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Sammanfattning

Svensk hälso- och sjukvård står inför 
princip samma utmaningar som övriga 
världen, med demografisk förändringar, 
ökade kostnader parallellt med begrän-
sade resurser inom vården. Enligt Sve-
riges Kommuner och Landsting (SKL)1 
måste Sverige år 2035 höja skatterna 
till orimligt höga nivåer för att möta de 
senaste årens kostnadsökningar. Dessa 
kostnadsökningar innebär att svensk 
sjukvård närmar sig en situation som 
riskerar att implodera. Samtidigt leder 
ett ökat engagemang för den egna 
hälsan hos medborgare och patienter 
till ökade krav på tillgänglighet och 
kvalitet. För att möta dessa utmaningar 
behöver Sveriges regioner och landsting 
agera kraftfullt inom de närmaste åren. 

Svensk hälso- och sjukvård måste ef-
fektiviseras bland annat genom en ökad 
digitalisering och genomgå samma 
transformation som många andra 
sektorer. Målsättningen med visionen 
e-hälsa 2025 som regeringen och Sve-
riges Kommuner och Landsting (SKL) 
har tagit fram är att Sverige år 2025 ska 

vara bäst i världen på att använda digi-
taliseringens och e-hälsans möjligheter. 
Med hjälp av e-hälsa ska individen vara 
i centrum, verksamheter få hjälp att 
utvecklas och vården och omsorgen 
ska vara jämlik, effektiv, tillgänglig och 
säker. Vårdens digitalisering är inte en 
fråga om att välja till eller att välja bort 
– det är ett paradigmskifte som kom-
mer oavsett vad vårdens professioner, 
politiker, tjänstemän och medborgarna 
anser om det. Rätt implementerat 
innebär e-hälsa och digitalisering stora 
möjligheter när det gäller att hantera 
vårdens utmaningar samt bidra till en 
mer jämlik vård.

Den enkät som legat till grund för 
denna rapport, innehåller frågor om 
respondenternas inställning till att 
använda digitala verktyg i sin kommuni-
kation med vården. Delar av enkäten är 
en uppföljning av vår undersökning från 
2015, Digitala Doktorn kan komma - Hur 
redo är Sverige för digital och virtuell 
vård? Årets rapport syftar till att ge 
insikt i om medborgarnas syn på e-hälsa 
har förändrats på dessa tre år och hur 
landstingen och regionerna möter den 
efterfrågan som finns.

2018 års undersökning besvarades av  
1 071 medborgare och visar att respon-
denterna fortfarande är positiva till di-
gitala och virtuella vårdlösningar samt 
är öppna för att interagera med vården 
med hjälp av modern teknik:

• Drygt hälften av respondenterna 
är fortfarande positiva till digitala 
lösningar såsom monitorering  och 
diagnostisering på distans (48 -  
60 % beroende på vilken lösning 
som föreslås). 

• Intresset för vårdbesök via video har 
fördubblats från 20 % år 2015 till 40 
% år 2018.

• 1 av 4 (23 %) kan tänka sig att 
genomföra ett vårdbesök på distans 
via chat.

• 1 av 5 (19 %) kan tänka sig att kom-
municera med en chatbot som stöd 
för att hantera psykisk ohälsa. 

• 1 av 4 (23 %) är positiva till VR2 
som behandlingsalternativ för fobier 
och/eller smärtlindring. 

• Särskilda möjligheter finns för de 
unga där 37 % av de i åldersgruppen 
18 - 24 år är positiva till att nyttja 
chatbots för att hantera psykisk 
ohälsa. 46 % i samma åldersgrupp 
är positiva till VR som behand-
lingsalternativ för fobier och/eller 
smärtlindring. 

Dock finns det utmaningar som kräver 
samma uppmärksamhet som möjlighe-
terna: 

• 46 % av respondenterna är oroliga 
för att vårdkvaliteten kan försämras 
om vården använder distanslös-
ningar.

• 37 % av respondenterna i åldern 65 
- 84 år är mest oroliga över att den 
personliga kontakten med sin läkare 
går förlorad med  distanslösningar.

• Hälften (50 %) av respondenterna 
är oroade för dataintrång i medicin-
ska informationssystem.

• 39 % anser att de  enkelt har tillgång 
till sin hälsoinformation samtidigt 
som 20 % uppfattar att de har kon-
troll över vem som har tillgång till 
informationen.

Förutom enkäten har vi gjort en genom-
lysning av regioners och landstings pla-
ner och budget avseende arbetet med 
vårdens digitalisering. Genomlysningen 
visar att samtliga regioner och landsting 
har tagit med vårdens digitalisering i 
sina planer för framtiden. Dock är det 
endast 48 % (10 av 21) av landstingen 
och regionerna som har särskilt avsatta 
medel för ändamålet. Att knappt hälften 
av landstingen och regionerna tydligt 
har lyft fram hur satsningen på digita-
liseringen ska finansieras gör att man 
kan ifrågasätta förutsättningarna att 
genomföra den digitala transformatio-
nen som alla landsting och regioner har 
ställt sig bakom.

1) SKL, 2016, Hälso- och Sjukvården år 2035, https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-389-5.pdf
2) VR - Virtual Reality, på svenska virtuell verklighet.

Med hjälp av e-hälsa ska individen vara i centrum, 
verksamheter få hjälp att utvecklas och vården och om-
sorgen ska vara jämlik, effektiv, tillgänglig och säker. 



Digitaliseringen är ett paradigmskifte 
som potentiellt kan omvandla hälso- 
och sjukvårdssystemet i samma skala 
som antibiotika en gång gjorde. Det 
är en omvandling som på bred front 
behöver stöd och support från alla 
aktiva aktörer i vårdens ekosystem. Att 
skapa ett samhälle där individen går 
från passiv till aktiv patient/konsu-
ment kräver stora förändringar vilket 
samtliga regioner, landsting och kom-
muner behöver planera och förbereda 
för. Digitala vårdformer sätter fokus 
på frågan om rätt kanal för rätt vård i 
rätt tid. Med digitala vårdformer följer 
även en förändrad affärs- och leverans-
modell. Mixen av fysiska och digitala 
vårdformer kräver anpassade ersätt-
ningsmodeller som speglar ett holistiskt 
patient- och resultatperspektiv istället 
för ett aktivitetsstyrt och volymbaserat 
perspektiv.

Det krävs också ett nytt sätt att ta till sig 
innovationer, där vården både måste 
ges förutsättningar och ha viljan att 
använda lösningar från nya aktörer som 
ett komplement till traditionell verk-
samhetsutveckling. I detta samman-
hang är det viktigt att se över regelverk 
som krävs för att möjliggöra detta. 

