursutnyttjande inom vården, (2) patientinflytande och tillgänglighet och 

(3) medicinsk kvalitet. Sverige har gjort en kraftansträngning när det gäller att säkra 

medicinsk kvalitet, framförallt inom specialiserade områden, samt resursutnyttjandet 

inom primärvården, där bland annat sjuksköterskor har bredare ansvarsområden än i 

andra länder. Tillgänglighet och patientdelaktighet har däremot inte fått samma fokus. 

Vårdens medarbetare vittnar också om ohållbara arbetsförhållanden till följd av 

resursbrist och ineffektivitet.  

Det finns dock inga motsatsförhållanden mellan dessa tre områden. Exempelvis visar 

studier att god kvalitet är tätt sammankopplat med patientinflytande; något som ökar 

ansvaret för den egna hälsan. Att göra vården mer patientcentrerad handlar också om 

att se patienten som en ovärderlig resurs i vårdteamet, inte minst vid kronisk sjukdom. 

Sjukvården behöver självklart informera, behandla och följa upp. Minst lika viktigt är 

dock att ta del av patientens förväntningar, engagera och ge hen större inflytande.   

Snabbt hitta rätt vårdnivå
Antalet digitala läkarbesök har accelererat i och med nätläkarnas hastiga inträde i 

hälso- och sjukvården. Det är lätt att förstå att de med enkla besvär väljer den digitala 

privata läkaren som lovar tid inom 30 minuter, framför den belastade vårdcentralen 

som med svårighet bokar in en tid om en vecka.    

Den ökade tillgängligheten till privat digital vård utmanar den traditionella hälso- och 

sjukvården vad gäller att ge bästa möjliga vård på lägsta effektiva omhändertagandenivå. 

Det är viktigt att insatser fokuseras på att guida patienterna rätt inom primärvården och 

att fastställa rätt vårdnivå så tidigt som möjligt. De vårdsökande är en av sjukvårdens 

viktigaste resurser.  Genom att låta dem utföra en större del av informationsinsamlingen 

(anamnes), så avlastas vårdpersonalen samtidigt som det ger bättre underlag för 

bedömning, mer träffsäker guidning genom sjukvårdens komplexa system och en ökad 

patientdelaktighet. 

I N T RO D U K T I O N



Vårdpersonalens arbetssituation är ohållbar
Det går inte att peka ut en enskild åtgärd som lösning på problemet, men en sak är säker: 

Så länge arbetssituationen för primärvårdens personal inte förbättras är det lönlöst att 

diskutera vare sig effektivitet eller patientnöjdhet. Vi hoppas denna rapport är ett steg 

på vägen, genom att ge en klarare bild av medarbetarnas situation, arbetsmiljö och syn på 

digitalisering.

Ashkan Labaf,  Anna-Karin Bonamy Edstedt, 
Specialistläkare, Med. dr, Head of Nordic, Specialistläkare, Docent, Chefläkare 
Grundare

67%
av vårdpersonalen anser inte att primärvården får 
rätt förutsättningar för att möta dagens vårdbehov
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Metod
Undersökningens målpopulation var läkare och sjuksköterskor inom hälso- och sjukvård. 
Datainsamlingen har genomförts genom webbenkäter under april–juni 2018. 
Respondenterna fick en mindre ersättning, i form av rabattkod. För att undvika påverkan på 
svaren, framgick inte vilket företag som stod bakom undersökningen innan respondenterna 
svarat. På grund av utmaningen med att få in svar i vissa grupper har den digitala enkäten 
också kompletterats med telefonintervjuer med framförallt allmänläkare. Telefonintervjuerna 
utgör 1,6 procent (n=21) av det totala antalet respondenter. 

Totalt antal respondenter var 736 personer. Från primärvården svarade 111 läkare och 

179 sjuksköterskor. Från slutenvården svarade 119 läkare och 327 sjuksköterskor. Det 

råder en jämn fördelning över landets sex sjukvårdsregioner och storstadsregionerna är 

lika väl representerade som de mer glesbefolkade. Det finns en jämn åldersfördelning  

för sjuksköterskor inom slutenvården. För de övriga grupperna är den övervägande 

majoriteten mellan 21–50 år. 

Vi har en viss övervikt av kvinnor som svarat på enkäten, 66 procent jämfört med 

34 procent män, vilket dock motsvarar fördelningen av män och kvinnor som arbetar i 

vården.  

Eftersom panelen genomförts med webbenkäter finns risk för viss snedvridning. Det 

kan grunda sig på att de personer som deltar är mer positiva till digitalisering eller mer 

förändringsbenägna. Dock har vi inte haft information om deras kunskap eller erfarenhet 

kring digitalisering, utan fokuserat på att få en jämn fördelning av yrkeskategorier och 

åldrar från landets alla sjukvårdsregioner. Resultaten ska tolkas med hänsyn till detta. 

Rapporten innehåller även två case från ledande vårdkoncernerna Kaiser Permanente 

och Mayo Clinics som beskriver integrering av och resultat från digitala verktyg i 

verksamheten. 

För att komplettera rapporten med fler perspektiv har vi även genomfört ett antal 

expertintervjuer med företrädare från hälso- och sjukvården. Patrik Sundström SKL, 

David Liljequist Vårdförbundet, Eva Helmersson, MS-patient och patientföreträdare 

Neuro samt Ingvar Krakau, docent i Allmänmedicin, anknuten forskare, institutionen för 

Medicin, Solna, Karolinska Institutet. 
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Nulägesbeskrivning
 

 

 

 

 

Vårdpersonalen – en förutsättning för kvalitativ vård
Svensk vård utmärker sig på många områden, inte minst vad gäller medicinska resultat. 

Samtidigt har primärvården under lång tid brottats med resursbrist, ineffektivitet och 

bristande tillgänglighet. 

Att mäta och jämföra kvalitet i vården är utmanande, då utöver de många samverkande 

faktorer som påverkar såväl utfall som patientupplevelse skiljer sig hälso- och sjukvårds-

systemen åt. Inte bara mellan länder utan även inom landsgränser. Vi kommer inte för- 

djupa oss i kvalitetsbegreppen utan kan bara konstatera att det finns en mängd åtgärder 

som måste till för att uppnå vård av hög kvalitet, oavsett hur det definieras. Vare sig man 

tittar på upplevd patientnöjdhet, tillgänglighet, kontinuitet, medicinsk kvalitet eller med-

icinska resultat är vårdpersonalens välbefinnande en absolut förutsättning för kvaliteten 

i övrigt. Om en betydande andel av vårdpersonalen övervägt att lämna vårdyrket till följd 

av för hög arbetsbelastning eller andra arbetsmiljörelaterade problem kan vi inte komma 

tillrätta med bristerna i primärvården – såvida vi inte först bryter denna onda cirkel. 

