
Digitala vårdkontakttjänster i

primärvården - erfarenheter från

RKL och RÖ



Bakgrund

• Stora investeringar i digital teknik inom hälso- och sjukvård – nationellt och 
internationellt. 

• Ökad efterfrågan på digitala lösningar som gör det enklare att nå vården, inte 
minst under coronapandemin. 

• Begränsad evidens om nytta – leder investeringarna till förbättringar? Hur 
och varför?

• Mitt fokus är digitala vårdkontakttjänster i den offentliga primärvården



Vård online i RKL och RÖ



Syfte

Syftet med studien är att förstå hur införandet en digital 
vårdkontakttjänst som Vård online påverkar vården med 
avseende på:

• Tillgänglighet

• Effektivitet

• Patientsäkerhet



Metod

• Studiedesign
• En kvalitativ studie och en kvantitativ studie

• Urval
• Kvalitativ studie; djupintervjuer med vårdpersonal (totalt 17 intervjuer)

• Kvantitativ besöksdata från 8 HC i RKL och RÖ (ca 8000 besök)

• Dataanalys
• Innehålls analys

• Beskrivande statistik

• Godkännande från Etikprövningsmyndigheten



Preliminära resultat, kvantitativ data
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Digital consultation, share of total by age (years) RKL (Sep 2019 – Aug 2020)

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

C
on

su
lt

at
io

n 
sh

ar
 o

f 
to

ta
l, 

%
 

Age, years



Preliminära resultat kvalitativa data

• Tillgängligheten till vården ökar mer för vissa patientgrupper t ex 
patienter med psykisk ohälsa och patienter med kronisk sjukdom som 
behöver kontinuerlig uppföljning

• Svårt att uppnå skalfördelar i vårdprocessen, det blir ingen upparbetad 
rutin, snarare ytterligare en rutin att hålla reda på för vårdpersonalen

• Patienten agerar opportunt – man söker vård från flera vårdgivare för 
samma problem samtidigt



Nästa steg

• Analysera intervjudata, skriva manus till en artikel

• Samla in och analysera besöksdata, för att få en tydlig bild av vem 
användaren är och om/hur användarprofilen skiljer sig från listningsprofilen
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Ett modernt internationellt universitet i Småland.