Framtiden byggs på 3T - Teknik, Talang 
och Tillit. Organisationer måste vara 
tekniskt och digitalt redo som en 
förutsättning för utvecklingen inom 
teknikområdet. Talang, i detta samman-
hang, definieras som en organisations 
förmåga att tillvarata digitaliseringens 
möjligheter. Tillit, hos patienter och 
vårdpersonal, ger förutsättningar för  
acceptans och motivation att tillämpa 
nya arbetssätt, logiker och tekniker. 
Genom medvetenhet, koppling och 
balans mellan dessa tre nyckelfaktorer 
kan värde för patienter, vårdpersonal 
och andra intressenter inom vården 
fortsätta att skapas.

PwC vill bidra till att visionen om e-
hälsa 2025 blir verklighet. För att lyckas 
med detta krävs en vård som är organi-
serad för att tillvarata digitaliseringens 
möjligheter bland annat för att möta 
den ökande efterfrågan på vård. En kri-
tisk framgångsfaktor är förståelsen för 
att digitaliseringen endast är ett verktyg 
av flera för att nå en effektiv vård som 
utgår från patientens behov. 

Trevlig läsning och kontakta oss gärna 
för fördjupad dialog!

Sarah LidéLeif TüllJon Arwidson 
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Vården genomgår en  
revolutionerande förändring
Vi lever i förändringens tid. Innovatio-
ner inom hälso- och sjukvårdssektorn 
har utökat möjligheten till förlängd livs-
längd jämte förbättrat liv hos medbor-
garna. Idag är livslängden 50 % längre 
än vad den var 19503. Under 2016 
nådde Sveriges befolkning 10 miljoner 
invånare och 2060 väntas befolkningen 
ha ökat till 13 miljoner invånare4. År 
2014 var en av fem svenskar över 65 
år och i början av 2018 representerade 
denna åldersgrupp var fjärde svensk. 
Trenden med en åldrande befolkning 
håller i sig, bland annat väntas andelen 
personer som är över 80 år ha fördubb-
lats till år 2035 jämfört med år 20155. 

Samtidigt betyder längre livslängd inte 
nödvändigtvis ett hälsosammare liv. 
Trots att vi uppmuntrar ett friskt och 
självständigt åldrande är förekomsten 
av kronisk sjukdom korrelerade med 
stigande ålder. Kroniska sjukdomar 
står för 80 - 85 % av vårdkostnaderna6. 
Hälso- och sjukvården står i sin tur 
för den största delen av regioners och 
landstings (fortsättningsvis använder vi 
begreppet ”regioner” för både landsting 
och regioner) totala kostnader. 2016 var 
77 % av regionernas kostnader kopp-
lade till vård7. En ökande befolkning 
med stigande ålder kommer att leda 
till ökade samhällskostnader. Någon-
ting måste göras för att få kontroll över 
dessa.  

Samtidigt som vårdbehovet ökar, blir 
dagens vårdresurser alltmer begrän-
sade. SKL8 uppskattar att det år 2026 
kommer att behövas ytterligare 95 000 
anställda inom hälso- och sjukvården 
och ytterligare 146 000 anställda inom 

äldre- och funktionshinderomsorgen. 
Dessa behov beror till största delen på 
de pensionsavgångar som kommer att 
ske de närmaste åren. SKL påtalar dock 
att användandet av teknik kan minska 
behovet av resurser inom vården med 
cirka 14 %. 

Tekniken möjliggör nya sätt att enga-
gera oss i vår egen vård men utmanar 
också den roll som vårdpersonal i 
framtiden kommer att spela. Samtidigt 
är det tydligt att olika patientgrupper 
kräver olika typer av vård. Vården kan 
inte levereras på ett standardiserat sätt 
och tekniken är inte lösningen på alla 
problem. Däremot kan digitala lösning-
ar och ny teknik frigöra resurser och tid 
som krävs för den vård som förutsätter 
ett fysiskt personligt vårdmöte. 

Sverige har ambitionen att år 2025 vara 
världsledande när det gäller att nyttja 
de möjligheter som digitaliseringen i 
vården kan bidra med9. Det finns ett an-
tal värden som e-hälsa förväntas bidra 
till att realisera, till exempel stärkt per-
soncentrering och förbättrad jämlikhet 
och hälsa10. Sedan visionen togs fram 
har många nya aktörer etablerat sig på 
den digitala hälsomarknaden. Dessa 
aktörer har förändrat de sätt som regio-
ner ser på sina hälso- och vårdtjänster. 
Vårdens digitalisering utvecklas redan 
med teknik som sträcker sig långt utö-
ver videomöten. Virtual reality, artifi-
ciell intelligens och blockkedja är några 
exempel av teknologier som har en stor 
potential att förbättra vården. Om-
världen fortsätter att utvecklas medan 
vården kämpar för att hänga med.

PwC-rapporten  ”Digitala doktorn kan 
komma - Hur redo är Sverige för digital 
och virtuell vård?” från 2015  undersökte 
medborgarnas inställning till digitala 
hjälpmedel och verktyg inom vården. 
Undersökningen visade att 1 av 5 var 
positiva till att genomföra ett vårdbesök 
på distans via videosamtal och att näs-
tan 3 av 4 var positiva till övervakning 
i hemmet via en trådlös hjärtmonitor. 
Med tanke på den utveckling som skett 
den senaste tiden, syftar denna rapport 
till att ge insikt i om medborgarnas syn 
på e-hälsa har förändrats på dessa tre år 
och hur regionerna möter den efterfrå-
gan som finns. 

3) Enligt Världshälsoorganisationen var den globala livslängden 46,5 år 1950 och 76 år 2016.
4) SCB, 2015, Sveriges framtida befolkning 2015-2060, https://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/BE0401_2015I60_BR_BE51BR1502.pdf
5) Socialstyrelsen, 2017, Vård och omsorg om äldre, https://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/Vard-och-omsorg-om-aldre-15.pdf
6) Vårdanalys, 2014, VIP i vården?, https://www.vardanalys.se/rapporter/vip-i-varden/
7) SKL, 2017, Diagram för landstingen, https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/sektornisiffror/diagramforlandstingen.1883.html
8) SKL, 2018, Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden, https://webbutik.skl.se/shop?funk=visa_artikel&artnr=7585-610-0
9) Regeringen och SKL, 2016, Vision e-hälsa 2025, https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/04/vision-e-halsa-2025/
10) e-Hälsa 2025, 2017, Uppföljning, https://ehalsa2025.se/gemensam-organisation-samverkan/arbetsgrupp-for-uppfoljning/