Kroniskt sjuka och åldrande befolkning ökar kraven på vården
De allra flesta kan relatera till hur det är att vara sjuk. Det är tack och lov oftast ett 

temporärt tillstånd som i bästa fall avhjälps genom vila, i värsta fall genom ett besök hos 

läkaren. För de 40 procent av Europas befolkning, äldre än 15 år, som lever med minst en 

kronisk åkomma4 innebär det en frekvent kontakt med vården. Patienter med kroniska 

sjukdomar står för 80 procent av sjukvårdens kostnader. De fem procent patienter som 

har störst vårdbehov utgör 50 procent av de totala vårdkostnaderna.5 Sedan millennie-

skiftet har kostnaden för hälso- och sjukvården ökat med i snitt 4,2 procent per år vilket 

är nästan 1 procent mer än BNP-ökningen6. Fortsätter kostnadsökningen i samma takt 

”Om man som jag har en ’enkel’ diagnos och får behandling på klinik två gånger 

om året så behöver man inga hjälpmedel direkt för själva behandlingen. Däremot 

hjälper det att jag förstår hur jag ska sköta mig i övrigt, att jag ska hålla mig i rörelse, 

att jag ska sova ordentligt, äta bra och så vidare. Det var först när jag började 

logga mitt välmående som jag började kunna se mönster.”

Eva Helmersson, MS-patient och patientföreträdare Neuro

3 Effektiv vård [ONLINE] http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2016/01/SOU-2016_2_Hela4.pdf 
4 PWC. Den digitala patienten är här. [ONLINE] https://www.pwc.se/sv/pdf-reports/den-digitala-patienten-ar-har.pdf 
5 Bortom IT – om hälsa i en digital tid [ONLINE] https://www.iffs.se/media/22074/bortom-it_low.pdf 
6 Mckinsey & Company, Värdet av digital teknik i den svenska vården [ONLINE] https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Healt-
hcare%20Systems%20and%20Services/Our%20Insights/Digitizing%20healthcare%20in%20Sweden/Digitizing-healthcare-in-Sweden.ashx 
7 PWC. Den digitala patienten är här [ONLINE] https://www.pwc.se/sv/pdf-reports/den-digitala-patienten-ar-har.pdf

”Värdet av hälso- och sjukvården uppstår i mötet eller 

interaktionen mellan patient och vård. Vårdens effektivitet 

avgörs därmed i mötet.”

Effektiv vård3
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kommer den totala kostnaden för hälso- och sjukvården att öka från 9,6 procent av BNP 

2012 till hela 16 procent år 2050.7   Om inga större förändringar i hur vi levererar vård 

sker, kommer hälso- och sjukvården sluka en allt större del av de offentliga medlen.  

Gruppen kroniskt multisjuka patienter med stora vårdbehov kommer att fortsätta öka 

då andelen i befolkningen som är över 80 år kommer öka med 50 procent8, från dagens 

5,3 procent (2013) till 7,5 procent 2030. Sverige har dessutom en högre andel äldre än 

motsvarande OECD-länder vilket gör effekterna särskilt märkbara här.9 

Styrning, kompetensförsörjning och ersättningssystem
Det faktum att vården i Sverige styrs av 21 huvudmän – på 10 miljoner människor – 

försvårar styrning och samordning. En av de största utmaningarna är kompetensför- 

sörjning, både att behålla medarbetare och att attrahera nya. 

I linje med akademiseringen av samhället i övrigt har antalet sjuksköterskor i den lands-

tingsdrivna hälso- och sjukvården ökat på bekostnad av antalet undersköterskor. Andelen 

administratörer har legat konstant på ca 15–20 procent sedan många år tillbaka. Där-

emot har sammansättningen förändrats. Andelen vårdnära administratörer har minskat 

till förmån för andra administrativa funktioner som controllers, planerare, utvecklare.10 

Vården i Sverige är förhållandevis sjukhusintensiv jämfört med andra länder, vars mot-

svarighet till primärvården utgör en större del av den totala vården. Andelen allmän- 

läkare i Sverige ligger på ca 16 procent jämfört med genomsnittet i motsvarande 

OECD-länder där andelen ligger kring 29 procent11. Det sker dessutom en förflyttning 

av vård från sjukhusen till primärvården eller till den kommunala omsorgen, framförallt 

äldreomsorgen. Effektiv vård12  konstaterar att kompetensförsörjningen inte grundats 

i en långsiktig strategi förankrad i behov på nationell nivå, utan att det snarare är 

tillgången på allmänläkare som har fått styra.  

I Läkarförbundets enkätundersökning från 2016 svarade 51 procent av de tillfrågade 

primärvårdsläkarna att skälet till att de arbetade deltid var att arbetet var för krävande. 

Trettiotre procent uppgav att de övervägt att lämna läkaryrket och 19 procent att de 

någon gång varit sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad ohälsa.13   

En ekvation där primärvården ska utföra en allt större del av vården trots att profes- 

sionen går på knäna kan tyckas svår att få ihop. Samtidigt finns kritik mot att endast till- 

föra mer resurser utan att se över ersättningssystem, arbetsmetoder och digitala system.

Som en konsekvens av de ökade kostnaderna och primärvårdens växande ansvar 

förändras också ersättningsmodellerna för vården. Idag baseras ca 70–99 procent av 

primärvårdens ersättning på antalet listade patienter, det vill säga kapitering, istället 

för på antalet besök14.

8 Socialstyrelsen [ONLINE] https://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/Vard-och-omsorg-om-aldre-15.pdf 
9 OECD [ONLINE] http://www.oecd.org/health/sweden-has-excellent-healthcare-but-must-improve-care-co-ordination.htm 
10 Effektiv vård [ONLINE] http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2016/01/SOU-2016_2_Hela4.pdf 
11 https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2015/doctors-by-age-sex-and-category_health_glance-
2015-22-en#.WKwBy3diSDU#page2  
12 Effektiv vård [ONLINE] http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2016/01/SOU-2016_2_Hela4.pdf  
13 http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2017/04/Manga-primarvardslakare-sjukskriver-sig/  
14 SKL. 2017. [ONLINE] https://skl.se/download/18.16e9d4ba16395a9d8b360ec0/1527579640954/Sammanst%C3%A4llning%20er-
s%C3%A4ttningar%20och%20kostnadsansvar%20i%20PV%202017%20(004)%202018-04-25.pdf
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Patienten en outnyttjad resurs
 

 

 

 

 

 

Ökande kostnader medför krav på ökad effektivitet och smartare resursutnyttjande. 

