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Digitala vårdtjänster – Flera olika former

• En rad olika former av kontakter mellan patienter (och anhöriga) och 
vårdpersonal (läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, psykolog etc.) via 
en digital kanal/plattform. 

• Både specialiserade öppenvård och inom primärvården. Antalet 
digitala vårdtjänster har ökat starkt under de senaste åren och inte 
minst i år under Coronapandemin. 

• Förutom direkta videomöten i realtid som kanske fått störst 
uppmärksamhet omfattas också andra former av kommunikation med 
t.ex. strukturerade frågeformulär ibland förstärkt med AI teknik samt 
chatfunktioner. 



Forskning om digitala vårdtjänster –
Många olika frågeställningar och metoder

• Vilka patientgrupper har sökt digital vård?
• När är digitala vårdmöten att rekommendera? 
• Vad är de ekonomiska implikationerna av sådana möten? 
• Hur påverkas vårdpersonalens arbetsmiljö?
• Hur är patienternas upplevelser av den digitala vården?



Forskarnätverket
• Syftet med forskarnätverket är att 

• Informera varandra och andra om pågående och planerade forskningsinsatser både i 
Sverige men också internationellt

• Förstärka forskningen på området och eventuellt samordna forskningen 
• Sprida forskningsresultaten till det omgivande samhället så att beslut om digitala 

vårdtjänster mer och mer kan fattas på vetenskaplig grund

• Nätverket är öppet för alla aktiva forskare i Sverige med bas/koppling till 
en forskningsbaserad institution, såsom universitet, högskola, fristående 
forskningsinstitut eller liknande. 

• Nätverket är tvärvetenskapligt med deltagare från många olika discipliner 
som på olika sätt kan bidra till analyser på området. 

• Vi har redan deltagare från Umeå, Uppsala, Örebro, Stockholm, Linköping, 
Kalmar, Göteborg, Jönköping och Lund.



Forskarnätverket – Discipliner och synsätt

• Vi har deltagare från följande områden:
• Vårdvetenskap
• Medicin
• Nationalekonomi
• Sociologi och Statsvetenskap
• Informatik

• Flera deltagare har ett grundläggande synsätt som omfattar vikten av 
att stärka patienterna – att ge Empowerment

• En del forskare har egen erfarenhet av detta som vårdpersonal eller 
som patienter medan andra har en ren observatörsroll



Aktiviteter i forskarnätverket

• Vi har regelbundna distansmöten för deltagande forskare
• Sammanställer information om pågående projekt och resultat
• Informationsspridning via vår webbplats
• Följ gärna bloggen så får ni uppdateringar om våra aktiviteter! 

https://digitalcareresearch.se/
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Dagens lunchwebbinarium

• Moderatorer håller koll på tiden och kan komma att bryta in
• Muta din mikrofon när du inte presenterar
• Använd gärna chatten till att kommentera eller ställa frågor, efter 

varje föreläsning har vi en kort frågestund 
• Alla föreläsningar spelas in och vi har som mål att dela dem på vår 

webb https://digitalcareresearch.se/
• PPT-bilder skickas ut till alla registrerade deltagare
• Vi avslutar med en kort utvärdering i Mentimeter – ge oss gärna

feedback! 