Sverige har ambitionen 
att år 2025 vara världs-
ledande när det gäller att 
nyttja de möjligheter som 
digitaliseringen i vården 
kan bidra med.
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11) Se även Metodbilaga.
12) eHälsomyndigheten, 2016, Vad är e-hälsa?, https://www.ehalsomyndigheten.se/om-oss/vad-ar-e-halsa/
13)  Socialstyrelsen, Vård på distans, https://div.socialstyrelsen.se/vard-pa-distans
14) Socialstyrelsen, Egenvård, https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker/riskomraden/egenvard
15) PwC, 2017, Sizing the prize, https://www.pwc.com/gx/en/issues/analytics/assets/pwc-ai-analysis-sizing-the-prize-report.pdf
16) Matador, 2017, Chatbotar - Något att ha ögonen på, http://www.matador.se/aktuellt/chatbots-nagot-att-ha-ogonen-pa/
17) IDG, 2016, Virtuell verklighet, https://it-ord.idg.se/ord/virtuell-verklighet/

Metodik
11

Datan som visas i rapporten baseras 
på två webbenkätundersökningar 
med cirka 1 000 respondenter i varje.  
Undersökningarna genomfördes under 
2015 respektive 2018. 2015 var respon-
denterna i åldern 18-75 år. 2018 var 
åldersspannet på respondenterna 18-84 
år. När vi jämför resultat mellan de två 
åren, utgår analysen från respondenter 
i åldern 18-75 år. Analysen av frågorna 
som är ställda enbart år 2018 utgår från 
hela respondentgruppen för 2018 dvs 
åldern 18-84 år. 

Definitioner
e-hälsa12 

Användandet av digitala verktyg och digitalt utbyte av information för att 
uppnå och bibehålla hälsa.

Vård på distans13

Kliniska tillämpningar med patient närvarande på distans. 

Egenvård14

När en patient får utföra hälso- och sjukvårdsåtgärder i hemmet, antingen 
själv eller med hjälp av till exempel en närstående eller en personlig assistent. 
Det kan exempelvis handla om medicinering eller omläggning av ett sår.

Artificiell intelligens (AI)15

AI är ett samlingsbegrepp för datasystem och program som kan avläsa omgiv-
ningen, tänka, lära och agera utifrån deras givna uppgift och mål. 

Chatbottar16

Ett program som simulerar ett mänskligt samtal eller en chat med hjälp av 
regler eller AI.

Virtuell verklighet (VR)17

VR är en illusion av en interaktiv eller verklig omgivning/miljö som är kon-
struerad med hjälp av datateknik. Med hjälp av ljud och rörliga bilder kan 
tekniken simulera en annan miljö än den som användaren rent fysiskt befin-
ner sig i. VR skapar artificiella sensoriska upplevelser så som syn-, känsel-, 
hörsel- och luktintryck.
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Är medborgarna fortfarande  
positiva till digitala hälsoverktyg?
Vi svenskar är ett digitaliserat folk där 
närmare 95 % av befolkningen använ-
der sig av internet och olika digitala 
tjänster enligt undersökningen Svensk-
arna och Internet18.  Sedan 2015 har 
tillgången och användandet av internet 
i hemmet och via mobilen ökat inom 
samtliga åldersgrupper. Även bland äldre 
(66 - 76 år) är det 95 % som har tillgång 
till internet i hemmet och 84 % som 
använder mobilen för att surfa med. 

Vår förtrogenhet med internet har också 
påverkat hur vi söker hälsoinformation. 
Upp emot 40 % av svenska internetan-

vändare söker varje månad efter infor-
mation om hälsa och/eller medicin. 
Majoriteten av de internetanvändare 
som gör denna typ av sökningar består 
av sjukskrivna eller personer som är 
hemma med barn, övriga internetan-
vändare gör det mer sällan19.

Sättet att kommunicera på har också 
förändrats med tiden. Många (69 %) 
använder sig dagligen av epost som det 
primära kommunikationssättet och det 
är  betydligt fler vars dagliga kommu-
nikation sker via chat (48 %) än vad 
som sker via telefon (16 %) eller video 

(6 %). Upp till 83 % av internetanvän-
darna använder sig av chattfunktioner 
och det dagliga användandet av denna 
kanal har fördubblats mellan 2014 - 
2017 (från 24 % 2014 till 48 % 2017)20. 

Hur har den digitala mognaden och 
förändrade kommunikationspreferenser 
hos medborgaren påverkat sättet att 
interagera med vården?

18) Svenskarna och internet 2017, http://www.soi2017.se
19) Svenskarna och internet 2017, http://www.soi2017.se
20) Svenskarna och internet 2017, http://www.soi2017.se

Figur 1: Inställningen till att använda digitala verktyg för vård i hemmet är i princip samma som 2015

Hur sannolikt är det att du skulle använda något av följande, om tekniken eller tjänsten fanns att 
tillgå och om du hade behov av den? (andel som svarat mycket eller ganska sannolikt)

Ta ett EKG hemma med hjälp av en medicinsk 
apparat kopplad till telefonen, där resultatet skickas 
till din läkare via trådlös teknik

Kontrollera vitala värden hemma med en medicinsk 
apparat som skickar resultaten till vårdpersonal, 
som tar kontakt med dig vid behov *

Göra en öronundersökning hemma med hjälp av en 
medicinsk apparat kopplad till telefonen

Skicka ett digitalt foto av ett utslag eller ett 
hudproblem till en hudläkare för bedömning

Använda VR som ett alternativ till traditionella 
behandlingar, till exempel behandling av fobier 
eller för smärtlindring **

Kommunicera regelbundet med en chatbot som kan 
hjälpa dig hantera stress, oro och depression **

Gäller respondenter 18-75 år
N (2015) = 1034
N (2018) = 985

48%

55%

55%

53%

41%

45%

60%

62%

26%

19%

2018
2015

* Svarsalternativ något omformulerat sedan 2015
** Nya svarsalternativ för 2018
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Vi är öppna ...  
för några nya möjligheter
Årets undersökning visar att responden-
ternas inställning till digitala lösningar 
som övervakning och diagnostisering på 
distans är liknande den som återfanns 
2015. Detta med hänsyn tagen till den 
statistiska felmarginalen. 48 - 60 % av 

respondenterna är positiva till ett antal 
av dessa lösningar (se figur 1), med viss 
variation mellan lösningar och år. Grup-
pen 18 – 54 år har blivit mer positiva 
till att använda tekniken medan de över 
55 år blivit något mer avogt inställda. 
Några av de tekniska vårdprodukter och 
tjänster som redan finns i Sverige är t ex 
digital hjärtmonitor21 som är godkänd 

att använda i hemmet. Ett annat exem-
pel är en blodsockermätare22 som är 
kopplad till en mobilapp där patienten 
kan utläsa sitt blodsocker värde. 

Vi ser också att det finns ett intresse 
för lösningar som är till hjälp i stöd och 
behandling, såsom VR och chatbottar.