I detta sammanhang är en vanlig farhåga är att patienter med större inflytande kräver 

mer tid och resurser. Tvärtom finns forskning som pekar på patienten som en outnyttjad 

resurs i vården. Inte minst så kallade spetspatienter eller spetsanhöriga, som i många fall 

tvingats bli sin egen kunskapskälla, skulle kunna bidra till smartare resursutnyttjande om 

de fick större inflytande över sin vårdsituation.15

Ett annat perspektiv är egenvård kontra professionell vård. Sverige hamnar efter andra 

länder när det gäller att sätta mål och bistå kroniskt sjuka kring deras egenvård. Bland 

de svenska allmänläkarna noterar endast 15 procent rutinmässigt målen för patientens 

egenvård i journalen medan 26 procent aldrig dokumenterar de mål patienten ska 

uppnå på egen hand.16

Digitalisering ökar press på omställning 
 

 

 

 

 

Digitaliseringen drivs av såväl tekniska framsteg som förändrade patientbeteenden. 

De så kallade ”nätläkarnas” etablering på den svenska marknaden har ökat användningen 

av digitala vårdkontakter. Antalet digitala läkarbesök har ökat från drygt 13 000 under 

april 2017 till drygt 35 000 under april månad 2018 visar en sammanställning från 

Region Jönköping som har tre privata aktörer knutna till sig.   Vad gäller attityder till 

digitala vårdval uppgav 40 procent av ca 1000 tillfrågade svenskar att de var positiva 

till att välja ”virtuella vårdalternativ framför traditionella”.

Fyrtiotre procent av respondenterna trodde dessutom att virtuell vård kunde leda till 

en snabbare tillgång till vården.18

”Från vårdens sida skulle man behöva förstå vilken resurs det är att ha en påläst 

patient, att få patienten att till exempel delvis föra journal själv t ex. Man måste 

bli mer transparent från vårdens sida och våga släppa in patienten.”

Eva Helmersson, MS-patient och patientföreträdare Neuro

”Digitalisering förändrar varje dimension i hälso- och sjukvård, kompetenser 

vi rekryterar, samverkan och arbetssätt. Inget blir oberört av digitalisering och 

man behöver se det panoramat för att fullt ut förstå konsekvenserna.”

Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa SKL

14 SKL. 2017. [ONLINE] 
https://skl.se/download/18.16e9d4ba16395a9d8b360ec0/1527579640954/Sammanst%C3%A4llning%20ers%C3%A4ttningar%20
och%20kostnadsansvar%20i%20PV%202017%20(004)%202018-04-25.pdf  
15 Hibbard J.H., Greene J., Overton V.”Patients with lower activation associated with higher costs; delivery systems should know their patients’ ‘scores’.” 
Health Aff (Millwood) 2013; 32: 216–222. Oliveira P., Zejnilovic L., Canhão H., et al. Innovation by patients with rare diseases and chronic needs.
Orphanet J Rare Dis 2015; 10: 41. 
16 Vårdanalys [ONLINE] https://www.vardanalys.se/wp-content/uploads/2017/12/V%C3%A5rden-ur-prim%C3%A4rv%C3%A5rds-
l%C3%A4karnas-perspektiv-en-j%C3%A4mf%C3%B6relse-mellan-Sverige-och-nio-andra-l%C3%A4nder-2.pdf 
17 Socialstyrelsen- Digitala vårdtjänster riktade till patienter 
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20984/2018-6-15.pdf 
18 PWC. 2015. [ONLINE] https://www.pwc.se/sv/pdf-reports/digitala-doktorn-kan-komma.pdf



19 SLIT. 2018. [ONLINE] 
https://www.dagensmedicin.se/contentassets/16fc6e7ae9c14c9e9ea4af0fcca02167/rapport---ehalsa-och-it-i-landstingen-2018.pdf

I offentlig sektor släpar däremot IT-investeringarna efter. Enligt en sammanställning från 

maj 2018 har IT-kostnaden legat på i stort sett samma nivå sedan mätningarna började år 

2003, strax under tre procent av den totala omslutningen, även om skillnaderna mellan 

olika landsting är stora. Däremot har det börjat röra sig på området för digitala vård- 

möten (digitala vårdcentraler), framförallt på grund av att flera privata tjänster tillkom-

mit. Enligt SLIT erbjuder fyra landsting digitala vårdmöten och nio landsting har påbörjat 

piloter (juni 2018). Vid slutet av 2018 kommer totalt 16 landsting att ha påbörjat tjänster 

för digitala vårdmöten.19

Ökad andel kroniskt sjuka, åldrande befolkning och förändrade beteenden och förvänt-

ningar på tillgänglighet från patienter innebär ökade krav på primärvården. Så hur ställer 

sig vårdens medarbetare till dessa höjda krav? 

71%
71% av allmänläkarna är positiva till att utföra 
digitala vårdkonsultationer som en del av sitt arbete
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Resultat – medarbetarna 
om sin arbetsmiljö

 
 
 
 
 
Arbetsbelastning i vården 
När vi ber medarbetare beskriva sin arbetsvardag återkommer givande och intressant 
frekvent. Bland negativa omdömen är stress det begrepp som står ut bland samtliga 

yrkeskategorier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns en relativt enad bild av den arbetsbelastning som vårdens medarbetare upp- 

lever, oavsett vilken profession man tillfrågar. Denna enkät bekräftar tidigare genomförda 

undersökningar av hur vårdens medarbetare upplever sin arbetssituation20.

• 55% uppger att de haft för mycket att göra när de får uppskatta sin arbetsbelastning det senaste året 
 (särskilt sjuksköterskor närmre 60% svarar ja på den frågan).

• Ca 40% uppger att de någon varit sjukskrivna på grund av för hög arbetsbelastning

• Drygt 40% sjuksköterskor och ca 30% av läkare upplever att arbetsbelastningen förändrats 
 till det sämre det senaste året.  

• Om respondenterna övervägt att byta arbetsplats på grund av för hög arbetsbelastning svarar en 
 majoritet ja (med undantag för läkare i slutenvården där siffran är 45%).

• 54% av sjuksköterskor i primärvården uppger att de övervägt att lämna vårdyrket på grund av för hög 
 arbetsbelastning (ca 40% i övriga yrkesgrupper).

”Att få chans att göra ett bra jobb och inte gå från jobbet 

med en klump i magen och tänka att alla i vart fall lever.” 

Fritextsvar sjuksköterska, slutenvården

20 Läkartidningen. 2017 [ONLINE] http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2017/04/Manga-primarvardslakare-sjukskriver-sig/
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Har du övervägt att lämna vårdyrket på grund av 
att din arbetsbelastning varit för hög?
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2 Nej 48 (43.64 %) 56 (48.28 %) 63 (36.21 %) 147 (47.12 %)

3 Vet ej 12 (10.91 %) 21 (18.1 %) 17 (9.77 %) 23 (7.37 %)

Svar 110 116 174 312

1 Ja 48 (43.64 %) 44 (37.93 %) 70 (40.23 %) 82 (26.28 %)

2 Nej 62 (56.36 %) 72 (62.07 %) 104 (59.77 %) 230 (73.72 %)
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Sjukskrivningstalen21 är höga bland alla yrkeskategorier. Värt att notera är den höga 

andel som uppger att de haft kortare frånvaro på grund av för hög arbetsbelastning.

