
Digitala vårdmöten 
med läkare 

 

FÖRFATTARE: Felicia Gabrielsson-Järhult, Kristina Areskoug-Josefsson, Peter Kammerlind

JÖNKÖPING ACADEMY OF IMPROVEMENT OF HEALTH AND WELFARE,  
SCHOOL OF HEALTH AND WELFARE, JÖNKÖPING UNIVERSITY 20190923

         
           Rapport av kvantitativ och kvalitativ studie 



Sammanfattning 

Bakgrund: SKL har identifierat behovet av att vetenskapligt utvärdera verksamheten med 
digitala tjänster inom vården och tog hösten 2018 initiativet till forskningsprojektet: Digitala 
vårdmöten med läkare. Uppdraget är under 2019 genomfört av Jönköping Academy for 
Improvement of Health and Welfare, Jönköping University1 i samarbete med Region 
Jönköpings län. I svensk kontext saknas ännu studier av värdet med digitala läkartjänster, även 
om det finns internationell forskning inom området. Syftet för projektet var att beskriva; vilka 
användarna av dessa tjänster är, deras vårdmönster avseende andra vårdkontakter i anslutning 
till digitalt vårdmöte samt att ge en fördjupad förståelse kring patienters behov och drivkrafter 
till användande av första linjens vård i form av digitaliserade vårdmöten med läkare.  
 
Metod: Två delstudier är genomförda; en kvantitativ registerstudie baserad på data om de 
digitala kontakter som 10 400 personer i Jönköpings län genomfört september 2017 t.o.m. 
januari 2019 och en kvalitativ intervjustudie med 26 patienter/användare, ålder 18–73 år varav 
några även var föräldrar till minderåriga barn. Intervjuerna är gjorda från ett nationellt urval 
med personer som under våren 2019 använt någon av de digitala tjänster för vårdmöten med 
läkare som aktörerna KRY, Min Doktor eller Bra Liv nära erbjuder. Studierna har kartlagt och 
analyserat hur vårdprocessen ser ut, d.v.s. vilka mönster kan ses angående patienternas 
vårdkontakter före och efter digitala vårdmöten med läkare såsom eventuella kontakter som 
förekommit med fysisk primärvård, 1177 sjukvårdsrådgivning per telefon och akutvård. I 
intervjuerna har även användarnas erfarenheter och synpunkter om hur digitala vårdmöten 
fungerat följts upp samt om och på vilket sätt de digitala vårdmötena gett patienten stöd och 
hjälp att lösa det hälsoproblem som var orsaken till kontakten.  
 
Resultat 
I den kvantitativa delstudien framkom att under den undersökta tidsperioden har 3% av 
Jönköpings läns invånare (10 400 individer) använt digitala vårdmöten med läkare. 
Övervägande är det yngre användare i åldern 0–30 år som sammanlagt står för ca 70% av 
kontakterna, fördelat över ålderskategorierna 0–3 år (15%), 4–12 år (15%), 13–20 år (13%) och 
21–30 år (25%). Större andel kvinnor än män använder tjänsten, 60% vs 40%. I åldersgrupperna 
0–12 år är andelen lika stor mellan pojkar och flickor. Även andra professioner erbjuder digitala 
tjänster och totalt hade patienterna ingående i studien genomfört 17 301 digitala vårdmöten 
under urvalsperioden, varav 85% läkarkontakter, övriga var huvudsakligen kontakt med 
psykolog, fysioterapeut och kurator. De vanligaste diagnoserna var akut övre luftvägsinfektion, 
hudutslag och hosta. Totalt ca 1400 olika diagnoser fanns registrerade varav de tio vanligaste 
står för ca 20% av de digitala kontakterna. De flesta, 90%, av individerna har endast haft ett (1) 
digitalt vårdmöte med läkare, en mycket liten grupp om 10 individer har haft 20 eller fler 
digitala vårdmöten. Vid analys av användarnas vårdmönster framkom att fåtalet, enbart 1,5% 
av de digitala vårdmötena med läkare har föregåtts av kontakt med 1177 sjukvårdsrådgivning 
per telefon, 1% har haft ett efterföljande besök på akutmottagning inom ett dygn och 3,6% ett 
fysiskt besök på vårdcentral inom en vecka, se figur 1. 
 
 

Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare (JA), School of Health and Welfare, Jönköping 
University är uppdragstagare och genomförare av projektet. JA bedriver forskning och förbättringsarbete i nära 
samverkan med vården kring frågor som berör kvalitet, patient/brukarperspektiv, organisation och ledarskap. 



Informanterna i den kvalitativa intervjustudien uppgav att digitala vårdmöten med läkare är en 
tjänst som ger dem själva frihet att välja tid och plats såsom det passar dem i deras livspussel. 
Den höga tillgängligheten, att snabbt få kontakt med läkare för professionell hjälp och 
exempelvis att slippa ta ledigt från arbetet eller åka iväg till en mottagning med ett sjukt barn 
uppfattades som det mest positiva med digitala vårdmöten. Läkarna upplevs som professionella 
och effektiva vid digitala vårdmöten. Olika åsikter framkom angående kontaktformen, vissa 
ansåg att chatta med läkaren fungerat väl med andra ansåg det något anonymt och kände sig 
tryggare med möjligheten att ha ett videosamtal. Tjänsten ansågs hushålla med såväl individens 
som samhällets resurser då kontakterna var effektiva, väl förberedda och patienten/användaren 
slipper resa. Deltagarna i studien skulle, eller hade redan rekommenderat andra att använda 
digitala tjänster då de upplevs som tidsenliga, effektiva och patientsäkra. Trots att de digitala 
tjänsterna uppfattas som mycket användarvänliga hade få av deltagarna i studien personer i sin 
närhet som hade använt digitala tjänster och särskilt inte äldre släktingar. Majoriteten hade fått 
sina behov, dvs orsaken till kontakt, lösta genom ett eller ett fåtal digitala kontakter. Några 
informanter hade av läkaren rekommenderats att söka ordinarie primärvård för provtagning 
eller fysisk undersökning eller vidare utredning som ex röntgen. Vissa åtgärder ex förskrivning 
av narkotikaklassade preparat och akut omhändertagande vid svår smärta hade hänvisats till 
ordinarie vård vilket patienterna upplevde som tryggt.   
 
 
 
Figur 1. Resultat kvantitativ och kvalitativ delstudie 
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Inledning 

Digitalisering av olika tjänster inom hälso- och sjukvård är idag under stark utveckling. Olika 
drivkrafter såsom tillgänglighet, effektivitet och resurshushållning är bidragande till detta. 
Enligt Vision e-hälsa 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och 
e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och 
välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i 
samhällslivet (Regeringskansliet 2016). Ambitionen är att utnyttja e-hälsans möjligheter till att 
underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka 
egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. En ökad digitalisering 
ska stödja brukarnas, klienternas och patienternas situation samt ge mer ändamålsenliga stöd 
för medarbetarna för att säkra en socialtjänst, hälso- och sjukvård som är jämlik, jämställd, 
tillgänglig och av god kvalitet. 
 
En av de digitala tjänster som introducerats i vården är möjligheten till digitala vårdmöten med 
läkare. Både offentliga och privata verksamheter inom hälso- och sjukvården har öppnat upp 
mottagningar via nätet som snabbt kommit att expandera och explosionsartat blivit populära i 
befolkningen (Ekman, Thulesius et al. 2019). Detta förändrade arbetssätt har skapat en intensiv 
debatt inom professionen, politiken och bland medborgare i samhället (Dagens Samhälle: 27 
april, 23 maj 2017, 21 juni 2108: Dagens Medicin 12, 19 sept. 2018: Dagens Nyheter 20 sept., 
18 dec. 2018, 23 jan, 9 aug. 2019: Läkartidningen 2017, 2018: Svenska dagbladet 11 mars 
2019: Jönköpings-Posten 13 aug 2019). När nya metoder och arbetssätt implementeras inom 
vården skall deras kvalitet och nytta utvärderas. Vem är det som nyttjar dessa tjänster och 
utifrån vilka drivkrafter och behov? Det finns forskning som visar att det finns skillnader 
gällande ålder och diagnoser bland de som söker digitala vårdtjänster, där yngre i större 
utsträckning än äldre använder digitala vårdtjänster, socioekonomisk status är en påverkande 
faktor, liksom om den vårdsökande bor i en stad eller på landet (Ekman, Thulesius et al. 2019). 
  
Internationellt har denna typ av digitala tjänster studerats vetenskapligt (Ekeland A.G., Bowes 
et al. 2010, Greenhalg T. 2016, Zandbelt, de Kanter et al. 2016, Greenhalg, Shaw et al. 2018) 
men ännu finns förhållandevis lite oberoende och systematisk genomförd forskning om vad 
digitala vårdmöten i svensk kontext har för värde. Föreliggande forskningsprojekt Digitala 
vårdmöten med läkare initierades utifrån behovet av aktuell vetenskapligt förankrad kunskap 
om vem, varför och på vilket sätt i vårdprocessen som digitala vårdmöten används. Studien är 
avgränsad till att beskriva och ge fördjupad förståelse kring patienters behov och drivkrafter till 
användande av första linjens vård i form av digitala vårdmöten med läkare samt att kartlägga 
och analysera hur vårdprocessen ser ut för dessa individer. Vårdprocessen har studerats 
avseende vilka mönster som kan identifieras angående patienternas antal av digitala 
vårdkontakter, 1177 sjukvårdsrådgivning per telefon före och fysiska besök i primärvård och 
på akutmottagning efter det digitala vårdmötet.  
 
Centralt är även att undersöka patienters d.v.s. användarnas erfarenheter av och uppfattningar 
om digitala vårdmöten och vilket värde de anser att denna typ av vårdtjänst har för dem. En 
person med erfarenhet av att använda digitala vårdmöten med läkare beskrev sin erfarenhet så 
här: ”Min uppfattning är att det är väldigt enkelt att söka hjälp via internet. Bara googla 
på vårdapp så kommer det upp flera förslag. Sedan bara gå in på AppStore i sin telefon och 
ladda ner valfri. De fungerar på liknande sätt allihop. Den vårdformen har varit toppen för att 
slippa väntetid och att fysiskt ta sig dit. Slippa ringa upp, få en telefontid, sedan informera om 
läget för att sedan eventuellt dagen efter få en tid och då ska man även ta sig till vårdcentralen 



(när man är sjuk). Men med en app så får man oftast en läkare som ringer upp inom några 
minuter med ett svar och man slapp allt annat krångel. Vilket jag tror underlättar och lättar på 
trycket till primärvården. För mig har den varit otroligt värdefullt när jag var sjuk med två små 
barn hemma själv, slippa dra iväg dom. Det har fungerar ypperligt de gångerna jag 
använt vårdapparna. Jag har fått hjälp ordentligt för de jag sökte för” (data insamlad 
september 2018 under planeringsfasen för forskningsprojektet Digitala vårdmöten med läkare). 
 