21) DI Digital, 2017, Näringslivstopparna satsar fler miljoner i Coala Life, https://digital.di.se/artikel/naringslivstopparna-satsar-fler-miljoner-i-coala-life
22) SVT, 2016, Nu kan blodsockret mätas med telefonen, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/uso-testar-ny-blodsockerapp-for-diabetiker
23) Svenskarna och internet 2017, http://www.soi2017.se

Figur 2: Den yngre befolkningen är positiva till nya lösningar som VR och chatbottar 

Hur sannolikt är det att du skulle använda något av följande, om tekniken eller tjänsten fanns att 
tillgå och om du hade behov av den? (andel som svarat mycket eller ganska sannolikt) 

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84

Kommunicera regelbundet med en chatbot som kan hjälpa dig 
hantera stress, oro och depression 

Använda VR som ett alternativ till traditionella behandlingar, till 
exempel behandling av fobier eller för smärtlindring

Gäller respondenter 18-84 år
N (2018) = 1071

27%
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Undersökningen visar att nästan en 
av fem (19 %) av respondenterna kan 
tänka sig att kommunicera med en 
chatbot som stöd för att hantera psykisk 
ohälsa (se figur 2). 36 % av dem mellan 
18-24 år positiva till detta medan endast 
7 % i gruppen 65-74 år kan tänka sig en 
sådan lösning. 

VR som behandlingsmetod för fobier 
och/eller smärtlindring kan vara ett 

alternativ för nästan en av fyra tillfrå-
gade respondenter (23 %). Nära hälften 
(46 %) i gruppen 18-24 år kan tänka sig 
använda VR medan endast 5 % i grup-
pen 65-74 år ser VR som ett alternativ 
till traditionell behandling. 

Årets resultat, med de positiva yngre 
respondenterna, visar tydligt att den ge-
nerationen som är unga vuxna idag och 
som har vuxit upp i den digitala eran, 

ser tekniken som en självklarhet. Över 
80 % av de som idag är mellan 12-25 år 
använder sig av chattapplikationen dag-
ligen23. Detta kan vara en orsak till att 
det blir tydligt för de yngre att ny teknik 
i vårdsammanhang kan gynna dem som 
patienter och särskilt vid psykisk ohälsa. 
Chattande avtar sedan med en stigande 
ålder vilket kan indikera att tekniken an-
tagligen anses mer främmande för äldre.
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Chatbottar kan hjälpa unga med psykisk ohälsa
Psykisk ohälsa är ett växande problem 
i dagens samhälle. Enligt Socialsty-
relsen24 är närmare 190.000 barn och 
unga upp till 24 år drabbade. Socialsty-
relsen redovisar ökningar på mellan 70 
% för unga vuxna i åldern 18–24 år och 
en fördubbling för barn i åldern 10–17 
år under de senaste tio åren. Detta mot-
svarar var tionde barn och ung man och 
nästan var sjätte ung kvinna i dagens 
samhälle. Diagnoserna depression och 
ångestsyndrom tillhör de vanligaste 
sjukdomsorsakerna och dessvärre är 
mörkertalet för hur många som är drab-
bade stort. Enligt en attitydundersök-
ning som nyligen gjordes av Socialsty-
relsen anser enbart 1 av 4 att personer 
med psykiska problem får den hjälp som 
de behöver25. 

Att framförallt barn och unga får hjälp 
tidigt är oerhört viktigt eftersom det 
finns en stor risk att de riskerar att bli 
långtidssjukskrivna. Långa sjukdoms-
förlopp med kontinuerlig kontakt med 
den psykiatriska vården och läkeme-
delsbehandling påverkar både patienten 
och dess anhöriga. Att insjukna som 
ung har också negativ påverkan på möj-
ligheten att prestera i skolan, särskilt 
inom högre studier, och även i sociala 
sammanhang. 26

Kognitiv beteendeterapi (KBT) över 
internet27 har visat sig vara effektiv och 
erbjuds också i stor utsträckning idag. 
Dock är utmaningen med självhjälps-
behandlingar att öka engagemanget 
hos patienten. KBT-ämnade chatbottar 
kan förändra detta genom att tillhan-
dahålla ett gränssnitt som uppmuntrar 
till konversation och engagemang. En 

amerikansk studie28 indikerade att 
användandet av en KBT-ämnad chatbot 
resulterade i en signifikant minskning 
av symptom på depression bland col-
legestudenter som använde denna. Hur 
dessa typer av chatbottar kan komma 
att hjälpa och underlätta i vården är ett 
intressant område att studera. Bortsett 
från det faktum att de är utformade för 
att ge anonyma29, tillgängliga, icke-
dömande interaktioner, kan chatbottar 
även vara en fristående behandling för 
många människor, då som en förebyg-
gande metod för någon med ångest eller 
depression. Detta är viktigt med tanke 
på att det idag finns kunskap om att 
tidiga insatser är de mest framgångsrika 
för att rehabilitera vid psykisk ohälsa30.

I Sverige var det 2017 endast 25 % som 
fått utredning eller behandling inom 
barn- och ungdomspsykiatri inom 
30 dagar31. Lösningar på distans kan 
underlätta för tidiga insatser och stöd 
till dem som lider av depression och 
ångest. Dessutom kan tekniken fung-
era som ett komplement och länk till de 
traditionella terapiformerna. Tack vare 
chattar blir patienterna inte bara mer 
engagerade i sin egen hälsa utan tekni-
ken öppnar också upp en möjlighet att 
fortsätta de digitala sessionerna efter de 
fysiska vårdmötena. Detta kan komma 
att skapa ett utökat värde för patienten. 

Det finns ett värde i att att använda chat 
som kommunikationskanal även vid 
uppföljande kontakt med terapeuter. 
Ieso Digital Health, en app som leve-
rerar KBT online genom en AI-baserad 
app och som ger patienterna kontakt 
med en KBT-terapeut genom chat32, 
används av över 40 National Health 
Service (NHS) Clinical Commissioning 
Groups (CCGs) i Storbritannien för att 
tillhandahålla möjligheter till terapi för 
patienter med allt ifrån mindre psy-
kiska besvär till allvarliga och komplexa 

psykiska sjukdomar. Fram till och med 
2017 har nästan 17 000 patienter fått 
behandling på detta sätt och metoden 
har visat sig minska behandlingstiden 
med ca 30 %. AI, som används som 
en bakomliggande teknik i chatboten, 
samlar in stora mängder av behand-
lingsinformation som i sin tur analyse-
ras. Detta möjliggör en mer anpassad 
och mer effektiv behandling över tid för 
patienten. 33 34

24) Socialstyrelsen, 2017, Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna – Till och med 2016 http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/kraftigokningavpsykiskohal-
sahosbarnochungavuxna

25) Socialstyrelsen, 2018, Allmänhetens kunskaper om psykiska sjukdomar samt attityder till och avsikter för framtida beteenden gentemot personer med psykisk sjukdom, http://
www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-5-11