• Över 50% av både läkare och sjuksköterskor inom primärvården har haft kortare frånvaro 
 pga för hög arbetsbelastning. 

• 46% av läkare i slutenvården och var tredje sjuksköterska i slutenvården svarar ja på samma fråga. 

21 Andelen som svarar ja på frågan ”Har du någonsin varit sjukskriven på grund av för hög arbetsbelastning?”
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”Vi behöver bli bättre på handledning, utbildning och möjlighet att utvärdera 

och diskutera. Man bedriver ett arbete med etiska dimensioner men mycket få 

möjligheter att diskutera och reflektera de etiska dilemman man ställs inför. 

Många bränner ut sig eller slutar på grund av att man inte hinner ge god vård och 

man får heller ingen möjlighet att diskutera dessa brister med någon annan.”

David Liljequist, Vårdförbundet



”Situationen har blivit mycket pressad. 

Den medicintekniska utvecklingen gör att vi kan 

vårda och operera mycket äldre patienter än vad 

som tidigare var möjligt, däremot kan vi inte möta det 

ökade behovet av omsorg som då behövs. Inte bara 

att vi behandlar äldre patienter, utan vi har många 

fler äldre patienter sammantaget, vilket ökar 

trycket i organisationen.”

/ David Liljequist, Vårdförbundet

Tidsbrist och dess konsekvenser
Sjukvården är full av rutinärenden och administration som tar tid från vårdmötet. Enligt 

studier i Capios verksamheter är 35–40 procent av de inkommande samtalen till sjuk- 

sköterskor inom primärvården av administrativ karaktär22. När vi frågar sjuksköterskor 

uppger 29 procent att över hälften av samtalen skulle kunna skötas av personal utan 

medicinsk utbildning. 

Tidsbrist:
• Drygt 30 procent upplever tidsbrist dagligen, bland sjuksköterskor i primärvården 
 upplever 46 procent daglig tidsbrist.

• 80% svarar ja på frågan om de upplever tidsbrist i patientkontakten minst en gång i veckan.23

Konsekvenserna av tidbristen uppges framförallt vara sämre vårdkvalitet, bristande inläsning 
på patientfallet och bristfällig insamling av sjukdomshistoria (anamnes). Bland allmänläkarna 

anser nästan hälften att den allvarligaste konsekvensen är bristande inläsning, medan läkare 

inom slutenvården uppger bristfällig anamnes. Bland sjuksköterskorna uppfattas sämre 

vårdkvalitet som den allvarligaste konsekvensen. Utöver bristande inläsning på patientfallet 

och bristfällig anamnes pekar sjuksköterskorna även på den bristfälliga uppföljningen med 
patienten samt dåligt bemötande som konsekvens av tidsbrist. Det är förhållandevis få som 

uppger att tidsbristen kan leda till felaktiga diagnoser: 15 procent bland läkare i sluten- 

vården och sjuksköterskor i primärvården och endast 5 procent bland sjuksköterskorna 

i slutenvården. Här står dock allmänläkarna ut, hela 21 procent uppger att tidsbristen 

riskerar att leda till felaktig diagnos. 

22 Genomgång av en Capio-vårdcentral genomförd av Capio Närsjukvård 
23 Andel som svarar minst en gång i veckan eller mer på frågan Hur ofta upplever du tidsbrist i din kontakt med patienter?
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1 Bristande inläsning på patientfallet 43 (49.43 %) 29 (35.37 %) 52 (39.1 %) 98 (42.79 %)

2 Bristfällig insamling av sjukdomshistoria (anamnes) 25 (28.74 %) 33 (40.24 %) 41 (30.83 %) 64 (27.95 %)

3 Felaktig triagering 17 (19.54 %) 11 (13.41 %) 17 (12.78 %) 22 (9.61 %)

4 Dåligt bemötande 33 (37.93 %) 19 (23.17 %) 37 (27.82 %) 56 (24.45 %)

5 Felaktig diagnos 18 (20.69 %) 12 (14.63 %) 21 (15.79 %) 11 (4.8 %)

6 Sämre vårdkvalitet 39 (44.83 %) 32 (39.02 %) 78 (58.65 %) 139 (60.7 %)

7 Bristande journalanteckningar 12 (13.79 %) 14 (17.07 %) 33 (24.81 %) 55 (24.02 %)

8 Bristande uppföljning med patienten 17 (19.54 %) 15 (18.29 %) 40 (30.08 %) 81 (35.37 %)

9 Annat: 2 (2.3 %) 3 (3.66 %) 3 (2.26 %) 14 (6.11 %)

Svar 87 82 133 229

Vad får tidsbrist i patientkontakten för konsekvenser?

Välj max 3 alternativ
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Den upplevda tidsbristen kan tyckas vara en paradox då Sverige enligt Vårdanalys har 

längre läkarbesök jämfört med motsvarande länder (15–24 min jämfört med Tyskland).24  

Samma studie pekar på att svenska läkare, trots jämförelsevis mycket tid per besök, är de 

mest stressade. Detta kan delvis förklaras av att svenska patienter har färre läkarbesök 

per år och lägre andel fast läkarkontakt vilket skulle kunna innebära längre tid för 

inläsning vid varje besök.

”Resurserna är underdimensionerade i jämförelse med de behov som finns. Vad vi 

vet från internationell forskning är att patientskadorna står i direkt proportion till 

kompetens per patient. Ju färre välutbildade sjuksköterskor per patient ju fler skador 

– eftersom sjuksköterskan inte hinner ägna tid till att observera och fånga upp 

problem då den tiden istället ägnas åt att ge ut läkemedel och administration.”

David Liljequist, Vårdförbundet
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24 Vårdanalys. 2015. [ONLINE] https://www.vardanalys.se/wp-content/uploads/2017/12/V%C3%A5rden-ur-prim%C3%A4rv%C3%A5rds-
l%C3%A4karnas-perspektiv-en-j%C3%A4mf%C3%B6relse-mellan-Sverige-och-nio-andra-l%C3%A4nder-2.pdf
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Kontroll över vardagen
Stress är inte alltid relaterat till upplevd tidsbrist. Det kan också förklaras av bristande kon-

troll eller flexibilitet. På frågan om man skulle vilja ändra något i sin vardag är det vanligaste 

svaret att själv kunna planera sin arbetsdag, större flexibilitet vad gäller arbetstid och högre grad 
av kontinuerlig utveckling och lärande. 