Bakgrund 

 
I Hälso-  och sjukvårdslagen (HSL) beskrivs att målet för svensk sjukvård är en god hälsa och 
en vård på lika villkor för befolkningen. Det innebär i princip att det ska vara möjligt för alla – 
oavsett var de bor i landet – att vid behov på lika villkor få del av hälso- och sjukvårdens 
tjänster. Sverige har i en internationell jämförelse en primärvård som är sämre utbyggd än den 
specialiserade vården kopplad till sjukhus (SOU 2018:55). Nationellt har arbetet intensifierats 
för att förbättra och utveckla primärvårdens möjligheter att fungera som första instans för 
medborgarnas vårdbehov men fortsatt finns inom delar av primärvården problem med 
tillgängligheten. Som ett komplement till den vanliga fysiska primärvården har den 
digitaliserade vården ökat explosionsartat, även om den fortfarande utgör en mycket liten del 
av primärvårdens totala budget. Digitala tjänster har utvecklats både av privata aktörer och i en 
mindre omfattning även inom den offentliga primärvården. I Region Jönköping finns digitala 
vårdmöten implementerade sedan 2016 och fem privata vårdcentraler i Jönköpings län har avtal 
med nationella aktörer (Svensson 2018). Detta ger god tillgång till data om digitala vårdmöten 
med läkare i den valda regionen. I tillägg har tidigare studie i Sverige exkluderat 
Jönköpingspatienter i sitt material (Ekman, Thulesius et al. 2019). SKL har identifierat behovet 
av att vetenskapligt utvärdera verksamheten med digitala vårdmöten och är uppdragsgivare för 
föreliggande forskningsprojekt Digitala vårdmöten med läkare. Jönköping Academy for 
Improvement of Health and Welfare (JA) är uppdragstagare och genomförare av projektet. JA 
bedriver sedan 2009 forskning och förbättringsarbete i nära samverkan med vården kring frågor 
som berör kvalitet, patient/brukarperspektiv, organisation och ledarskap. Projektet leddes av 
Felicia Gabrielsson-Järhult (FG-J) och forskningsgruppen bestod även av Peter Kammerlind 
och Kristina Areskoug-Josefsson, samtliga medarbetare på Jönköping Academy for 
Improvement of Health and Welfare, Jönköping University. 
 
 
Definition första linjens vård  
 
Det här forskningsprojektet avsåg att studera första linjens vård enligt definitionen:  

 Vårdkontakter som initieras av invånaren själv då invånaren har en hälsorelaterad 
frågeställning och inte väljer en redan etablerad kontaktväg med en specifik vårdgivare  

 En vårdkontakt innefattar i detta sammanhang att invånaren själv söker upp digital 
information som vårdgivare ansvarar för  

 En vårdkontakt innefattar också interaktion mellan invånare och vårdpersonal, samt 
interaktion mellan invånare och automatiserade system/robotar som vårdgivare ansvarar 
för  

  
 
 
 



Digitala vårdmöten med läkare – beskrivning av arbetssättet 
 
I denna studie har vi valt att benämna digitala kontakter med läkare för digitalt vårdmöte med 
läkare. I litteraturen ses olika benämningar som ”online services” eller ”tele health”. 
Ett digitalt vårdmöte med läkare organiseras enligt följande steg: personen laddar ner valfri 
vårdapp som erbjuder digitala tjänster. I denna skapar personen ett konto som kopplas till det 
personliga bank-id som behövs för att identifiera sig i appen. Företagen regleras av GDPR och 
hanterar data enligt gällande lagstiftning.  
 
Ett exempel på hur information inne i en app som beskriver hur kontakten kommer att gå till: 
 
1.Fyll i din hälsoprofil: svara på frågor om din vikt vikt, ålder, rökning, övriga medicinska 

besvär och förskriven behandling, med mera 
2.Svara på frågor om dina besvär... se vilka typer av besvär vi behandlar 
3.Prata med din läkare … läs mer om våra läkare 

Vi använder SMS, telefon eller video allt efter behov för att läkaren ska förstå dig och din 
besvär rätt. Våra läkare, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska 
vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här.  

4.Få diagnos och behandling  
Vi ställer diagnos och hjälper dig med behandling. Genom att ställa frågor och eventuellt 
skicka dig på provtagning, samlar läkaren in all information som krävs för att ställa rätt 
diagnos. Om läkaren anser att du behöver läkemedel på recept kan detta hämtas ut på valfritt 
apotek. Vi följer gällande riktlinjer för förskrivning. 

 
I appen beskrivs även vilka typer av problem eller besvär som den digitala tjänsten är lämpad 
för. Användaren får ange om hen söker vård för sig själv eller för ett minderårigt barn, gäller 
kontakten ett barn skall även barnets personnummer och namn fyllas i. Kontakten inleds 
därefter med en digital anamnesupptagning. I appen finns en mängd fördefinierade 
problemområden; olika företag kan ha något olika rubriksättning men i stort ser de liknande ut:  

Tabell 1. Exempel problemområden för digital vård  
Akne  
Allergi 
Astma 
Bihålebesvär 
Diarré eller 
kräkningar 
Erektionsproblem 
Förkylning och 
influensa 
Förstoppning 
Halsbränna 
 

Halsont 
Hosta 
Hudutslag och 
eksem 
Håravfall 
Insektsbett 
Klimakteriebesvär 
Kris och sorg 
Magont 
Munsår 
Nagelbesvär 

Premenstruella 
besvär 
Preventivmedel  
Skjuta upp mens 
Sköldkörtelbesvär 
Sluta röka 
Springmask 
Stress 
Svår mensvärk 

Sömnsvårigheter  
Urinvägsinfektion 
Ångest oro 
Ögonbesvär 
Övriga 
hälsofrågor 
 

 
Personen kan välja att klicka sig vidare via någon av dessa rubriker och får därmed mer 
information samt ombeds besvara en rad anamnestiska frågor relevanta för problemområdet. 
Vissa problemområden markeras som tänkbara för kontakt med annan profession, ex ångest, 
oro eller sömnsvårigheter kan innebära att personen kan bli erbjuden kontakt med psykolog 
istället för läkare. Om inget av de fördefinierade områdena stämmer överens med det personen 
önskar få hjälp med så finns ofta en rubrik motsvarande ”övriga hälsofrågor” där personen får 
skriva mer i fritext vad ärendet gäller.  
 



En metodik som används för att bearbeta personens information ”digitala anamnes” är att den 
därefter triageras med hjälp av AI (artificiell intelligens, ett slags digitaliserat beslutsstöd) vilket 
innebär att det med hjälp av algoritmer kommer hänvisning om rätt vårdnivå. Personen blir 
uppmanad om det bedömts som lämpligt att boka tid för digital läkare men kan även hänvisas 
till digitalt vårdmöte med sjuksköterska. Personen själv väljer om hen önskar bli kontaktad på 
första lediga tid eller om hen själv önskar välja en tid som passar hen bättre. Information om 
beräknad väntetid kan även finnas i detta skede. I appen finns även information om att det är 
läkaren som avgör om ditt ärende passar för digital vård. Det innebär att även om personen 
kommer så långt att hen får kontakt med digital läkare kan hen komma att bli hänvisad till fysisk 
vård om den digitala läkaren bedömer att detta är behovet.  
 
Den digitala läkarens arbetsformer – chatt – videosamtal – digitala bilder 
 
Utifrån den digitala anamnesen kan läkaren besluta om mer information behövs i form av 
digitalt insända bilder, om ett videosamtal för fördjupat anamnesupptagande och bedömning 
behövs eller om det enbart räcker med en chatt där patienten skriver information till läkaren 
som svarar – liknande SMS kommunikation. Arbetssätten varierar även mellan olika digitala 
läkartjänster.  
 
Annan information som kan förekomma i appen 
 

 Vid svår sjukdom eller olycka ring 112 eller vänd dig till närmaste 
akutmottagning. 

 Om du upplever bröstsmärta, andningsbesvär, akut huvudvärk eller av annan anledning 
misstänker akut sjukdom sök akut vård. 

 Vi är mycket restriktiva med att skriva ut läkemedel som riskerar att framkalla ett 
beroende. 

 Under varje problemområde kan finns texter om observandum. Här kan nämnas några 
exempel:  

- Bihålebesvär: Förkylning kan normalt ge värk från bihålor, samt slem och snuva 
är inte synonymt med bakteriell bihåleinflammation. Det är sällan motiverat med 
antibiotikabehandling vid bakteriell bihåleinflammation, de flesta bakteriella 
bihåleinflammationer läker ut spontant.  
 

- Diarré eller kräkningar: Sök fysisk vård om du är febrig och trött, är så uttorkad 
att du ej kissat på länge, har blod i avföringen eller kräks upp livsviktig medicin. 

  
- Förkylning och influensa: Sök genast fysisk vård om du har svårt att andas eller 

har en kronisk lung- eller hjärtsjukdom. Om vi misstänker lunginflammation 
kommer vi att behöva hänvisa dig till fysisk undersökning. Vi skriver tyvärr inte 
ut antibiotika mot lunginflammation och luftvägskatarr. 

 
 
 
 
 
 



Syfte 

Syftet med forskningsprojektet var att klarlägga följande: 

 

1. Vilka är användare av digitala vårdmöten med läkare avseende personernas kön, ålder och 
diagnoser, kontaktorsaker? 

2. Hur ser användarnas vårdmönster ut? Vad hade inträffat före och efter det digitala vårdmötet 
med läkare, förekomst av 1177 sjukvårdsrådgivning per telefon, fysiskt besök på vårdcentral 
eller sjukhusvård? 

3. Vad är patientens drivkraft, motiv till att välja kontakt med läkare via nätet, hur kom patienten 
i kontakt med digitala vårdmöten och för vilka vårdbehov sökte användarna/patienterna kontakt 
med läkare via nätet? 

4. Hur upplevde patienten mötet och anser hen att hens vårdbehov blev tillgodosedda med det 
digitala vårdmötet/patientnöjdhet?  



Material och metod 

Studien genomfördes med mixed methods design (Tashakkori 2010) där resultat från en 
kvantitativ retrospektiv registerstudie kompletterades med en kvalitativ intervjustudie. Studien 
genomfördes med stöd av referensgrupp bestående av representanter från SKL, Region 
Jönköpings, KRY, Min Doktor samt Bra Liv nära Region Jönköping och projektansvariga vid 
Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, School of Health and Welfare, 
Jönköping University. 
 