26) Socialstyrelsen, 2017, Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna – Till och med 2016 http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/kraftigokningavpsykiskohal-
sahosbarnochungavuxna

27) Traditionella KBT-behandlingar över internet innefattar oftast självstudier och självreflektion med återkoppling från vårdpersonal cirka en gång per vecka eller mer sällan.
28) Fitzpatrick KK, Darcy A, Vierhile M, 2017, Delivering Cognitive Behavior Therapy to Young Adults With Symptoms of Depression and Anxiety Using a Fully Automated Conversational 

Agent (Woebot): A Randomized Controlled Trial, JMIR Ment Health 2017;4(2):e19, https://mental.jmir.org/2017/2/e19
29) Anonymitet är en stor fördel med en chatbot-baserad lösning som stödjer psykisk ohälsa, framför allt bland människor som skäms över att de mår psykiskt dålig. De kan alltså 

hjälpa till att bryta det stigma som ofta finns kring psykisk ohälsa.  Anonymitet krockar dock med plikten att journalföra och dokumentera vårdinsatser. I detta ärende har 
ideella aktörer, såsom exempelvis Självmordslinjen, en fördel eftersom de erbjuder stöd och rådgivning men inte vård, enligt lagens definition, och följaktligen inte har kravet att 
patientjournalföra på samma sätt. 

30) Institutet för framtidsstudier, 2016, Bortom IT, https://www.iffs.se/media/22074/bortom-it_low.pdf
31) Vården i siffror, 2017, Väntande 30 dagar eller kortare till utredning eller behandling inom barn- och ungdomspsykiatri, https://vardenisiffror.se/
32) Ieso Digital Health, https://www.iesohealth.com/en-gb/customers/nhs
33) Computer Weekly, 2018, Sample datasets key to successful AI at NHS, https://www.computerweekly.com/news/450433016/Sample-datasets-key-to-successful-AI-at-NHS
34) PR Newswire, 2017, Digital health is not just for millennials - Ieso Digital Health, https://www.prnewswire.com/news-releases/digital-health-is-not-just-for-millennials---ieso-

digital-health-656320273.html

Att framförallt barn och unga får hjälp tidigt är  
oerhört viktigt eftersom det finns en stor risk att de 
riskerar att bli långtidssjukskrivna. 
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35) Institutet för framtidsstudier, 2016, Bortom IT, https://www.iffs.se/media/22074/bortom-it_low.pdf
36) Dagens Nyheter, 2016, Ny metod tros kunna bota fobi, https://www.dn.se/nyheter/sverige/ny-metod-tros-kunna-bota-fobi/
37) Boston Globe, 2013, Facing down phobias may be the best cure, https://www.bostonglobe.com/lifestyle/health-wellness/2013/10/27/phobias-common-treatment-effective-

but-many-don-seek-help/SnPC0djRfshv64GrgxXZ5L/story.html
38) Carlbring, P., Miloff, A., Lindner, P., Reuterskiöld, L., Hamilton, W., & Andersson, G. (2017). ITSY : A Gamified One-Session Virtual Reality App With 12-Month Follow-Up Data. 

In Program Book (pp. 396–396). Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-149337
39) Mitt i, 2017, Ta på VR-glasögonen och utmana dina fobier, https://mitti.se/nyheter/glasogonen-utmana-fobier/
40) Stockholms universitet, 2017, Virtual reality som rekordsnabb behandling mot social fobi, https://www.forskning.se/2017/07/25/virtual-reality-som-snabb-behandling-mot-

social-fobi/
41) World Economic Forum, 2017, Virtual Reality could help tackle the US’s prescription painkiller problem, https://www.weforum.org/agenda/2017/11/an-alternative-to-opioids-

virtual-reality-has-the-potential-to-treat-chronic-pain/
42) Wired, 2017, Opioids haven’t solved chronic pain. Maybe virtual reality can, https://www.wired.com/story/opioids-havent-solved-chronic-pain-maybe-virtual-reality-can/
43) Försäkringskassan, 2017, Psykisk ohälsa bakom nästan hälften av alla pågående sjukskrivningar, https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z0/LcixCoAgEIDhZ2lwjFMagjbfQlziy

KMkPY8Ue_0cmn6-Hzw48Iw9nthiYUzD7j3yJtguZRar9FG4EbdK-0NVCtfYSWkZqH8yhUAJORCPk2ezGm00yG2nD7-QCkQ!/
44) Institutet för framtidsstudier, 2016, Bortom IT, https://www.iffs.se/media/22074/bortom-it_low.pdf

Kroniska sjukdomar påverkar inte bara  
fysiska tillstånd
En viktig aspekt av vårdens kostnader är den ömsesidigt förstärkande korrelatio-
nen mellan psykisk ohälsa och kroniska somatiska sjukdomar. En patient som är 
drabbad av  t ex hjärt- och kärlsjukdom, diabetes eller kroniskt obstruktiv lungsjuk-
dom (KOL) har ofta en ökad risk att drabbas av depression och/eller ångest vilket 
i sin tur bidrar till  kostnadsökningar (insatser mot psykisk ohälsa exkluderad) på 
mellan 50 till 200 % per patient beroende på sjukdomstyp m.m.35 Kroniska sjuk-
domar står idag för majoriteten av sjukvårdskostnaderna i Sverige. Det är därför 
viktigt att  både kunna tillgodose dessa patienters fysiska som psykiska behov.

I ett pilotprojekt som genomfördes 
på Gustavsbergs vårdcentral utanför 
Stockholm framkom det att en av 
de största vinsterna är att den nya 
tekniken i framtiden skulle kunna 
hjälpa agorafobiker (personer med 
spindelfobi) i hemmet och därmed 
frigöra resurser i vården. Fram-
över kan tekniken även omfatta fler 
fobier.39 Forskare på Stockholms 
universitet som tittar på VR som 
behandling mot social fobi ser 
också att det finns en potential i att 
patienten i framtiden skulle kunna 
ladda ner programmet gratis från 
landstingets hemsida efter kontakt 
med en läkare och ”att doktorn skri-
ver ut en länk istället för ett läkeme-
delsrecept”.40