0%

100%

25%

50%

75%

1 Själv kunna planera min arbetsdag 53 (53.54 %) 59 (55.66 %) 79 (49.38 %) 131 (45.02 %)

2 Bättre överblick över mina arbetsuppgifter 36 (36.36 %) 29 (27.36 %) 42 (26.25 %) 75 (25.77 %)

3 Tydligare återkoppling från patienten om vårdupplevelsen 32 (32.32 %) 23 (21.7 %) 51 (31.87 %) 65 (22.34 %)

4 Kunna arbeta mer på distans 27 (27.27 %) 26 (24.53 %) 35 (21.88 %) 47 (16.15 %)

5 Större flexibilitet vad gäller arbetstid 39 (39.39 %) 25 (23.58 %) 65 (40.62 %) 119 (40.89 %)

6 Mer utbyte med kollegor 20 (20.2 %) 18 (16.98 %) 30 (18.75 %) 44 (15.12 %)

7 Mer varierade arbetsuppgifter 15 (15.15 %) 17 (16.04 %) 28 (17.5 %) 40 (13.75 %)

8 Högre grad av kontinuerlig utveckling och lärande 21 (21.21 %) 26 (24.53 %) 47 (29.38 %) 144 (49.48 %)

9 Annat: 5 (5.05 %) 6 (5.66 %) 9 (5.62 %) 32 (11 %)
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• 1 av 4 efterfrågar bättre överblick av arbetsuppgifter och tydligare återkoppling från patienten 
 om  sin vårdupplevelse

• I primärvården vill nästan var tredje allmänläkare och sjuksköterska ha tydligare återkoppling 
 från sin kollega jämfört med var femte i slutenvården

• Drygt en fjärdedel av läkarna efterfrågar att arbeta på distans medan var femte sjuksköterska 
 i primärvården och endast 16% av sjuksköterskorna i slutenvården värderar distansarbete högt.  
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Nästan en av fyra tillfrågade uppger att de dagligen får utföra uppgifter som borde 

hanteras av annan vårdnivå eller personal med annan medicinsk utbildning och totalt 

73 procent anger att det händer minst en gång i veckan. Här står primärvårdsläkarna 

ut något med ca 80 procent medan övriga ligger strax över 70 procent.

Hur ofta har du fått hantera ärenden som 
egentligen borde ha hanterats på en annan 
vårdnivå eller personal med annan 
medicinsk utbildning?
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1 Dagligen 29 (29.29 %) 28 (26.42 %) 37 (23.12 %) 65 (22.49 %)

2 Flera gånger i veckan 27 (27.27 %) 29 (27.36 %) 43 (26.88 %) 93 (32.18 %)

3 En gång i veckan 25 (25.25 %) 20 (18.87 %) 36 (22.5 %) 48 (16.61 %)

4 En gång i månaden 11 (11.11 %) 20 (18.87 %) 25 (15.62 %) 38 (13.15 %)

5 Några gånger om året 6 (6.06 %) 3 (2.83 %) 12 (7.5 %) 21 (7.27 %)

6 Aldrig 1 (1.01 %) 6 (5.66 %) 7 (4.38 %) 24 (8.3 %)
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Oavsett om man är överkvalificerad eller underkvalificerad för de arbetsuppgifter 

man får kan stress uppstå av att man inte får lägga tid på det man är utbildad för. 

”Jag arbetar i en chefsroll, men 

har också patientkontakt. I min roll 

som chef har jag det ofta stressigt och 

känner att tiden inte räcker till. I rollen som 

sjuksköterska med patientkontakt känner 

jag en stor tillfredsställelse och känner att 

jag oftare har tid att göra det som ska 

göras. Jag skulle vilja ha avlastning 

i min chefsroll.” 
/ Citat öppna svar, sjuksköterska
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25 Vårdanalys. 2015. [ONLINE] https://www.vardanalys.se/wp-content/uploads/2017/12/V%C3%A5rden-ur-prim%C3%A4rv%C3%A5rds-
l%C3%A4karnas-perspektiv-en-j%C3%A4mf%C3%B6relse-mellan-Sverige-och-nio-andra-l%C3%A4nder-2.pdf 
26 Vårdanalys. 2015. [ONLINE] https://www.vardanalys.se/wp-content/uploads/2017/12/V%C3%A5rden-ur-prim%C3%A4rv%C3%A5rds-
l%C3%A4karnas-perspektiv-en-j%C3%A4mf%C3%B6relse-mellan-Sverige-och-nio-andra-l%C3%A4nder-2.pdf

Bristande samordning
När det gäller samordning mellan olika delar av vården brister Sverige på många 

områden, framförallt i tillgången till journaler och annan klinisk information vid vård- 

mötet. Enligt Vårdanalys jämförelse av primärvården i tio länder uppger endast hälften 

av de tillfrågade allmänläkarna att de får återkoppling från specialistvården, vilket ger 

Sverige en sista plats i studien.25

Bristande samordning:
• 17% uppger att bristande informationsöverföring mellan vårdpersonal inverkar negativt 
 på vårdkvaliteten dagligen.

• Drygt 70% anser att negativa konsekvenser uppstår minst en gång i veckan.

• 2/3 av läkarna efterfrågar mer återkoppling från kollegor i sitt kliniska arbete. 
 Bland sjuksköterskorna drygt 50%.

• Drygt 7 av 10 efterfrågar bättre återkoppling på hur patienten upplevde sin vårdkontakt.

• När det gäller mängden dokumentation anser 4 av 10 att arbetsinsatsen 
 för varje enskilt patientfall är för hög. 26
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Resultat – möjligheter genom 
digitalisering

Paradigmskifte för att leverera 
god vård till invånarna
Teknisk utveckling har drivit fram en digital mognad 

bland invånarna och de vill nu ha digitala kanaler även 

till hälso- och sjukvården. Visionen om en koordinerad 

och kontinuerlig vård (i motsats till episodisk) med högre 

medicinsk kvalitet och sänkta kostnader kan nu bli verklig- 

het tack vare digitala hjälpmedel. 

De kroniska tillstånden ökar i omfattning och som tidigare nämnts 

utgör de mer än 80 procent av hälso- och sjukvårdskostnaderna. Uppföljning, prevention, 

kontinuitet och följsamhet är nyckelord inom detta område, vilket dagens primärvård har 

svårt att leva upp till. 

Bättre verksamhetsstöd 
Digitala verktyg kan automatisera administration och rutinärenden men också fungera 

som beslutsstöd vid till exempel triagering eller diagnos och på så sätt spara tid för såväl 

patient som vårdpersonal. 

Enligt den rapport som McKinsey publicerade 2016 skulle systematiskt tillämpade 

tekniker minska vårdenhetskostnaden med upp till 25 procent över en tioårsperiod. 

För 2025, vilket är det sista året som inkluderas i rapporten, motsvarar det en brutto- 

besparing på 180 miljarder kronor jämfört med en oförändrad kostnadsutveckling. 