Kvantitativ retrospektiv studie 
Datainsamling har skett genom registerdata från region Jönköpings län gällande digitala 
vårdmöten med läkare fr.o.m.17-09-01 t.o.m. 19-01-31. Urvalet gjordes av individer som haft 
ett eller flera digitala vårdmöten med läkare under denna tidsperiod. I Region Jönköpings läns 
databaser utsöktes utöver data om digitala vårdmöten med läkare, även data om personen haft 
digitala vårdmöten med andra professioner, 1177 sjukvårdsrådgivning per telefon, fysiskt besök 
på vårdcentral och/eller akutmottagning. Enbart medarbetare på Region Jönköpings läns 
hanterade persondata då de sökte ut/skapade datafilerna då de arbetar under sekretess för sin 
arbetsgivare. De ansvarade för att arbetet utfördes så att obehöriga inte kunde ta del av 
persondata.  
 
I samråd med statistisk konsult och medarbetare på regionledningskontoret avgjordes vilket 
tidsintervall som var rimligt att studera avseende individens vårdprocess, dvs hur lång tid före 
och efter det aktuella digitala mötet med läkare fanns kontakter med ex. 1177 
sjukvårdsrådgivning per telefon, vårdcentral, akutmottagning eller specialiserad sjukhusvård. 
Tidsintervallet som valdes var kontakt med 1177 sjukvårdsrådgivning per telefon samma dygn, 
kontakt med vårdcentral inom en vecka och besök på akutmottagning inom 24 timmar. Studien 
avsåg att kartlägga vilka patienter avseende ålder, kön och diagnos som sökte sig till digitala 
vårdmöten med läkare och hur deras vårdförlopp såg ut före och efter det digitala vårdmötet. 
Bilaga 1 visar en förteckning av de variabler som ingick i analysen. Dataanalysen genomfördes 
med programmet IBM SPSS Statistics 26. 
 
Kvalitativ studie - intervjuer 
Studien är baserad på individuella intervjuer med ett nationellt urval av personer som under 
april – juni 2019 varit användare av tjänsten ”digitalt vårdmöte med läkare” hos någon av 
aktörerna: KRY, Min doktor och Bra Liv nära – primärvård i Region Jönköping. Personer 
eftersöktes vilka hade en variation av erfarenhet; förstagångsanvändare som enbart kontaktat 
läkare digitalt vid ett tillfälle respektive personer som hade mer omfattande erfarenhet, d.v.s. 
använt olika ”vårdappar” och sökt vård digitalt vid flera kontakttillfällen för egna eller barns 
behov. Vidare eftersöktes informanter med en variation av: behov eller orsak till att söka vård 
digitalt, kön, ålder, geografisk spridning i Sverige samt att urvalet skulle representera användare 
från de tre aktörerna KRY, Min Doktor och Bra Liv nära. 
 
Datainsamling  
Projektledare FG-J erhöll av aktörerna Bra Liv nära, KRY och Min doktor kontaktuppgifter 
(namn, e-post och/eller telefonnummer) till personer vilka under våren och försommar 2019 
vid något tillfälle använt digitalt vårdmöte med läkare och som efter inbjudan om deltagande i 
studien med skriftlig information från den digitala aktör personen använt tackat ja till att ta del 
om ytterligare information om studien. FG-J kontaktade därefter dessa personer via e-post och 
bifogade då ytterligare skriftlig information om syfte och genomförande av intervjuerna. 
Personen ombads att uppge några tider som var lämpliga för hen att bli uppringd på.   



Av användare som lämnat kontaktuppgifter inkluderades 26 personer till fortsatt deltagande i 
semistrukturerade individuella telefonintervjuer, dessa genomfördes av FG-J under 
tidsperioden april-juni 2019. Intervjuerna inleddes med muntlig information om syftet med 
intervjun, att intervjun spelades in samt förtydligande om att den information och erfarenhet 
som intervjupersonen delgav intervjuaren skulle komma att avidentifierades före transkription 
och analys. Personen fick vidare information om att materialet skulle utgöra underlag för en 
rapport till uppdragsgivaren SKL och användas nationellt till fortsatt förbättringsarbete av 
digital vård. Samtliga personer som erhållit denna information tackade ja till att deltaga i 
intervju och därefter inhämtandes informerat samtycke från intervjupersonen vilket även detta 
spelades in. Intervjuaren tillfrågade även informanten om möjlighet/tillstånd att senare kontakta 
hen igen om det skulle visa sig att någon del av intervjun skulle behöva kompletteras efter 
transkription. Intervjuerna varade 12–42 minuter och spelades in digitalt. Efter intervjun 
avidentifierades den digitala filen av intervjuaren och förseddes med ett nummer och 
intervjupersonkod innan de av en van transkriptör transkriberades till text. Originalfilerna 
arkiverades på en extern hårddisk vilken endast intervjuaren har tillgång till. 
 
Intervjuerna utgick från en semistrukturerad intervjuguide, bilaga 2. Före start av 
datainsamlingen genomfördes en pilotstudie med 3 personer för test av intervjuguiden, en av 
dessa intervjuer inkluderades i studien. Informanterna ombads beskriva sin erfarenhet av 
digitalt vårdmöte med läkare, hur hen hade fått information och hittat den digitala aktören, hur 
hen hade tagit beslut om vilken aktör hen skulle använda, vad var orsaken till den kontakt som 
medfört att hen våren 2019 använt digitalt vårdmöte med läkare. Informanten ombads initialt 
beskriva orsaken och erfarenhet av den aktuella digitala kontakten och i de fall personen även 
tidigare hade haft digitala vårdmöten med läkare för egna eller något barns behov ombads hen 
att även beskriva dessa erfarenheter. 
 
Informanter/ deltagare i intervjuer 
I studien inkluderades 16 kvinnor, 10 män i åldern 18–73 år, de representerade en bred variation 
av: orsak till att de sökt kontakt med läkare digitalt, geografisk spridning i Sverige från Norrland 
till Skåne, tätort vs landsbygd. Intervjupersonerna hade använt en eller flera digitala vårdappar 
och varav minst en av dem var digitala tjänster från KRY, Min Doktor eller Bra liv nära.  Några 
intervjupersoner hade vid ett eller flera tillfällen kontaktat läkare digitalt relaterat till behov som 
gällt ett eller flera av deras minderåriga barn. Flera av dessa informanter som var föräldrar hade 
även sökt läkare digitalt vid något eller några tidigare tillfällen för behov relaterat till den egna 
hälsan, bilaga 3.  
 
Analys 
Data analyserades i flera steg med kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman 2004: 
Bengtsson 2016). Analysprocessen påbörjades med genomläsning av samtliga 
intervjutranskriptioner där data i ett första steg kondenserades till meningsbärande enheter. 
Dessa abstraherades till ett antal subkategorier ur vilka 5 teman identifierats; tema1 Digitala 
vårdmöten innebär frihet – tillgång till snabb och effektiv vård utifrån personliga behov, tema 
2 Tilltro till min förmåga att välja vård, tema 3 Kompetent, professionellt och respektfullt 
bemötande, tema 4 Hållbarhet – att hushålla med mina och vårdens resurser och tema 5 Andra 
digitala stöd inom hälsa och vård – 1177 sjukvårdsrådgivning per telefon samt Journalen via 
nätet. 
 



Etiska överväganden 
 
Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten, Dnr: 2019–00291. 
All information som skulle kunna röja en personens identitet har avkodats före dataanalys. Detta 
säkerställdes avseende kvantitativa data av Regionens controllers. Alla personnummer har 
ersatts med forskningspersons id/kod. Kvalitativa data har avidentifierats av intervjuande 
forskare vilken försåg intervjutexten med ett id.nr/kod och säkerställde före analys av 
transkriberad text från intervjuer att alla data som skulle kunna gjort informanten identifierbar 
var borttagen. Personer som inbjöds att delta i studien informerades skriftligt av den digitala 
aktören om forskningsprojektets syfte, de som visade intresse för att delta informerades även 
skriftligt via mail projektledaren/ansvarig forskare samt muntligt före intervjun, informerat 
samtycke spelades in digitalt. 
  



Resultat  

Kvantitativa resultat 

Under tidsperioden september 2017 t.o.m. januari 2019 hade 10 400 personer i Jönköpings län 
varit användare av 15 211 digitala vårdmöten med läkare. Dessa patienter hade även under 
tidsperioden haft digitala kontakter med andra professioner, totalt hade de genomfört 17 301 
digitala kontakter (samtliga professioner sammanräknade). Data är analyserade med deskriptiv 
statistik utifrån forskningsfrågorna. 

 

Vilka är användare av digitala vårdmöten? 

Åldersfördelningen för de 10 400 patienter som under den undersökta perioden redovisas i 
tabell 2. I Jönköpings län bor ca 362 000 invånare, det innebär att ca 2,9 % (29 digitala 
vårdmöten per 1000 invånare) har använt sig av ett eller flera digitala vårdmöten under 
tidsperioden. Tabell 2. 

 

Tabell 2. Åldersfördelning för de 10400 patienter ingående i registerstudien 

 Ålder Antal personer i 
respektive 
åldersgrupp i 
befolkningen 

Antal personer som 
genomfört digitala 
vårdmöten 

Antal digitala 
vårdmöten per 
1000 invånare 

0–3 år 17 223 1557 90 

4–12 år 40 116 1558 39 

13–20 år 33 733 1282 38 

21–30 år  47 568 2528 53 

31–50 år 87 590 2470 28 

51–65 år 64 798 754 12 

66 år - 71 097 251 4 

Totalt 36 2125 10 400 29 
 
 
Det vanligaste var att patienterna hade haft ett digitalt vårdmöte med läkare (75,8%), men 10 
patienter (0,09%) hade genomfört mer än 20 digitala vårdmöten. Det högsta antalet digitala 
vårdmöten per patient var 52 digitala vårdmöten (medel 1,49) Av de patienter som haft 2–19 
digitala vårdmöten per person (n=2800) har 7009 digitala vårdmöten varit till läkare, och av de 
patienter som haft 20 – 52 digitala vårdmöten per person (n=10) har 145 digitala vårdmöten 
varit läkarbesök. De 10 patienter som har mer än 20 digitala vårdmöten består av 9 kvinnor och 
1 man. Av dessa är 6 patienter över 50 år, 1 patient 13–20 år, 1 patient 21–30 år och 2 patienter 
31–50 år. 
 