Från läkemedel till länk  
på recept
Liksom chatbottar kan även VR vara 
ett bra alternativ för att påbörja el-
ler komplettera fobibehandling. Av 
Sveriges befolkning beräknas 5 - 10 % 
lida av en specifik fobi för exempelvis 
insekter, höga höjder eller sprutor vilket 
begränsar deras dagliga liv i olika hög 
grad36. Idag undviker en majoritet att 
söka hjälp då de skäms eller inte vet hur 
effektiv en behandlingen kan vara37. 
Fobibehandling med hjälp av VR har 
en potential att vara ett sätt att tillhan-
dahålla behandling i en icke-dömande 
miljö. En studie visade att gold-stan-

dard One Session Therapy (OST) för 
att minska symptomen och undvikande 
beteende vid spindelfobi genom att 
använda levande spindlar och mänsk-
liga terapeuter fortfarande är bättre än 
terapi med hjälp av VR-lösningar och 
virtuella spindlar. Trots detta är VR 
fortfarande ett bra alternativ. Antingen 
som självhjälp, som ett första steg i en 
stegvis behandlingsmodell, eller som 
uppföljning till en OST-behandling för 
att förstärka effekten.38 

VR och chatbottar kan tillämpas i såväl 
sluten- som öppenvård  men också för 
vård på distans. Digital terapi kan vara 
ett bra sätt att ge vård som ett alternativ 

och/eller komplement till läkemedels-
behandling. Exempelvis har det visat sig 
att VR är en utmärkt behandlingsmetod 
för patienter som lider av smärta och 
fobier.41 42 

Psykisk ohälsa är idag ett utbrett och 
ökande problem hos den svenska 
befolkningen. Enligt Försäkringskas-
san utgör psykisk ohälsa 46 % av alla 
pågående sjukskrivningar i Sverige och 
den ökade med 129 % från juni 2011 
till halvårsskiftet 201743.  Utvecklingen 
påverkar inte bara vården utan hela 
samhället. I Sverige uppskattas den 
samhällsekonomiska kostnaden för 
psykisk ohälsa till åtminstone 4 % av 
Sveriges BNP eller motsvarande 140 
miljarder kronor årligen44. Därför krävs 
rejäla krafttag mot psykisk ohälsa som 
till exempel  riktade insatser med digi-
tala lösningar.  

Chatbot och VR-tekniken kan bidra till 
både förebyggande och behandlande 
effekt i patientens vardag. Istället för 
att ta ledigt från skolan eller arbetet 
för att besöka en terapeut, möjlig-
görs ett nytt alternativ där patienten 
kan kommunicera med en chatbot när 
symptom uppstår. På samma sätt kan 
patienten, via ett par VR-glasögon, möta 
de farhågor och hinder som det annars 
bara kan pratas om i ett samtal med en 
behandlare. 

Självklart behövs även de traditionella 
behandlingsmetoderna. En chatbot 
och VR kan vara ett komplement som 

nyttjas i olika grad av olika typer av 
patientgrupper och individer. Traditio-
nella behandlingsformer som kombi-
neras med digitala lösningar har visat 
sig ha effekt för personer med psykisk 
ohälsa. Dessa lösningar kan lämpa sig 
väl för en storskaligt satsning i Sverige. 
Det finns en stor potential om lösning-
arna används på rätt sätt. Både sett till 
rätt vård i rätt tid men även sett till en 
kostnadsreduktion för samhället och 
vården på både kort och lång sikt. En 
spännande tanke är att låta hälso- och 
sjukvården tillsammans med privata 
aktörer skapa och bidra med innovativa 
och värdefulla lösningar. 

PwC:s perspektiv



Vårdbesök på distans - ja eller nej?

Liknande trender som de kopplade till 
kommunikationspreferenser, syns när 
vi undersöker viljan att genomföra vård-
besök på distans genom olika kanaler 
(se figur 3). Liksom 2015 är cirka 70 % 

av responderna positiva till vårdbesök 
på distans idag. Generellt kan sägas att 
bland de som är intresserade av vård på 
distans har intresset för videobesök gått 
om telefonsamtal vad gäller distansme-

Figur 3: Det finns intresse att genomföra vårdbesök på distans genom olika kanaler

Skulle du vilja genomföra ett vårdbesök på följande sätt? (Välj alla som stämmer in) 

Telefon E-post Webbsida Chat Videosamtal Jag vill inte genomföra 
ett vårdbesök på 

distans

SMS/ liknande 
textmeddelandetjänst

Gäller respondenter 
18-75 år
N (2015) = 1034
N (2018) = 985

38%

23%

11%

29%
23%

20%

40%

30% 31%

10%
8%

16%

48%

Telefon E-post Webbsida Chat Videosamtal Jag vill inte genomföra 
ett vårdbesök på 

distans

SMS/ liknande 
textmeddelandetjänst

45%

23%

14%

35% 33%

22%

53%

25%
18%

13% 11%

21%

44%

Telefon E-post Webbsida Chat Videosamtal Jag vill inte genomföra 
ett vårdbesök på 

distans

SMS/ liknande 
textmeddelandetjänst

38%

22%

10%

29%
24%

21%

39%

31% 30%

9% 7%

16%

50%

35-64

Telefon E-post Webbsida Chat Videosamtal Jag vill inte genomföra 
ett vårdbesök på 

distans

SMS/ liknande 
textmeddelandetjänst

33%

44%

24%

11%
16%

10%
15%

21%

35%

48%

8%
5%

8%

65-75

2015

2018

Ålder
18-75

18-34

tod. Intresset för vårdbesök via telefon, 
e-post och hemsidor har minskat sedan 
2015, medan vi ser  en fördubbling i an-
talet som är intresserade av att använda 
videobesök på distans. 

10  | PwC



 PwC |  11

Från video...
Sett till samtliga åldersgrupper har 
intresset för att genomföra ett vårdbe-
sök via video fördubblats. Ökningen 

är större i åldrarna 18-35 år och 
mindre i åldrarna 65-74. 

...till chat
Chat är den tredje mest 
populära kanalen efter 
telefon och video besök 
bland respondenterna. 
Nästan var fjärde (23 %) kan tänka sig 
att genomföra ett vårdbesök på distans 
via chat. De yngre är generellt mer posi-
tiva än de äldre och skillnaden är större 
jämfört med inställningen till vårdbesök 
via video. 

Virtuella besök: Förbättrar till-
gång och folkhälsa vid hantering 
av kroniska sjukdomar.  
En del av verksamheten var inriktad 
mot patienter med tillstånd som krävde 
frekventa uppföljningsbesök men mera 
sällan fysiska undersökningar, och som 
hade svårt att komma till mottagningen. 
Sjukhuset riktade sig till patienter  med 
inflammatorisk tarmsjukdom, diabetes 
under graviditet, affektiva störningar, 
högt blodtryck, ischemisk hjärtsjuk-
dom, prostatasjukdomar och luftvägs-
sjukdomar. 
 