McKinsey identifierar 14 områden där digital teknik skulle kunna innebära stora 

besparingar fördelat på tekniker för uppkoppling, automatisering och dataanalys. 

Tekniker som är väl beprövade, om än inte breddinförda, i den svenska hälso- och 

sjukvården.  Samtidigt menar rapportförfattarna att kravställning och upphandling 

måste styras från vården och inte från IT-avdelningar för att undvika system som är 

dåligt anpassade för de faktiska behoven.27

K A P I T E L  3

”Digitalisering ger ju 

möjlighet till att skapa en mer 

individcentrerad offentlig sektor, 

där vi anpassar verksamheten utifrån 

människors unika behov. Det ger också 

möjlighet att frigöra resurser i verksam- 

heterna, men framförallt att det 

personliga mötet utformas i enlighet 

med individens preferenser.” 

/ Patrik Sundström, 
programansvarig e-hälsa SKL

27 Institutet för framtidsstudier. 2016. [ONLINE] https://www.iffs.se/media/22074/bortom-it_low.pdf

”Digitalisering är ett fortfarande underutnyttjat medel att effektivisera vården, 

givet gällande hälsopolitiska mål. Mål som tydligare måste preciseras i regional 

och nationell enighet. Detta sätter ett tydligt fokus på en hållbar, evidensbaserad 

hälso- och sjukvårdspolitik, formad under stärkt inflytande av 

patientorganisationer och vårdprofessioner.”

Ingvar Krakau, docent i Allmänmedicin, anknuten forskare, institutionen för Medicin, Solna, Karolinska Institutet
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I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden?
Det finns en långsiktig strategi för den digitalisering som genomförs 
på min arbetsplats? (Vi avser den arbetsplats där du utför ditt kliniska arbete)

När vi frågar i vilken mån man uppfattar att det finns en långsiktig strategi för den digitalise-
ring som genomförs på arbetsplatsen är svaren svårtydda. De flesta vare sig instämmer eller 

nekar utan befinner sig i mitten av svarsintervallet.

Däremot instämmer de som jobbar i privat sektor något mer än de som jobbar i den offent- 

liga vården (50 procent respektive 44 procent som svarat 4-6 på frågan om det finns en lång-

siktig strategi för digitalisering). På frågan om på vilket sätt digitaliseringen är värdeskapande 

är står ingen av alternativen ut.
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1 1 – Instämmer inte alls 0 (0 %) 3 (2.86 %) 8 (5.1 %) 19 (6.71 %)

2 2 11 (11.34 %) 10 (9.52 %) 9 (5.73 %) 26 (9.19 %)

3 3 21 (21.65 %) 35 (33.33 %) 36 (22.93 %) 68 (24.03 %)

4 4 33 (34.02 %) 31 (29.52 %) 55 (35.03 %) 90 (31.8 %)

5 5 22 (22.68 %) 21 (20 %) 34 (21.66 %) 41 (14.49 %)

6 6 – Instämmer helt 10 (10.31 %) 5 (4.76 %) 15 (9.55 %) 39 (13.78 %)

Medel 3.99 3.69 3.91 3.8

σ 1.13 1.12 1.23 1.37

Svar 97 105 157 283
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När vi jämför olika yrkesgrupper är det framförallt läkare och sjuksköterskor i primär- 

vården som är positiva till digitaliseringens effekter för vårdpersonalen. Även på alter-

nativen huruvida digitaliseringen underlättar arbetet, sparar tid, ger underlag för medicinska 
bedömningar och syftar till smartare resursutnyttjande är allmänläkare och sjuksköterskor 
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i primärvården genomgående mer positiva, även om skillnaderna är mycket små och ska 

tolkas med försiktighet.

När vi däremot ställer frågan om hur primärvården kommer att förändras de kommande 

fem åren är de flesta förhållandevis optimistiska, drygt hälften anser att primärvården 

kommer förbättras de kommande fem åren. 

Hur tror du att primärvården som helhet kommer att förändras 
det kommande fem åren?
Hur tror du att primärvården som helhet kommer att förändras
det kommande fem åren?

Hur ser du på svensk primärvårds möjligheter att
tillgodose framtida vårdbehov?
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Positivt Negativt Varken positivt
eller negativt

Vet ej

1 Positivt 28 (28.87 %) 30 (28.85 %) 35 (22.44 %) 49 (17.75 %)

2 Negativt 37 (38.14 %) 40 (38.46 %) 56 (35.9 %) 112 (40.58 %)

3 Varken positivt eller negativt 27 (27.84 %) 23 (22.12 %) 58 (37.18 %) 103 (37.32 %)

4 Vet ej 5 (5.15 %) 11 (10.58 %) 7 (4.49 %) 12 (4.35 %)

Svar 97 104 156 276
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1 Till det sämre 32 (32.99 %) 28 (26.92 %) 61 (39.1 %) 105 (38.04 %)

2 Till det bättre 48 (49.48 %) 55 (52.88 %) 65 (41.67 %) 98 (35.51 %)

3 Oförändrat 17 (17.53 %) 21 (20.19 %) 30 (19.23 %) 73 (26.45 %)
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På frågan om svensk primärvårds möjlighet att tillgodose framtida vårdbehov är man 

mer pessimistisk. Nästan 40 procent av läkarna är negativa och ca 40 procent av sjuk- 

sköterskorna är negativa.
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1 Till det sämre 32 (32.99 %) 28 (26.92 %) 61 (39.1 %) 105 (38.04 %)

2 Till det bättre 48 (49.48 %) 55 (52.88 %) 65 (41.67 %) 98 (35.51 %)

3 Oförändrat 17 (17.53 %) 21 (20.19 %) 30 (19.23 %) 73 (26.45 %)
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Liknande kritik ser vi genomgående när vi frågar om man anser att primärvården får rätt 

förutsättningar för att möta dagens vårdbehov. Drygt hälften av läkarna och mer än två 

tredjedelar av sjuksköterskorna anser inte det.

Anser du att primärvården får rätt förutsättningar 
för att möta dagens vårdbehov?

Ja Nej Vet ej
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1 Ja 37 (38.14 %) 30 (28.85 %) 37 (23.72 %) 31 (11.23 %)

2 Nej 50 (51.55 %) 61 (58.65 %) 99 (63.46 %) 209 (75.72 %)

3 Vet ej 10 (10.31 %) 13 (12.5 %) 20 (12.82 %) 36 (13.04 %)

Svar 97 104 156 276
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Liksom allmänläkarna var mest positiva till digitaliseringens effekter inom vården är 

de också mest positiva till vård genom digitala kanaler. Både på frågan om digitala vård-
centraler kan ersätta fysiska vårdcentraler och huruvida digitala kanaler gör störst nytta 
integrerad i den fysiska vården är allmänläkarna mest positiva, tätt följda av läkare inom 

slutenvården med sjuksköterskorna inom slutenvården som mest skeptiska. Allmän- 

läkarna är också mer positiva till att utföra digitala konsultationer som en del av deras 
kliniska arbete, följda av sjuksköterskorna i primärvården.