Digitala vårdmöten med andra professioner än läkare 
 
Av de inkluderade digitala vårdmötena för de 10 400 patienter som finns i databasen är antalet 
15 211 digitala läkarbesök (87, 9%). Fördelning av professionerna som har genomfört digitala 
vårdmötena under den undersökta tidsperioden redovisas i tabell 3.  
 

Tabell 3. Professionsfördelning för digitala vårdmöten 

Profession Antal besök 

Arbetsterapeut 21 

Barnmorska 308 

Fotvårdsspecialist 4 

Fysioterapeut/sjukgymnast 524 

Kurator 412 

Läkare 15 211 

Psykolog 569 

Psykoterapeut 2 

Sjuksköterska 233 

Undersköterska 17 

Totalt 17 301 

 

Diagnoser & kontaktorsak för digitalt vårdmöte med läkare  

Diagnosfördelningen visar en bred spridning av registrerade diagnoser/kontaktorsaker (totalt 
ca 1400 olika diagnoser), där de 10 vanligaste visas tabell 4. Att notera är att de 10 vanligaste 
diagnoserna/kontaktorsakerna omfattar endast 4021 (20%) vårdmöten av de totalt 17 301 
digitala vårdmöten som ingått i studien. 

Tabell 4.  Fördelning av de 10 vanligaste diagnoserna vid digitala vårdmöten (dvm) med läkare 

Diagnos/ Kontaktorsak Kod Antal dvm % av totala vårdmöten 

Akut övre luftvägsinfektion, ospecificerad J069 925 4,7% 

Icke-specificerade hudutslag R219 549 2,8% 

Hosta R059 432 2,2% 

Akut cystit (urinvägsinfektion) N300 416 2,1% 

Springmaskinfektion2 B809 308 1,6% 

Förnyelse av recept Z760 301 1,5% 

Impetigo (svinkoppor) L010 296 1,5% 

Artos, ospecificerad M199 279 1,4% 

Akut övre luftvägsinfektion med multipel 
icke-specificerad lokalisation 

J06-P 267 1,3% 

Akut konjunktivit, ospecificerad 
(ögoninflammation) 

H103 248 1,2% 

Springmaskinfektion kan vanligtvis skötas genom egenvård med icke receptbelagda läkemedel. Under 
tidsperioden som data uthämtats för fanns inte receptfria läkemedel att tillgå varav det orsakade behov av kontakt 
med förskrivande läkare.



 

För att jämföra med primärvården i Region Jönköpings län finns i tabell 5 de tio vanligaste 
diagnoserna för fysiska läkarbesök på jourcentral under samma tidsperiod. Preliminära 
jämförelserna visar att det är tydliga skillnader mellan diagnoser mellan diagnosfördelning vid 
digitala vårdmöten och fysiska läkarbesök i primärvården. 

Tabell 5. Fördelning av de 10 vanligaste diagnoserna vid fysiskt läkarbesök på jourcentral  

Diagnos/ Kontaktorsak Kod % av totala vårdmöten 

Sårskada T01 5,5% 

Akut övre luftvägsinfektion med multipel 
och icke specificerad lokalisation 

J06-P 4,7% 

Ytlig skada T00-P 4,4% 

Cystit N30-P 3,6% 

Annan skada T07-P 3,2% 

Akut varig mellanöreinflammation H660 3,0% 

Akut tonsillit J03 2,9% 

Virusinfektion UNS B34-P 2,5% 

Pneumoni J18-P 1,9% 

Annan lokal infektion i hud och underhud L08-P 1,7% 
 
I figur 2 ses fördelningen av diagnoser utifrån kapitel. 

Fördelningen av alla vårdmöten utifrån kapitel visas i tabell 6 och i figur 2. För att besvara 
frågan om det är samma orsak som patienten kontaktat fysisk primärvård före och/eller efter 
digital kontakt med läkare så har överensstämmelse mellan diagnoskoder för alla dessa tre 
kontakttillfällen studerats hos de individer där detta förekommit. Överensstämmelsen för 
kontakt med ett fysiskt besök i primärvården som föregått det digitala läkarmötet är ca: 23%, 
d.v.s. diagnoskoderna är likadana, samma/likande orsak till kontakt vid det digitala vårdmötet 
som det fysiska mötet i primärvården. Motsvarande frekvens för att det är samma sak patienten 
sökt för vid efterkommande fysiskt besök i primärvården är ca: 32%. 

 

Tabell 6. Fördelning av alla digitala vårdbesök utifrån kapitel.   

Kapitel Antal % av totala 
vårdmöten 

L00-L99 Hudens och underhudens sjukdomar 1721 13,9% 

R00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och 
laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes 1641 13,2% 

A00-B99 Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar 1536 12,4% 

J00-J99 Andningsorganens sjukdomar 1396 11,2% 

F00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar 1142 9,2% 

Z00-Z99 Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med 
hälso- och sjukvården 1078 8,7% 

M00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven 745 6,0% 

S00-T98 Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker 606 4,9% 

H00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organ 536 4,3% 



V01-Y98 Yttre orsaker till sjukdom och död 523 4,2% 

N00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganen 506 4,1% 

K00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomar 261 2,1% 

G00-G99 Sjukdomar i nervsystemet 227 1,8% 

E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och 
ämnesomsättningssjukdomar 186 1,5% 

I00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomar 113 0,9% 

H60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottet 88 0,7% 

D50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa 
rubbningar i immunsystemet 

54 0,4% 

C00-D48 Tumörer 26 0,2% 

O00-O99 Graviditet, förlossning och barnsängstid 14 0,1% 

Q00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och 
kromosomavvikelser 13 0,1% 

P00-P96 Vissa perinatala tillstånd 3 0,0% 

 
 
Figur 2. Procentuell fördelning av diagnoser 
 

 

 



Könsfördelning digitala vårdmöten med läkare 

Könsfördelningen3 för digitala vårdmöten, visar en överrepresentation av kvinnor, det är 60% 
kvinnor och 40% män i hela materialet, dock är fördelning i ålder 0–12 år helt jämnt fördelad 
och i åldern 13–100 år var 65% kvinnor och 35% män. Snedfördelningen mellan könen ökar 
vid ökat antal digitala vårdmöten (figur 3). 

 

Figur 3. Könsfördelning för digitala vårdmöten 

 

 



Hur ser användarnas vårdmönster ut? Kontakter med 1177 sjukvårdsrådgivning per 
telefon före det digitala vårdmötet (dvm) med läkare och efterföljande kontakter med 
vårdcentral eller akutmottagning 

Av de 10 400 personer som genomfört digitalt vårdmöte med läkare var 9352 digitala 
vårdmöten (d.v.s. ca 90 %) kontakter med läkare digitalt där inga andra vårdkontakter fanns 
registrerade före eller efter den digitala läkarkontakten. Det digitala vårdmötet hade i dessa fall 
vare sig hade föregåtts av någon annan kontakt i primärvård eller 1177 sjukvårdsrådgivning per 
telefon. Följande vårdmönster ses hos de patienter som även hade haft andra vårdkontakter, se 
tabell 7. 

 

Tabell 7. Vårdmönster med andra kontakter än digitalt vårdmöte (dvm) med läkare  

Typ av vårdkontakt antal % Tidsperiod data utsökta 

1177 sjukvårdsrådgivning per telefon 155 1,5 Inom 24 timmar före dvm med läkare 

Fysiskt besök i primärvård 413 4,0 Inom 7 dygn före dvm med läkare 

Besök på akutmottagning 107 1,0 Inom 24 timmar efter dvm med läkare 

Fysiskt besök i primärvård 377 3,6 Inom 7 dygn efter dvm med läkare 

 

I analysen framkommer tydligt att en majoritet av de digitala vårdmötena inte har föregåtts av 
kontakt med 1177, fysiskt vårdmöte i primärvård alternativt akutmottagning, se figur 4. 

 

Figur4. Resultat vårdmönster process för vårdkontakter  

 

 



Resultat intervjustudie 

 
Under analysen av intervjutexterna identifierades 5 teman vilka innefattar patienternas 
drivkrafter till att söka vård digitalt samt deras erfarenheter och upplevelser av digitala 
vårdmöten med läkare. Dessa fem teman benämns i resultatet som:  tema 1 Digitala vårdmöten 
innebär frihet – tillgång till snabb och effektiv vård utifrån mina personliga behov, tema 2 
Tilltro till min förmåga att välja vård, tema 3 Kompetent, professionellt och respektfullt 
bemötande, tema 4 Hållbarhet – att hushålla med mina och vårdens resurser, samt tema 5 Andra 
digitala stöd inom hälsa och vård – 1177 sjukvårdsrådgivning per telefon samt Journalen via 
nätet. 
 
 
Figur 5. Resultat drivkrafter och erfarenheter hos användare av digitala vårdmöten med läkare 

 
 

Tema 1: Digitala vårdmöten innebär frihet - tillgång till snabb och 
effektiv vård utifrån mina personliga behov  

Tillgänglighet i tid och rum 
Informanterna beskriver det som en mycket positiv erfarenhet att kunna söka vård digitalt. Det 
innebär frihet för personen att själv får välja tid på dygnet och vilken plats hen skall befinna sig 
på vid mötet med läkaren. En av de mest centrala aspekterna som lyfts fram är att de digitala 
tjänsterna uppfattas vara mycket lättillgängliga. ”Jag var ute och googlade som det så populärt 
heter och då såg jag (företagsnamn) då tänkte jag att jag provar så får vi se. Jag laddade ner 
appen via datorn, det gick jätteenkelt. Jag blev väldigt imponerad av hur snabbt det gick och 
att den här proceduren var så effektiv” IP4 man, 73 år.  
 
Särskilt värderas möjligheten att själv boka en tid på dygnet som passar en själv och den 
livssituation en har. Flera lyfter fram svårighet både ekonomiskt och tidsmässigt att ta ledigt 
från arbetet, resa och sitta på vårdcentralen och vänta på sin tur uppfattas som resursineffektivt 
och i viss mån gammaldags. Personer som pendlar och arbetar på annan ort än den där 
vårdcentralen där en är skriven försvårar och fördröjer kontakt med att få hjälp av vården när 
så behövs. Det personen sökt hjälp för har blivit snabbt bedömt och åtgärdat jämfört om ett 



vanligt fysiskt vårdcentralsbesök skulle bokats via de krångligare system för tidsbokning som 
används där.  
 
Tillvägagångssätten som används i primärvården upplevs som ett hinder för att komma i 
kontakt och få tid som passar en själv. ”Jag vände mig till vårdcentralen men det är ju 
småknepigt få tid där. Jag är inskriven hos en särskild läkare, men det går inte boka tid hos 
dem. När jag ringde blev jag hänvisad till något som heter Närakuten.” IP6 man, 50 år. 
 