Cirka 600 besök har genomförts virtu-
ellt genom detta program sedan 2016, 
vilket har frigjort cirka 200 timmar för 
deltagande vårdgivare att istället fysiskt 
möta särskilt vårdkrävande patienter. 
Bland patienter som svarade på en 
enkät efter sitt första virtuella möte, var 
97 % nöjda med upplevelsen och skulle 
rekommendera programmet. 74 % tyck-
te att interaktionen faktiskt förbättrade 
relationen med deras behandlare. Detta 
stillade vissa av BWH:s farhågor kring 
att patienterna skulle vinna i bekväm-
lighet men att de i motsvarande grad 
skulle förlora personlig relation när 
interaktionen skedde på distans. Målet 
var att undanröja några av de mindre 
nödvändiga fysiska besöken för att 
istället öka tiden för mer komplicerade 
patientfall. Ett positivt utfall var att  
87 % av patienterna sa att de skulle 
ha behövt komma in till mottagningen 
för att träffa en vårdgivare ansikte mot 
ansikte om det inte hade varit för de 
virtuella besöken. Den hittills främsta 
tillämpningen av detta program har 
skett inom medicinska och kirurgiska 
specialiteter såväl som inom psykiatrin. 

45) Harvard Business Review, 2016, One Hospital’s Expxeriments in Virtual Health Care, https://hbr.org/2016/12/one-hospitals-experiments-in-virtual-health-care

E-besök: Ger efterfrågebaserad 
akutvård för enkla symptom.  
En annan del i verksamheten var inrik-
tad mot patienter i andra änden av det 
kliniska komplexitetsspektrumet, det 
vill säga patienter med vanliga akuta 
symptom (som kräver snabb bedöm-
ning och hantering). Dessa patienter 
hade svårt att hitta tillgängliga tider hos 
vårdgivaren. Sjukhuset utvecklade en 
uppsättning enkla algoritmiska fråge-
formulär som utformades för att täcka 
de vanligaste besvären inom primärvår-
den. Dessa formulär gjordes tillgängliga 
på patientportalen och patienterna hän-
visades dit för att möjliggöra effektiv 
asynkron vård (det vill säga vård som 
inte kräver att patient och vårdpersonal 
interagerar samtidigt). Vårdgivarna 
kompenserades per fråga (ungefär 
hälften av vad BWH betalade för video-
besök) och förväntades i gengäld ge 
service samma dag. 

Till skillnad från videobaserade besök 
som sammanlagt tar mindre tid för 
patienten (eftersom det inte finns någon 
restid eller väntrumstid) men ungefär 
samma tid för vårdgivaren, förväntades 
effektivitetsvinsterna för vårdgivaren 
och vårdinrättningen vid e-besök att 
vara betydande. Enligt tidiga slutsatser 
kan ett 15-minuters besök på en vårdin-
rättning för urinvägsproblem eller hosta 
avklaras på mindre än fem minuter 
genom detta program. Efter en första 
pilotstudie med 700 e-besök bland 
en delmängd av BWH:s primärvårds-
mottagningar började de expandera 
programmet i hela systemet. 

E-konsultationer: Förbättrar 
räckvidden för specialistvården. 
Förutom e-hälsotjänster som erbjuds 
direkt till patienter, använde BWH vir-
tuella verktyg för att förbättra vård och 
kommunikation mellan sina vårdgivare. 
E-konsultationsprogrammet försöker 
lösa ett dagligt problem vid öppenvård; 
en klinisk fråga uppstår som eventuellt 
kräver en remiss, men den primära 
läkaren kan inte ensam avgöra detta. 
Vårdgivaren formulerar då en fråga och 
sammanställer relevant information om 
patienten. Förfrågan riktas sedan till 
etablerade specialistteam som sjukhu-
set organiserar centralt. Under ett år 
av programmet skickade cirka 300 av 
BWH:s vårdgivare (80 % från primär-
vården, resten från specialistvård) 
nästan 2 000 frågor till specialisttea-
men. Den största volymen förfrågningar 
gällde kardiologi, endokrinologi, gast-
roenterologi, hematologi, infektions-
sjukdom, ortopedi och urologi. 

I en översikt från 2015 av ett stort urval 
av dessa frågor, fann BWH att när en 
avsändande läkare hade för avsikt att 
remittera en patient till en specialist 
men först rådfrågade en specialist via 
e-konsultation på det aktuella områ-
det, kunde remitteringen undvikas i 
omkring 50 % av fallen. Ur ett kostnads-
perspektiv innebär detta färre onödiga 
specialistbesök (vilket annars är en 
betydande orsak till vårdkostnader). 
Sett till tillgången på specialister visar 
dessa resultat att ett minskat antal 
remitteringar genererar större kapacitet 
för komplex och lämplig specialistvård. 
Det gavs också positiv feedback om att 
specialisterna var mycket hjälpsamma 
och stödjande gentemot primärvårds-
personalen framför allt vid utmanande 
kliniska scenarier.

Brigham and Women’s Hospital (BWH) i USA har infört tre olika tillvägagångs-
sätt för virtuell hälso- och sjukvård.45 Erfarenheterna därifrån visar att nätba-
serad/virtuell hälso- och sjukvård inte enbart lämpar sig för primärvård:

1 2 3
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Figur 4: Tillgänglighet och kvalitet anses fortfarande vara de viktigaste aspekterna för förbättring av vården

Vilken aspekt inom svenska hälso och sjukvården behöver förbättras mest? (Välj ett alternativ) 

Vår  undersökning visar att responden-
terna tycker att en av vårdens stora 
utmaningar fortfarande är tillgänglighet 
till vård när man behöver den (se figur 
4). Då fler svarsalternativ lagts till i frå-
gan är det inte möjligt att göra en jäm-
förelse mellan åren. Vårdanalys46 har 
belyst tillgänglighetsfrågan och visar 
att det finns ett tydligt samband mellan 
högt förtroende och god tillgänglighet 
inom primärvården. I regioner, där det 
patientrapporterade utfallet för kvalitet 
och tillgänglighet generellt sett är högt, 
har patienterna ett ökat förtroende för 
primärvården.

I Vårdanalys undersökning anger lan-
dets vårdcentraler att tillgängligheten 
är god och att 90 %  av patienterna får 
besöka en läkare inom de sju dagar som 
är gränsen för vårdgarantin. Patien-

terna och medborgarna har en annan 
åsikt kring tillgänglighet. Endast drygt 
60 % av befolkningen och 80 % av 
patienterna anser att väntetiden för ett 
vårdcentralsbesök är rimligt.47

Förutom tillgängligheten är kvaliteten 
på den vård som ges en av de viktigaste 
aspekterna enligt vår undersökning. 
Vård på distans anses av responden-
terna 2015 och 2018 ha den primära 
fördelen att kunna öka tillgängligheten 
Däremot menar kritiker att detta är på 
bekostnad av en sjunkande vårdkvalitet 
vilket också är den största oron bland 
respondenterna (se figur 5). Bland 
annat menar flera allmänläkare, i en 
granskning av Region Jönköping i spet-
sen, att digitala vårdcentraler diagnosti-
serar patienter utan tillräcklig grund.48 