Jag ställer mig positiv till att utföra digitala vårdkonsultationer 
som en del av mitt kliniska arbete?
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Vi ser en svag trend där personal inom privat vård, jämfört med offentliganställda, är mer 

positiva till digital vård. 

”Det finns ett flertal strategiska frågor som vi måste fokusera på 

för att kunna driva utvecklingen och ta ansvar för att den går i rätt riktning,  

Vilket ställer enorma krav på förändringsledning i organisationen. Där måste 

vi ge nycklar och skapa förutsättningar att leda i denna förändringsresa. I början 

kommer den digitala utvecklingen stöka till – det är ofrånkomligt – nya arbets- 

uppgifter, nya platser, nya kollegor, helt nya ekosystem skapas. Detta kräver ett 

enormt ledarskap och uthållighet i förändringsfrågorna.”

Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa SKL

Upplevd risk bland
vårdpersonal
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1 Upplevd risk bland vårdpersonal 30 (30.93 %) 31 (29.81 %) 55 (35.26 %) 135 (49.27 %)

2 Ovilja bland patienterna 35 (36.08 %) 36 (34.62 %) 63 (40.38 %) 94 (34.31 %)

3 Ovilja hos ledning 40 (41.24 %) 21 (20.19 %) 41 (26.28 %) 38 (13.87 %)

4 Dåligt anpassade digitala system 44 (45.36 %) 47 (45.19 %) 70 (44.87 %) 161 (58.76 %)

5 Ersättningsmodell som inte främjar digital omställning 29 (29.9 %) 24 (23.08 %) 33 (21.15 %) 51 (18.61 %)

6 Kompetensbrist vid upphandling av digitala system 30 (30.93 %) 24 (23.08 %) 52 (33.33 %) 114 (41.61 %)

7 Annat 5 (5.15 %) 5 (4.81 %) 9 (5.77 %) 21 (7.66 %)

Svar 97 104 156 274

Vad är de största hindren för utvecklingen av digitala vårdkontakter 
integrerade i den befintliga vården?
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På frågan vad som uppfattas vara de största hindren för att integrera digitala vårdkanaler i 

den fysiska vården anger över hälften av respondenterna dåligt anpassade digitala system.
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28 https://www.digitalcommerce360.com/2016/10/10/digital-accounts-52-patient-interaction-kaiser-permanente/

Goda exempel 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kaiser Permanente
För att bättre förstå varför vissa andra vårdsystem kommit längre med digitala konsult- 

ationer finns anledning att fördjupa oss i incitamentssystemet. Ett bra exempel är 

Kaiser Permanente, en amerikansk sjukvårdskoncern som levererar sjukvård till drygt 

11 miljoner amerikaner i 8 delstater. Verksamheten bedrivs non-profit, det vill säga att 

de ekonomiska överskotten går tillbaka till verksamheten. De skiljer sig från många andra 

huvudmän då de ansvarar för både patienternas försäkring och deras vård. Därmed 

har de starka ekonomiska incitament för att både förebygga ohälsa och effektivisera 

vårdutförandet. Kaiser Permanente har gjort sig kända för att ligga i framkant i att 

använda olika digitala informationsverktyg och digitala journaler. De presterar högt 

vad gäller medicinska resultat och verksamheten präglas av patientcentrerad vård. 

Redan 2004 introducerade Kaiser Permanente elektroniska meddelanden i journal- 

systemen. Åren 2004–2007 såg man en minskning av antalet öppenvårdsbesök till 

förmån för fler digitala besök, med hög patientnöjdhet. Under 2017 rapporterade 

Kaiser Permanente att de digitala mötena för första gången överskridit de fysiska. 

Under 2016 genomfördes 110 miljoner digitala interaktioner.28

En observationsstudie jämförde traditionella besök med digitala inom Kaiser Permanen-

te i Colorado. De digitala besöken (n=1,566) bestod av specialistområdena dermatologi 

(18 procent), neurokirurgi (14 procent), endokrinologi (11 procent), neurologi (7,9 procent) 

och ortopedi (6 procent). Enbart 59 procent av de digitala besöken krävde ett byte till 

fysiskt besök efter det initiala digitala besöket. Detta innebär att drygt 40 procent av 

bedömningarna kunde hanteras digitalt. Informationsöverföring och patientnöjdheten 

var lika höga i båda grupperna.29

”Vi måste bli bättre på att ta vara på kraften utanför systemet, att tillvarata 

alla de som vill vara med och utveckla sjukvården, inte minst de många entreprenörer 

som vill vara med och bidra med nya lösningar. Vi måste också vända bevisbördan. 

Idag är det orimligt hög bevisbörda på den medarbetare som vill förändra 

verksamheten, medan den som hänvisar till att så har vi alltid gjort inte behöver 

motivera varför vi ska fortsätta göra som vi alltid har gjort.”

Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa SKL

”En förutsättning för att implementera digitala system i vården är att systemen 

utvecklas i nära dialog mellan tekniker/logistiker och användare inom profession 

och bland patienter. Detta med stöd av forskare inom bl.a. hälsoinformatik. 

Det vore önskvärt med samverkande kliniska ’experimentmottagningar’ 

i primärvårds- och sjukhusmiljö, där nya tekniker – och därav följande 

nya arbets- och kommunikationssätt kan utprövas.”

Ingvar Krakau, docent i Allmänmedicin, anknuten forskare, institutionen för Medicin, Solna, Karolinska Institutet



Mayo Clinic
Mayo Clinic är en akademisk non-profit sjukvårdskedja i USA, framförallt specialiserade 

inom tertiärvård, med verksamheter i tre delstater. De har även primärvårdsverksamhet 

och rankas som en av de bästa i USA. Även Mayo Clinic har tidigt anammat digitalisering-

ens möjligheter för att leverera vård. En studie inom Mayo Clinic använde dynamisk och 

strukturerad anamnesupptagning som sträckte sig över två år och resulterade i 2531 

digitala besök för 1159 patienter. Inom ramen för studien behandlades 294 olika tillstånd 

digitalt och 40 procent av alla besök kunde genomföras digitalt utan att kräva ett enda 

fysiskt besök. I endast 20 procent av konsultationerna behövde läkaren ställa komplet-

terande frågor givet att anamnesen redan var komplett. De digitala besöken involverade 

alla åldrar och typer av besök – akuta, kroniska och planerade. 