”Digitalt där tar jag kontakt när jag liksom känner att nej nu måste jag faktiskt kolla upp det 
här och det är inte alltid man kan gå ifrån jobbet heller eller att ringa och bli uppringd och så 
säger de att det finns inga lediga tider och träffa en läkare idag. Du får ringa igen imorgon och 
så kanske man glömmer av att ringa direkt på morgonen för man har möte eller kommit iväg 
sent hemifrån eller what ever, men här kan man ju bara just det och loggar in och ställer frågor. 
Så får man liksom ett svar, antingen på en gång eller en liten stund senare, men det kommer ett 
svar och jag svarar när jag hinner svara för man lever ett stressigt liv och samhälle. Jag är 
själv med 3 barn så att det är mycket som ska matchas och funka och det här funkar för mig. 
Sen kan man ju inte gå för alla besvär heller, men de jag har gått med har ju gått jättebra. Så 
att ja det funkar bättre för mig än den vanliga.” IP9 kvinna, 47 år. 
 
Informanterna upplever det som frustrerande och otidsenligt hur det idag är organiserat för att 
kunna boka tid för ett fysiskt besök på vårdcentralen med telefonsystem där en sjuksköterska 
ringer tillbaka för bedömning vid en senare tidpunkt eller att en själv i ett webbsystem måste 
boka tidigt på morgonen för att få en akut tid och då kanske inte kan gå ifrån på jobbet. ”Jag 
orkade inte åka till vårdcentralen väldigt tidigt och vara en av de första i kö och sen vänta tills 
de öppnar och sen vänta tills sköterskan bedömer kan man gå till läkare eller inte. Ska man gå 
till läkare ska man vänta igen och jag har faktiskt tröttnat på det och därför ville jag ha snabb 
hjälp därför jag mådde riktigt illa och för att snabbt komma till läkare och få hjälp.” IP2 
kvinna, 63 år. 
   
Några informanter har befunnit sig på längre resor då behov uppstått akut för deras egen eller 
deras barns del, någon glömt sina astma- och allergimediciner hemma. Ett annat exempel var 
ett litet barn som blev så sjukt under resan och de befann sig på en ort där det inte fanns tillgång 
till vård. Föräldern upplevde att de inte hade kunnat fortsätta resan eller tagit sig hem om de 
inte fått hjälp av den digitala läkaren. Likaså har digitalt vårdmöte använts när personen 
befunnit sig utomlands för att få hjälp med avstämning om den vård som den lokala läkaren 
ordinerat var korrekt och överensstämmande med svensk praxis då det uppfattades som att 
annan ”vårdkultur” var rådande. 
 
Föräldrar beskriver att digitala läkarmöten gör det möjligt att klara av ansvaret för livspusslet 
att kunna boka tid när en är hemma med barnet på ”icke arbetstid” slippa avbryta dagens arbete 
eller för att hämta barnet på skola eller förskola för att passa en tid som passar vården. ”Det är 
ju inte bara det där motståndet att man ska ringa till vårdcentralen och de ska ringa tillbaka. I 
det här fallet (med mitt barn) är det ju en tredje part som jag ska ta med, åka till skolan och 
hämta, ta med till vårdcentralen: Alltså hela grejen blir ju så mycket enklare om man kan sitta 
hemma i soffan på en bestämd tid som jag dessutom själv får välja. Det är ju helt suveränt 
jämfört med att man får tilldelad en tid (på vårdcentralen) och så måste jag åka till skolan och 
hämta.” IP23 kvinna 40 år.  
 
Denna tillgänglighet gör det möjligt att söka vård för sådant som oroar eller bekymrar en kring 
barnets hälsa som annars kanske hade fått bero eller prioriterats först när det blivit värre.  



Föräldrar uppskattar att de kan vara hemma med sitt barn och inte behöva åka till en mottagning 
speciellt i de fall då barnet varit infekterat. Likaså att slippa behöva ordna med barnvakt för 
syskon i de fall en skulle behövt åka till en fysisk mottagning. Förälder till en tonåring lyfte 
fram att det är svårt att få iväg barnet/tonåringen till läkare men att det gått smidigt och ”blivit 
av” tack vare möjligheten att fotografera och skicka bilderna för bedömning och tiden kunnat 
bokas snabbt utan fördröjning. 
 
 
Tema 2: Tilltro till min förmåga att välja vård 
 
Intervjupersonerna beskriver att de själva värderat om det hälsorelaterade problem de sökt 
digitalt vårdmöte för skulle vara lämpligt för en digital läkarkontakt. I vissa enklare fall har 
personen redan kunskap om vad för typ av insats de behöver hjälp med. I andra fall där de varit 
osäkra på vad som är en lämplig medicinsk åtgärd har de uppskattat möjligheten att enkelt få 
bedömning av den digitala läkaren och råd hur de ska hantera situationen. Detta har skapat en 
känsla av trygghet. 
 
Tilltro till min förmåga att avgöra hur jag ska söka vård 
 
”Jag har valt den typen av ärenden som jag tror skulle kunna fungera och passa till den här 
tjänsten. Så klart jag haft fysiska möten med läkare också under den här tiden med sådant som 
jag inte liksom tycker passar digitalt, men absolut för enkla ärenden så tycker jag detta är en 
väldigt bra tjänst.” IP5 kvinna, 46 år. 
 
”Det finns ju så mycket information på internet (om hälsa) så man kan ju testa mycket själv, 
men om man som jag känner att man inte längre vet vad man ska göra (söker för smärta 
ländrygg) då är den bra. (möjligheten till rådgivning via kontakt med läkare digitalt)”Jag 
tänker att om man får ryggskott då tänker jag man kan vänta ett tag innan man går till akuten. 
Jag menar har man jätteont i en vecka. Så går det väl att skriva till dem (digital läkare) och 
rådfråga om de tror det är ok”. IP 7 man, 20 år. ”Jag vet så pass mycket nu att vissa diagnoser 
måste man faktiskt få en fysisk undersökning för.” IP2 kvinna, 63 år. 
 
Informanterna fick frågan om de skulle rekommendera digitala vårdmöten med läkare till någon 
annan person. ”Absolut, det är ju det bästa. Det är ju inte att man måste, man behöver ju inte 
åka iväg. Man behöver inte sitta i ett väntrum och träffa andra patienter som kanske är sämre 
än vad jag är. Jag kanske bara är där för att jag behöver lite medicin eller råd och det kan jag 
ju få på appen.” IP16 kvinna, 43år. 
 
Många hade redan pratat med familjemedlemmar och vänner om sin erfarenhet av att det varit 
smidigt och professionellt att ha kontakt med läkare digitalt. Väldigt få av deltagarna i studien 
hade personer i sin närhet som själva hade använt digitala vårdmöten men responsen hade oftast 
varit att den person de pratat med blivit nyfiken och visat intresse. Flera tog upp att de trodde 
att den äldre generationen, föräldrar etc. kanske inte skulle vara lika snabba på att anamma 
tjänsten, många av dem hade redan etablerad kontakt med sin primärvårdsläkare så att de 
sannolikt primärt skulle fortsätta söka vård den vägen.  
 
 
Upplevelse av patientsäkerhet och trygghet genom bedömning och råd av digital läkare  
I de fall som den digitala läkaren informerat om att orsaken patienten sökt för inte kunde 
bedömas och/eller behandlas enbart via digital kontakt hade informanten rekommenderats eller 



blivit vidare remitterad till fysisk vård på vård- eller jourcentral för exempelvis provtagning, 
odlingar eller röntgen. Informanterna har förstått läkarens motivering till detta och majoriteten 
upplevt detta som relevant, trygghetsskapande och bidragande till patientsäkerhet i 
omhändertagandet. ”Jag hade ringt för jag var lite osäker på vad jag skulle göra för jag hade 
så där väldigt ont i magen och jag visste inte orsaken. Då sa läkaren att jag skulle söka upp 
vårdcentralen.” IP1 kvinna, 18 år. 
 
”Det jag hört från andra är att man kanske överutnyttjar de här tjänsterna för att få läkarintyg 
för skolfrånvaro och sådana saker. Det kan jag vara skeptisk till. Då tycker jag de här app-
tjänsterna skulle inte ta de här ärendena utan hänvisa till fysiska läkare.” IP5 kvinna, 43 år. 
 
 
Tema 3: Hållbarhet – att hushålla med mina och vårdens resurser  
 
Informanterna beskriver att de ser den digitala vården som en möjlighet att avlasta ordinarie 
primärvårdsverksamheten för enklare åtgärder eller administrativa frågor som; recept, förnyelse 
av recept på redan tidigare insatta läkemedel, sjukintyg eller intyg vid vård av barn. Genom att 
digitala läkare på ett snabbt och effektivt sätt kan omhänderta enklare ärenden så borde tid 
frigöras för bedömning och behandling av patienter med mer komplexa vårdbehov.  
 
Olika åsikter framkommer där funderingar finns om det är ”rätt eller fel” att samhället nu gett 
tillstånd för privata aktörer att organisera vård. Somliga anser att behov och efterfrågan måste 
få styra så länge den ordinarie primärvården inte kan tillgodose de behov som befolkningen har 
gällande tillgänglighet till vård. Andra föredrar att kunna använda digitala tjänster organiserade 
av den offentliga primärvården ex Bra liv nära primärvård som har en egen vårdapp.  
 
Information och marknadsföring av digital vård från privata aktörer uppfattas som väl känd och 
tydlig, främst har informanterna hittat dessa via sociala medier. När personer sökt på nätet efter 
digitala läkartjänster så har de funnit de privata aktörernas appar som mycket lätta att hitta, flera 
stycken dyker direkt upp som en kan välja mellan. Personer som bodde i större städer hade ofta 
även sett reklam ute i samhället.   
 
Få personer känner till om den primärvård där de bor erbjuder digitala vårdmöten men är 
positiva till att om det så skulle vara och de blev informerade om hur de skulle komma i kontakt 
med denna tjänst så skulle de överväga att använda denna istället för digitala läkartjänster som 
inte är sammankopplade med den offentliga vården. De som använde Bra Liv näras vård app 
hade inte själva hittat information om denna möjlighet utan hade blivit hänvisade dit av den 
ordinarie primärvården exempelvis då de sökt vård under helg eller icke kontorstid. 
 
Aspekten att digital kontakt med läkare innebär att onödiga resor förhindras lyftes fram som 
positivt. Att resa enbart när det är nödvändigt var överensstämmande utifrån ett ekologiskt 
hållbarhetsperspektiv och uppskattades såväl på ett individuellt plan som utifrån aktuellt synsätt 
i samhället på hur vi bör leva och organisera livet och lösa de behov en har.  
 
En kritik gavs från en informant som sökt för nagelsvamp och därmed ordinerats behandling 
som förväntades ta 6 månader innan den skulle ge full effekt. Patienten hade då enbart fått 
utskrivet recept för tre månader vilket innebar kostnad för nytt besök när detta behövde förnyas. 
”Det var inget sånt här recept som man kan använda två gånger vilket gjorde att jag var ju 
tvungen till ett återbesök som kostade 250 kr och det nya receptet 200 kr, vilket man kan tycka 
är lite onödigt. Jag borde ha kunnat få hela den här behandlingen eller receptet på en gång. 



Det känns som de ville mjölka mig på pengar och det är redan ganska dyrt för en ett sån väldigt 
enkel banal fråga.” IP8 kvinna, 55 år.   
 
 
Tema 4: Kompetent, professionellt och respektfullt bemötande 
 
Olika aspekter av upplevelser av digitala vårdmöten lyfts fram. Generellt har informanterna 
upplevt sig ha fått ett kompetent, professionellt och respektfullt bemötande vid kontakten med 
läkaren oavsett om detta varit i form av ett videomöte där personen sett läkaren under samtalet 
eller via en chattfunktion. ”Jag har verkligen känt att de har läst på och tagit sig tid och skrivit 
ut någonting som de känner sig trygga med för den orsaken som man har haft kontakten för” 
IP27 kvinna 37 år. 
 
Chatt eller videomöte 
Både för och nackdelar framkommer kring båda tillvägagångssätten chatt och videomöte som 
olika sätt att organisera mötet med patienten. En informant beskrev det som att hen upplevt det 
som skönt att bara ha kontakt via chatt, det blev mer anonymt och jag som person och orsaken 
jag sökt för blev inte bedömd på samma sätt som vid ett fysiskt möte där jag kunnat känna mig 
ifrågasatt. Andra beskrev det som mer seriöst, trovärdigt och trygghetsskapande när de haft 
videosamtal och läkaren och patienten kunnat se varandra. Att verkligen se vem läkaren är gör 
att det upplevdes som ett riktigt möte jämbördigt med ett vanligt fysiskt vårdcentralsbesök.  
 
Kontinuitet och upplevelsen av att ha kontakt digitalt versus fysiskt möte 
En informant vars orsak till läkarkontakten varit psykisk ohälsa upplevde en stor trygghet då 
hon fått behålla samma läkare under längre tid och även när läkaren bytte arbetsplats så har de 
fortsatt att ha digitala möten för beslut om fortsatt behandling och uppföljning av olika insatser. 
”Fördelen är att man har en och samma läkare eller det väljer jag ju själv självklart i appen, 
men jag har en och samma läkare. Han vet vad jag har för problem är, hela min bakgrund och 
den här anamnesen. Jag vet också att jag kan lita på den läkaren. Det blir inte följdfrågor, 
träffar jag en ny läkare så måste man ju dra hela bakgrunden igen.” IP16 kvinna, 43 år. 
 
Olika upplevelser framkom relaterat till att ha kontakt digitalt jämfört med att träffa läkaren 
fysiskt. Sen är det baksidan av det här (att använda digitala läkartjänster) av att inte bli värderad 
eller de vet inte vem jag är, det gör det väldigt opersonligt. Det blir inte någon kontakt någon 
uppföljning eller så, men i de fallen så får man kanske vända sig till en fysisk läkare istället.” 
IP5 kvinna, 46 år. 
 
Andra som sökt för enklare behov exempelvis receptförnyelse eller banalare åkommor som 
exempelvis hudåkommor eller enklare infektioner såg inte kontinuitet som nödvändig speciellt 
inte då kontaktorsaken var ett problem som genast blivit bedömt och åtgärdat vid en enda digital 
läkarkontakt.  
 
 
Erfarenheter vid behov av specialistkompetens  
Informanter som sökt digital läkarkontakt utifrån behov av specialistkompetens hade både 
positiva och negativa erfarenheter av att deras behov kunnat tillgodoses. En informant som bytt 
bostadsort hade hamnat i vårdkö med tremånaders garanti på den nya orten. Då ett akut behov 
av recept och vård hade uppkommit hade den digitala läkaren kunnat fungera som en bro mellan 
den tidigare vården, hjälpt till med recept och ordnat med en remiss så patienten snabbare fått 
tid till den specialistvård hen hade behov av. 



En annan person sköttes av en specialistklinik för ett svårt smärttillstånd där hen upplevde att 
de hade provat en mängd behandlingar men hen önskade en second opinion så inget som skulle 
kunnat göras hade missats. Detta hade skapat trygghet och personen kunde vara lugn med att 
den behandling som nu förelåg även av en extern part bedömdes som det mest adekvata och 
lämpliga i hens fall.  
”Jag har väldiga problem med smärta från min axel och jag har gått på alla möjliga 
behandlingar det sista nu var att jag fick hjälp på en smärtklinik på en annan ort. Jag har fått 
injektioner och de har blockerat nerver från ryggraden men det blev ändå inte bra. Det var 
liksom sista steget, då tänkte jag att jag går in på den här digitala vårdappen (företagets namn) 
för att lyssna om det finns något annat alternativ. Det blev ingen insats, men jag blev väldigt 
nöjd. Så det fungerade jättebra.” IP4 man, 73 år. 
 
Akut situation: barn med allergisk chock, Digital läkare fungerade som bro till akutvården och 
agerade som stöd för ambulanspersonalen. Läkaren fanns kvar under väntan och följde upp 
noga att allt gått bra. ”Det är ju ett jättesteg framåt att ha läkare som fysiskt kan titta på ditt 
barn efter ett par minuter.  Och interaktionen sen mot när ambulanspersonalen kom var 
jättebra. Alltså att det är ju sjuksköterskor som kommer och läkare kunde instruera personalen, 
att den privata vården kunde interagera med akutsjukvårdspersonalen. Det blev som en 
överlämning och sen kunde ambulanspersonalen lämna över till läkarna på sjukhuset när vi 
kom in dit.” IP 26 man, 39 år. 
 
 
Tema 5: Andra digitala stöd inom hälsa och vård 
 
1177 sjukvårdsrådgivning per telefon och 1177 Vårdguide på webben  
Informanterna i studien hade god kännedom om tjänsten 1177 sjukvårdsrådgivning och hade 
tidigare erfarenhet av att använda 1177 Vårdguide på webben för att söka information. Många 
hade även haft kontakt med 1177s sjukvårdsrådgivning av sjuksköterskor. Endast ett fåtal hade 
sökt information eller kontakt med 1177s sjukvårdsrådgivning för de hälsorelaterade frågor som 
hen nu vid tidpunkten för deltagande i studien sökt digital kontakt med läkare. Patienten/ 
föräldern motiverade detta med att hen hade bedömt situationen som sådan att sjuksköterskan 
ändå inte kunnat lösa problemet, det hen önskat hjälp med. Exempelvis bedömning av om det 
behövs läkemedel ex antibiotika eller ej, recept och intygsförskrivning som enbart kan göras av 
läkare. ”Ja, gränsen hade jag nått för jag mådde så illa så jag behövde snabb hjälp. I det här 
fallet behövde jag snabb hjälp.” IP2 kvinna, 63 år. Informanterna som sökt för mer 
komplicerade hälsofrågor upplever det som tryggare att ha fått en bedömning av en utbildad 
läkare och skulle inte tagit upp frågan med en sjuksköterska på 1177 sjukvårdsrådgivning. Att 
1177 inte erbjuder videosamtal lyfts fram som en brist då det gör att möjligheten inte finns för 
att visa upp vissa typer av synliga åkommor. Önskemål framkommer om att 1177 skulle 
moderniseras och ta efter goda exempel från de privata aktörerna som ses som föregångare med 
att utveckla IT-stabila och driftssäkra lösningar för digitala kontakter. 
 
Journalen via nätet 
En del informanter hade inte uppfattat om de fått någon dokumentation av den digitala läkaren 
medan andra hade full koll och var mycket nöjda med att kunna följa anteckningarna via appen. 
Alla kände till att de kunde läsa journalen via nätet, alla använde inte funktionen medan andra 
ansåg det som värdefullt att dokumentation från de digitala mötena/kontakterna skulle synkas 
med andra vårdinsatser man hade och därmed synas/vara läsbart för patienten där.   
 
 



Diskussion 
 
Digitala tjänster i vården är utifrån flera perspektiv ett hett omdebatterat område i samhället, av 
professionella aktörer och forskare. Under senare år har digitalisering inom vården kommit att 
utvecklas explosionsartat och sannolikt är de digitala tjänster relaterat till hälsa som vi nu 
känner till ännu i sin linda. Medborgare efterfrågar modernisering inom vården som innebär 
krav på fortsatt utveckling av nya arbetssätt för att möta aktuella vårdbehov. Frågor som ofta 
har diskuterats är vilken funktion digitala tjänster har, om den ökade tillgängligheten som 
digitalisering möjliggör medför överkonsumtion och om de digitala arbetssätten är patientsäkra 
(Blix och Levay 2018: SOU 2018:55). 
 
Denna studie har för avsikt att bidra med aktuell vetenskapligt förankrad kunskap om vilka 
drivkrafter och orsaker som medför att personer väljer att använda digitala kontakter med 
läkare. Få vetenskapliga studier är genomförda i svensk kontext om vad patienter anser om 
värdet av dessa och hur digitala kontakter med vården bidrar till deras hälsa.  
 
Analysen av vårdmönster hos användarna av digitala vårdmöten med läkare utifrån de aktuella 
registerdata som denna studie är baserad på visar att dessa digitala vårdmöten fyller en egen 
funktion. Digitalt vårdmöte med läkare föregås sällan av kontakt med 1177 
sjukvårdsrådgivning per telefon (härefter endast benämnt 1177) och leder i mycket låg 
omfattning till fysiskt möte i primärvård eller besök på akutmottagning.  
 
Av de 10 400 individer vars vårdmönster har studerats har 90% enbart använt digitala 
vårdmöten, dvs. inga andra vårdkontakter för att den aktuella orsaken/vårdbehovet skulle bli 
löst. Informanterna i kvalitativa intervjustudien uppgav sig ha god kännedom om 1177 och hade 
tidigare ofta goda erfarenheter av att använda 1177s tjänster. De skäl som uppgavs var att i den 
situation då de nu hade sökt digital läkare bedömt att den hjälp de skulle fått via 1177s 
rådgivning inte skulle ha löst det aktuella behovet av kontakt med vården. Deras uppfattning 
var att genom att 1177 bemannas av sjuksköterskor och dessa inte har mandat att fatta beslut 
om exempelvis receptförskrivning och sjukintyg skulle en kontakt med dem ändå inneburit att 
de behövt en läkarkontakt i nästa skede. Erfarenheten som användarna av digitala vårdmöten 
beskrev var att både 1177 sjukvårdsrådgivning per telefon och deras ordinarie fysiska 
primärvård har sämre tillgänglighet än digitala vårdmöten med läkare.  
 