Mayo Clinic har även satsat på en mobilapplikation för säkra meddelanden mellan patient 

och vårdgivare: tidsbokning, möjlighet att se sina egna röntgenbilder och labb-resultat 

liksom information om diagnoser och journalanteckningar.30  Allt fler patienter väljer att 

använda sin smarta mobiltelefon (62 procent) på bekostnad av dator eller surfplatta 

(37 procent) vilket fått Mayo Clinic att satsa än mer på digital vård via mobiltelefon.31  

29 Comparing virtual consults to traditional consults using an electronic health record: an observational case-control study 
30 https://patientexperience.wbresearch.com/mayo-clinic-is-transforming-patient-care-with-mobile-health-ty-u 
31 https://www.digitalcommerce360.com/2017/06/06/mayo-clinic-made-mobile-health-top-priority/

”När det gäller medicinteknik är det 

inga problem att köpa nya produkter – så fort 

det finns en koppling mellan forskning och 

teknik är det mycket lättare att införa  ny teknik  

och behandlingsmetoder, men när det gäller 

det vardagliga arbetet och det administrativa  

verksamhetsstödet är det betydligt 

sämre ställt.”

/ David Liljequist, Vårdförbundet
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Vägen framåt för vården
”Både politiska ledningar och tjänstemannaledningen är mycket positiva till nya arbetssätt 

med hjälp av digitala verktyg för att åstadkomma förändring, den stora frågan är road mapen, 
dvs hur vi ska ta oss dit. Vi har underinvesterat i många år, nu måste vi ut med gammal teknik 
som egentligen borde finnas på muséer och in med ny teknik. Motståndet bland medarbetare 

är betydligt mindre än vad man kanske uppfattar, vi har fantastiska landvinningar inom 
teknik och hälsa tack vare engagerade medarbetare. Utmaningarna är att skapa 

förutsättningar för att driva utvecklingen och att den är lokalt förankrad.”

Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa SKL

”Det finns en enorm potential men ibland är vården stelbent, hierarkisk och 
gammaldags och har svårt att ta till sig ny teknik och nya arbetssätt. Det är en 

kulturfråga och resursfråga – man skulle behöva prioritera digitala verksamhetsstöd 
och ta in folk som har den kompetensen. Vi har ingen brist på projekt men vi har 

en jäkla brist på personer som kan implementera och genomföra projekt.”

David Liljequist, Vårdförbundet

Vårdens medarbetare upplever sin arbetssituation som ohållbar. Nu är det dags att foku-

sera på hur vi kan vända utvecklingen. Vår undersökning visar att dagens digitala verktyg 

inte upplevs som ändamålsenliga. Det är otydligt för vårdpersonal vilket värde digitala 

verktyg skapar i vardagen och krånglande system stjäl värdefull tid från själva vårdmötet, 

snarare än att avlasta. 

Samtidigt finns goda exempel, internationella och inhemska, på hur intelligent digitali-

sering förbättrat såväl tillgänglighet som effektivitet utan att göra avkall på medicinsk 

kvalitet och patientnöjdhet. E-hälsovisionen pekar ut en tydlig riktning och vi är överty-

gade om att det går att vända den negativa utvecklingen inom vården. För det krävs att vi 

breddar fokus från teknik till vilka förutsättningar som krävs för att tekniken ska komma 

till sin rätt. 

Investera i utveckling och gör det till en hörnsten 
i alla vårdrelaterade verksamheter.
• Utveckling kräver inte bara investeringar i verktyg och system utan att man avsätter 

 tid och resurser i den löpande verksamheten för att förnya arbetssätt och strukturer. 

 En utökad IT-budget är nödvändig men inte tillräcklig för att för genomföra en trans- 

 formation av den här omfattningen. Förändringsledning och ledarskap är avgörande 

 för att driva igenom den förändring som krävs. Medarbetarnas höga arbetsbelastning 

 ger dessvärre inte utrymme för utveckling av den karaktären i dagsläget. 

• Uppmuntra och belöna innovation genom att säkerställa att goda resultat uppmärk- 

 sammas och sprids i vårdens verksamheter. Ledningen bör föregå med gott exempel och 

 även chefer bör utvärderas på förändringsvilja och förmåga att omsätta den i praktiken.

S L U T S AT S E R  O C H  R E K O M M E N DAT I O N E R

28 https://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/dialog-och-innovation/funktion/
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• Korta ner utvecklingscyklerna och skapa utrymme för utforskande verksamhetsut- 

 veckling. På detta område finns inspiration att hämta från teknikbolagen vars iterativa 

 utvecklingscykler med A/B testning, utvärdering efter tydliga kriterier, förfining och 

 upprepade tester i nära samråd med användare med fördel skulle kunna tillämpas i 

 vården utan att kompromissa med patientsäkerhet.  

• Förenkla breddinförande av det som bevisligen fungerar. Tydliggör processer och 

 utbilda kring de möjligheter som finns för att utforma ändamålsenliga upphandlingar 

 (t ex innovations- eller funktionsupphandling). 

• Fastställ utvärderingskriterier och förbered plan för fortsatt breddinförande om 

 utforskande projekt visar sig framgångsrika för att undvika att förändringskraften 

 avtar och utveckling avstannar. 

Skapa nya sätt att organisera och bedriva vård med teknikens hjälp
• Använd digitala hjälpmedel för att organisera vården på effektivare sätt till exempel 

 genom att omfördela resurser i en större organisation för att möjliggöra avlastning när 

 behovet uppstår.

• Öka flexibiliteten för vårdpersonal så att de kan hantera patientärenden digitalt utan 

 att vara bunden till sin arbetsplats. Fler kan på så sätt gå från deltid till heltid.  

• Förenkla patientåterkoppling och utbyte mellan vårdens professioner genom digitala 

 hjälpmedel för att tillmötesgå det behov av lärande och personlig utveckling som efter- 

 frågas av vårdens medarbetare. 

Förenkla för externa innovatörer att skala lösningar
• Nationella tjänster som möjliggör effektiva och standardiserade informationsflöden 

 för att underlätta dokumentation i exempelvis journalsystem. 

• Teknikneutrala ersättningsmodeller som premierar funktion och värdeskapande, inte 

 teknologi. 

Lösningen på vårdens utmaningar är inte uteslutande mer resurser. Vi som jobbar 

med vården kan på olika sätt bidra genom förändrade arbetssätt, nya tekniska lösningar 

och undanröjande av regelverk som idag utgör hinder för förändring. Vi på Doctrin 

uppmuntrar andra som delar vår ambition att se om det finns sätt vi kan samarbeta och 

vi är fast beslutna att göra vad vi kan för att vända utvecklingen och bidra till att skapa 

utrymme för medarbetare att fokusera på det primära i vården – att hjälpa patienter. 



Doctrin grundades 2016 med syfte att radikalt förbättra sjukvården. 

Bolaget har idag ca 60 anställda med huvudkontor i Stockholm. Läs mer på doctrin.se

Ta del av rapporten på 
primäraivården.se