Önskemål framfördes om att både 1177 sjukvårdsrådgivning per telefon och primärvården 
skulle utvecklas så att videosamtal och digitala bilder skulle kunna användas för att förbättra 
funktionalitet och kvalitet. Få hade kännedom om deras ordinarie primärvård erbjöd någon typ 
av digitala vårdmöten. De sade sig positiva till att använda en sådan tjänst om den fanns. De 
önskade en samordning mellan den digitala vården och andra fysiska vårdkontakter för att på 
så sätt skapa kontinuitet och bidra till patientsäkerhet.   
  
Digitala vårdmöten med läkare uppfattades som tillfredsställande för patienterna, det som 
särskilt värderades var att digitala vårdmöten med läkare har hög tillgänglighet. 
Intervjupersonerna upplevde som positivt att inte behöva extra telefonsamtal eller passera 
omständliga system och kontakter för att boka tid med läkare. Att själv få välja en tid och plats 
för mötet så dessa passar in i personens vardagsliv minskar stress och upplevs som mycket 
positivt. Intervjupersonerna ansåg att det krävs ett eget ansvar hos den vårdsökande för att veta 
om symptomen lämpar sig för digitalt eller fysiskt vårdmöte. De uppgav att de hade själva gjort 
en bedömning av om den orsak de sökt hjälp för nu skulle vara lämplig för digital kontakt. 



Resultaten visar att digitala läkarkontakter i låg omfattning efterföljdes av fysiska vårdmöten i 
primärvården eller besök på akutmottagning, detta kan tolkas som att patienter är relevanta i 
sina bedömningar när de bör söka digitala läkare. Gällande upplevd patientsäkerhet och 
trygghet, uppfattas digitala vårdmöten med läkare via video som mer patientsäkert än enbart 
rådgivande samtal med sjuksköterska via telefon. Informanterna upplever att många ärenden av 
enklare karaktär exempelvis receptförskrivning eller intyg av olika slag kan handläggas via 
chatt med läkare, men för andra mer komplexa vårdbehov upplevdes patienttryggheten bättre 
vid videosamtal med läkare.  
 
Digitala vårdmöten omges av begränsningar exempelvis gällande läkemedelsförskrivning 
(narkotikaklassade preparat) vilket informanterna upplevde som en trygghet. Informanterna 
kände också tryggheten i att provtagning eller annan fysisk undersökning ordnades via remiss 
vid det digitala vårdmötet i de fall som läkaren bedömde att det behövdes. Gällande upplevelsen 
av trygghet och patientsäkerhet, finns det forskning som visar att kvaliteten på e-hälsotjänster 
ofta är otillräcklig, vilket kan äventyra patientsäkerheten (Fadahunsi, Akinlua et al. 2019). I 
tidigare studier har den mänskliga faktorn lyfts fram som betydelsefull, där felaktiga data har 
matats in, tekniska problem eller försenad/felaktig information.  
 
I intervjuerna i denna studie framhålls istället risken för fel bedömning och åtgärd om den 
digitala vårdgivaren/läkaren saknar tillgång till information/tidigare journalanteckningar, dessa 
behövs för att kunna säkerställa hög patientsäkerhet. Kunskapen varierade hos 
intervjupersonerna om huruvida den digitala läkaren hade tillgång till patientens tidigare 
journalanteckningar och om hen kunde ta del av det som den digitala läkaren dokumenterade. 
Olika uppfattningar förekom om de skulle ge läkaren tillgång till tidigare journaler. För enklare 
medicinska problem ansåg intervjupersonerna att detta inte var nödvändigt medan personer med 
mer långvariga och komplicerade sjukdomsförlopp ansåg det värdefullt och viktigt att läkaren 
hade tillgång till all information om hens hälsa. Alla intervjupersoner hade kännedom om 
tjänsten Journalen via nätet tillgänglig via 1177 Vårdguide på webben. Viss variation förekom 
av hur mycket de använde sig av denna möjlighet. Önskemål framkom om kontinuitet, att de 
digitala tjänsterna bör sammanlänkas med de vanliga fysiska vårdkontakterna i primärvården. 
Det ansågs även viktigt att journalsystemens information är tillgänglig mellan privata och 
offentliga vårdaktörer på olika nivåer. Motivet för detta var att den vårdgivare som patienten 
söker sig till ska kunna ha en helhetsbild av den uppkomna vårdsituationen.  
 
De diagnoser och kontaktorsaker som främst är aktuella vid digitala vårdmöten är 
infektionsbesvär, hudåkommor och hjälp med recept och intyg. Av dessa hade 90% fått hjälp 
genom en enda kontakt. Registerdata visar att även om infektioner och enklare hälsoproblem är 
de diagnoser som förekommer mest frekvent finns det en stor bredd i de diagnoser för vilka 
digitala vårdtjänster används. Bland intervjupersonerna fanns exempel på personer med både 
komplexa och allvarligare akuta hälsoproblem samt multisjuka patienter med kroniska problem 
som fått god hjälp men också upplevelser av att inte alls ha få det stöd som önskades i form av 
specialistvård. Detta ger en mer varierad bild – även om de är färre så fyller digital vård i viss 
mån även en funktion för personer med behov av mer avancerade vård. 
 
De intervjuade personer som har använt digitala vårdmöten är mycket positiva i sina 
erfarenheter och majoriteten rekommenderar digitala tjänster till andra. De fortsätter att själva 
använda digitala tjänster när de har behov av kontakt med läkare för egna eller sina barns behov 
av vård när de bedömt att detta kan lösas utan fysisk kontakt. Denna studies resultat skiljer sig 
markant från resultaten från nationella data ”Vården i siffror” där enbart 20,4% i riket anger 
att de har högt eller mycket högt förtroende för digitala vårdmöten (i Jönköping 15,1%). 



Skillnaden i resultat kan bero på att de som ingått i undersökningen ”Vården i siffor” i större 
utsträckning är >65 år, i jämförelse med populationen som ingått i denna studie där äldre 
personer är en mycket liten grupp. En ytterligare faktor att beakta är att personerna som besvarat 
frågan om förtroende för digital vård är att de ingår i ett nationellt urval och det är oklart om 
dessa personer har någon egen personlig erfarenhet av att använda digitala vårdtjänster.  
 
Resultaten visar att kvinnor använder digitala vårdmöten i större utsträckning än män, likaså att 
äldre personer använder digitala tjänster i lägre omfattning än yngre, vilket även visats i tidigare 
studier av Ekman et al (2019). Resultatet som visar på att en yngre population mer frekvent 
använder sig av digitala vårdmöten kan sannolikt bero på att yngre personer oftast är mer 
teknikvana, de använder i högre omfattning olika typer av appar och sociala medier. 
Intervjupersonerna sa att de bedömde det som osannolikt att deras äldre anhöriga ännu hade 
använt digitala läkartjänster men att de för egen del såg det som helt okomplicerat och naturligt.  
Digitala vårdmöten kan tänkas underlätta kontakter med vården för de grupper som av olika 
orsaker har en högre tröskel för att söka vård, exempelvis är män mindre benägna att söka vård 
jämfört med kvinnor (Galdas et al. 2004: Thompson et al. 2016, SOU 2018:55).  
 
Småbarnsföräldrar markerar tydligt nyttan i vardagen av digitala vårdmöten med läkare. Detta 
gäller främst att kunna få kontakt med läkare, sjukintyg, recept på läkemedel etc. utan att behöva 
ta med sig det sjuka barnet (och eventuella syskon) till vårdcentral eller jourmottagning. Barn 
idag är digitaliserade och vana vid digital dialog och uppfattar det inte som något konstigt med 
att träffa doktorn digitalt. I tillägg nämns att barnen ibland upplever det mindre ”farligt” att 
prata med läkaren online än i verkligheten. Sammantaget beskriver föräldrar att de upplever det 
som enkelt, lätthanterligt att tryggt att möta läkaren online. 
 
Personer som väljer att delta i forskning gör det ofta då de ser det som meningsfullt och 
värdeskapande att dela med sig av sina erfarenheter i förhoppning om att dessa skall kunna 
bidra till förbättring av verksamheten/vården på sikt (Trauth et al. 2000: Passmore et al. 2019), 
därav är det viktigt att resultaten från studierna sprids och rapporten är den del i återkoppling 
av personernas erfarenheter och vårdmönster.  
 
Spridning av resultat 
 
Resultaten från projektet Digitala vårdmöten med läkare redovisas till uppdragsgivaren Emma 
Spak på SKL och projektets referensgrupp genom denna rapport samt ett offentligt 
seminarium/webbinarium i september 2019. Resultat kommer även presenteras vid konferensen 
Primärvårdskvalitet i Stockholm i oktober samt Kvalitetsmässan i Göteborg i november. 
Återkoppling kommer även ske till verksamheter som använder digitala vårdmöten och till 
ledare som kan komma ha eller har intresse för att utveckla denna typ av verksamhet inom vård 
eller socialtjänst. Regeringens utredare av Styrning för en mer jämlik vård samt Socialstyrelsens 
arbetsgrupp som arbetar med att utveckla indikatorer för digitala vårdtjänster har följt projektet 
och tidigt i processen tagit del av resultaten. Projektledaren kommer som representant för 
Jönköping Academy att ingå som en aktiv part hösten 2019 vid bildandet av ett nationellt 
forskarnätverk med fokus på digitala tjänster. Genom detta nätverk kan nya studier initieras 
som för arbetet vidare med forskningsfrågor som inte getts utrymme för inom ramen för detta 
forskningsprojekt. Studien planeras att senare även publiceras som vetenskaplig publikation. 
 
 



Metoddiskussion 
 
Enligt den planerade metodiken för den kvalitativa studien skulle deltagarna ha haft sitt senaste 
digitala vårdmöte inom 14 dagar innan intervjun genomfördes. I några fall blev tiden längre 
mellan deltagarnas digitala vårdmöte och intervjun. Logistiska skäl medförde att det ibland tog 
längre tid mellan att forskaren fick tillgång till användarens kontaktuppgifter och det blev 
praktiskt möjligt att genomföra intervjun. Detta ledde till att några av intervjuerna genomfördes 
upp till en månad efter att det den digitala kontakten med läkaren ägt rum. Ingen av 
informanterna hade dock några svårigheter att minnas omständigheterna kring orsak eller 
erfarenheten av det aktuella digitala vårdmötet hen haft med läkare eller eventuella tidigare 
digitala vårdmöten hen haft. Den förlängda tidsperioden bedöms inte ha påverkat 
intervjupersonernas förmåga att beskriva sina erfarenheter.  
 
Den kvantitativa delen av projektet som visar att föräldrar till småbarn är en stor användargrupp 
av digitala läkartjänster. I urval som ursprungligen gavs av de digitala aktörerna representerades 
dessa inte i tillräcklig omfattning. Detta korrigerades genom att ett selekterat urval lades till för 
att säkerställa att denna gruppens erfarenheter tillvaratogs i studien. 
 
Rapportens huvudsyfte var att studera användande av digitala vårdmöten med läkare, men det 
framkom tydligt att det finns en ökande trend med digitala vårdmöten även med andra 
professioner. Dessa digitala vårdmöten har inte varit fokus för projektet, och ytterligare studier 
rekommenderas för att fördjupa kunskapen om flerprofessionella digitala vårdmöten, samt 
digitala vårdmöten med andra professioner än läkare. 
 
Digitala vårdmöten används i mindre omfattning av äldre personer och endast ett fåtal personer 
ingående i intervjustudien var äldre. Detta innebär att äldres perspektiv och erfarenheter av 
digitala vårdmötestjänster behöver beforskas ytterligare. Exempel på områden för vidare 
forskning är äldres kompetens inom digitalisering, användarvänlighet av digitala 
vårdmötestjänster för äldre och om digitala vårdmöten kan möta de ofta komplexa behov som 
äldre vårdsökande har. 
 
I studien har inte personers etnicitet uppmärksammats, men det var få informanter som uppgav 
att de inte var födda i Sverige. Därför rekommenderas ytterligare studier för att utröna nytta och 
användarvänlighet av digitala vårdmöten för personer som inte har svenska som modersmål. 
Studien avgränsades till att inte belysa socioekonomiska förhållanden därav att de registerdata 
som sökts från Region Jönköping inte har inkluderat sådan information och inte kompletterats 
med data från Statistiska Central Byrån (SCB). Detta är en avgränsning som gjordes i samråd 
med uppdragsgivaren på SKL bl.a. av tidsskäl då detta krävt en mer omfattande etikprövning 
med tanke på nya datalagar (GDPR). Ytterligare vetenskapliga studier behöver genomföras där 
ovanstående aspekter ingår. Ett nationellt forskarnätverk för forskning om digitala vårdtjänster 
är som tidigare nämnts under bildande och dessa frågeställningar kommer att lyftas fram vid 
planering av nya forskningsstudier.  
 
 

 



Slutsatser  

 Digitala vårdmöten med läkare upplevs av personer som använt dessa tjänster som 
lättillgängliga, trygga och som en positiv utveckling i svensk sjukvård  

 Personer som söker läkare via digitala vårdmöten har i väldigt låg omfattning kontaktat 
1177 sjukvårdsrådgivning per telefon (1,5%) innan de kontaktat läkare digitalt. Detta 
motiveras av personer med erfarenhet av 1177 bedömt att orsaken de sökt vård för vid 
det digitala vårdmötet med läkare inte skulle kunnat hanteras/lösas enbart genom 
rådgivning med sjuksköterska 

 Personer som kontaktar läkare digitalt har i majoriteten av fallen (90%) inte kontaktat 
annan vård  

 Endast 3,6 % har efter det digitala vårdmötet med läkare registrerat fysiskt besök i 
primärvården inom de kommande 7 dygnen. Detta talar för att för den typ av vårdbehov 
som digitala läkartjänster innebär, möter individens behov och inte leder till fysiskt 
besök i primärvård 

 En ännu mindre del av digitala läkarmöten efterföljs av besök på jour- eller 
akutmottagning. Detta talar för att de orsaker som hanteras vid dessa primärt är av 
mindre allvarlig karaktär även om de för personen ändå är hälsorelaterade problem som 
är viktiga och värdefullt att så effektivt och enkelt som möjligt lösa med hjälp av läkare 

 Studien är avgränsad och ger inte svar på hur socio-ekonomiska faktorer påverkar 
användandet, inte heller har specifikt studerats hur äldre personer, föräldrar eller 
personer med annan etnicitet än svensk uppfattar användandet av digitala vårdmöten. 
För dessa frågeställningar behöver ytterligare forskningsprojekt initieras. 

 
Förbättringsförslag från användare av digitala läkartjänster:  

 Att den vanliga primärvården skall utveckla sina tjänster och komplettera fysiska 
vårdmöten med läkare med digitala tjänster 

 Informationen om hur digitala tjänster fungerar behöver förbättras, ex genom (filmer) 
patienter/användare behöver utbildas i hur digitala vårdmöten går till i praktiken. De 
personer som är mer skeptiska till digitala vårdmöten, eller som inte är så teknikvana 
bör få liknande förutsättningar som de som är mer teknikvana 

 Informationen behöver förtydligas avseende för vilken typ av behov som de digitala 
tjänsterna rekommenderas och vad som är lämpligt att söka digitalt respektive fysiskt 
läkarbesök för 

 I de fall där den ordinarie primärvården erbjuder digitala vårdmöten behöver 
primärvården bli mer offensiv i sin marknadsföring av dessa, eftersom det är många 
patienter som inte känner till att denna service finns, vilket skapar onödig belastning i 
form av fysiska besök, både för vårdgivare och patienter 

 Önskan har framkommit om att den digitala läkaren skulle kunnat ge akut insats ex 
skrivit ut smärtlindrande läkemedel så patienten klarat av att ta sig till akutmottagning 
för vidare utredning – på så vis fungera som en bro mellan egenvård och fysisk vård. 

 

  



Omnämnanden 

 
Ett varmt tack vill vi som haft förmånen att arbeta med projektet Digitala vårdmöten med 
läkare rikta till; alla personer som ställde upp som intervjupersoner och delade sina 
livserfarenheter och synpunkter som användare av digitala tjänster i vården, Bo Rolander, 
Futurum Region Jönköping för hjälp med statistisk bearbetning, Sven-Åke Svensson, Emil 
Wallin och Johan Assarsson region Jönköping  bl.a. för arbetet med att hämta ut all 
registerdata, våra kollegor på Jönköping Academy och då särskilt Sofia Kjellström för stöd 
med etikansökan och Johanna Grek för korrekturläsning. Ingrid Gustavsson för 
transkriptionshjälp samt Ingemar Kåreholt Hälsohögskolan för statistiksupport, Elin 
Salmiranta för layout av figurer slutligen även tack till Emma Spak uppdragsgivare på SKL 
för förtroendet att låta oss anta denna utmaning. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Variabelförteckning för data vilka hämtas ur register Region 
Jönköpings län - delstudie 1 Digitala vårdmöten med läkare (DVM) 
 
Identifierat Digitalt vårdmöte (DVM) med läkare tidsperioden 2017-09-01 tom 2019-01-31 
 
Länsinnevånare Jönköpings län kopplat Folkbokföringen 
Ålder 
Kön 
Bostadsadress/postnummer 
 
Vårdkontakter:  
 
Datum Digitalt vårdmöte med läkare, diagnoskod och åtgärdskod  
Typ av möte nybesök/återbesök 
 
Kontakt med 1177 sjukvårdsrådgivning per telefon, före DVM, diagnoskod och åtgärdskod 
 
Kontakt med 1177 sjukvårdsrådgivning per telefon, efter DVM, diagnoskod och åtgärdskod 
 
Fysiskt besök vårdcentralen före DVM, diagnoskod och åtgärdskod 
 
Fysiskt besök vårdcentralen efter DVM, diagnoskod och åtgärdskod 
  
Övriga kontakter primärvård, telefon, brevkontakter efter DVM, diagnoskod och åtgärdskod 
 
Besök Jourcentral efter DVM, diagnoskod och åtgärdskod 
 
Besök akutmottagning efter DVM, diagnoskod och åtgärdskod 
 
Vård inom specialistvård efter DVM, diagnoskod och åtgärdskod 
 
Besök laboratoriemedicin, provtagning efter DVM 
  
(Barnhälsovård ingår ej) 

 



Bilaga 2. Intervjuguide digitala vårdmöten med läkare  

Inhämtande av informerat samtycke 
 
Bakgrundsdata: 
Kön 
Ålder 
Bostadsort 
När var senaste kontakt DVM datum 
Intervjudatum 
Vilken Läkartjänst… Bra Liv nära, KRY, Min doktor 

1. Du nyligen haft kontakt med en läkare på nätet, vill du berätta vad var det som var för 
vårdbehov som var aktuellt för dig då (orsak/besvär) som medförde att du tog denna 
kontakt? 

2. Var det första gången du sökt vård på detta sättet? 
3. På vems initiativ var det, … hänvisad? 
4. Hur hittade du information/fick kännedom om denna möjlighet. 
5. Var kontakten för ett behov du själv hade, eller barn/anhörig? 
6. Innan du hade detta läkarmötet via nätet, hade du då haft kontakt med ngn annan 

sjukvårdsinstans/verksamhet ex 1177 sjukvårdsrådgivning per telefon, vårdcentralen, 
akutmottagningen på sjukhuset… 

7. Kan du beskriva hur ditt läkarbesök gick till? 
8. Vill du berätta för mig hur du upplevde ditt läkarbesök? 
9. Är du nöjd med besöket som helhet?  
10. Om ja… vad var det som var bra? 
11. Om nej kan du beskriva vad var det som inte var bra?  
12. Resulterade läkarbesöket i en lösning på ditt problem/det du sökte hjälp med? 
13. Vad hände efter ditt digitala läkarmöte? Har du därefter haft ngn kontakt/ngn åtgärd ex 

inom primärvård, provtagning/laboratorium, 1177 sjukvårdsrådgivning per telefon 
eller akuten? 

14. Är det planerat att du ska ha ytterligare digitala vårdmöten med läkare framöver? 
15. Är det något annat angående din erfarenhet av digitalt läkarmöte som du vill dela med 

dig som jag kanske inte frågat om eller som du vill berätta mer om? 
16. Om du jämför ditt digitala läkarmöte med ett traditionellt fysiskt möte vad skulle du 

då säga är för och nackdelar? 
17. Skulle du rekommendera någon annan närstående eller vän att söka vård på detta sätt? 

 
  



Bilaga 3. Bakgrundsinformation om informanter i intervjustudien 
 

 