Till exempel kräver riktlinjerna för 

diagnostisering av lunginflammation 
att både andning och puls kontrolleras, 
något som inte kan göras via virtuell 
vård. I slutet av 2017 var även frågan 
kring vårdkvaliteten av de digitala vård-
centralerna aktuell för Inspektionen 
för Vård och Omsorg (IVO). Detta då 
kritiker till de digitala vårdcentralerna 
menade att vård och diagnostisering på 
distans är orsaken till att förskrivningen 
av t ex antibiotika har ökat i takt med 
att de digitala vårdcentralerna etablerat 
sig på den svenska marknaden.49   
I början av 2018 beslutade dock IVO att 
inte inleda en granskning.50

46) Vårdanalys, 2017, En primär angelägenhet, https://www.vardanalys.se/rapporter/en-primar-angelagenhet/
47) Vårdanalys, 2017, En primär angelägenhet, https://www.vardanalys.se/rapporter/en-primar-angelagenhet/
48) Läkartidningen, 2018, Kräver IVO-granskning av digitala vårdaktörer, http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2018/01/Kraver-IVO-granskning-av-digitala-vardaktorer/
49) Läkartidningen, 2017, Nätläkare förskriver antibiotika på »dåliga grunder«, http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2017/05/Natlakare-forskriver-antibiotika-pa-felaktiga-

grunder/
50) Läkartidningen, 2018, Ingen IVO-granskning av digital vård, http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2018/02/Ingen-IVO-granskning-av-digital-vard/
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51) Schoenfeld AJ, Davies JM, Marafino BJ, et al. Variation in Quality of Urgent Health Care Provided During Commercial Virtual Visits. JAMA Intern Med. 2016;176(5):635–642. 

doi:10.1001/jamainternmed.2015.8248
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Effekterna av telemedicin  
på vårdkvaliteten
I en studie51 av åtta ledande telemedicinska företag visade 
det sig att både video- och telefonsamtal i vårdsyfte erbju-
der  precisa metoder. Chatkommunikation via webben är 
dock ett mindre precist alternativ. I studien fick en grupp 
patienter beskriva vad som hände under besöket, och 
forskare jämförde sedan läkarnas diagnoser, rekommenda-
tioner, och recept med evidensbaserade riktlinjer för vård 
av patienternas aktuella förhållanden. I 76 % av alla besök 
satte läkaren rätt diagnos. I 15 % av fallen hade läkaren 
fel diagnos och de resterande 9 % av fallen fick patienten 
ingen diagnos alls.  Urinvägsinfektion diagnostiserades 
mest noggrant (91 % av fallen) medan flest feldiagnoser 
(71 % av fallen) inträffade vid bihåleinflammation. 

Noggrannhet i diagnossättning samt efterlevnad av bästa 
vårdpraxis varierade kraftigt från företag till företag. Av de 
som medverkade i studien hade det mest framgångsrika fö-
retaget en diagnostisk noggrannhet på upp till 94 %, medan 
det med sämst noggrannhet endast satte rätt diagnos i 65 % 
av fallen. 

Studien visade att förskrivning av antibiotika skedde i 
ungefär samma utsträckning av de telemedicinska läkarna 
som av de fysiska läkarna (baserat på data från tidigare 
studier). Ett område där telemedicinska läkare avvek från 
fysiska läkare var beställning av ytterligare undersökningar.

Studien visade att de flesta läkare följde riktlinjen om att 
inte rekommendera ytterligare tester vid ländryggssmärta. 
Däremot anger riktlinjerna för ankelsmärta att radiolo-
giska undersökningar ska genomföras direkt, vilket endast 
gjordes i 16 % av fallen hos de telemedicinska praktikerna. 
Forskarna påpekade att de generellt låga förekomsterna av 
förskrivningar av tester i de vir-
tuella besöken kan återspeglas 
av de logistiska utmaningarna i 
att beställa och/eller följa upp 
de tester som helst ska utföras 
i närområdet där patienten bor 
samt att patienterna oroar sig 
för extra kostnader för ytterli-
gare undersökningar.

Figur 5: Tillgång till vård respektive vårdens kvalitet är de områden som fortfarande är viktigast enligt respondenterna 
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Rätt kanal för rätt vård i 
rätt tid
Den generella åsikten är att ett vård-
besök på distans sparar tid och pengar 
för patienten, men effekten på vårdens 
resurser är inte lika klar. En studie52 
visade att möjligheten till vård via 
telefon eller video (så kallade virtuellt 
besök) ökade tillgängligheten till läkare 
och kostade endast hälften av ett vanligt 
besök. Trots detta kan kostnaderna 
totalt sett komma att öka för sjukvården 
på grund av att patienter drivs att söka 
vård även för mindre besvär som de an-
nars inte skulle sökt vård för. 

I samma studie53 uppskattas att endast 
12 % av de virtuella besöken ersatte ett 
fysiskt besök, resterande 88 % kom från 
ökad efterfrågan. Andra internationella 
studier visar på motsatsen, ett företag 
som erbjuder virtuella vårdbesök esti-
merar att endast 13 % av besöken beror 
på ökad efterfrågan54. Oavsett detta 
har efterfrågan på och skiftet mot vård 
på distans redan påbörjats och är här 
för att stanna. Idag tar Kaiser Perma-
nente of Northern California emot fler 
vårdbesök via email, telefon och video 
än vad de har fysiska besök. University 
of Rochester Medical Center förutspår 
att virtuella vårdbesök kommer bli fler 
än de fysiska besöken år 2024, vilket 
uppges vara drivet av sociala krafter 
inklusive förändringen av kärnfamiljen, 
åldrande befolkning och den snabba 
ökningen av användning av teknologi.55 

Ett liknande skifte pågår i Sverige. En-
ligt Socialstyrelsen56 har antalet digitala 
läkarbesök ökat i snabb takt. Antal 
besök per månad har ökat med 170 % 
det senaste året (drygt 35 000 besök i 
april 2018 jämfört med drygt 13 000 i 
april 2017). 

Inera57 har tydliggjort resursåtgång vid 
olika typer av vårdmöten (se figur 6). 
För synkrona möten (som sker i realtid, 
t ex fysiska möten, telefon, video och 
direktchatt) behövs en betydligt mindre 
resursåtgång än för asynkrona möten 
(som sker på olika platser och vid olika 
tidpunkter, t ex kommunikation via 
e-post, chat, sms eller elektroniska 
formulär). Det digitala synkrona mötet 
innebär bland annat minskat behov av 
väntrum och ger minskad risk för smitta 
i väntrum medan vårdens resurser i 
form av vårdpersonal används nästan 
i lika stor utsträckning som vid ett 
fysiskt besök. Ett automatiserat själv-
bedömningsverktyg där svaren ges av 
en robot är exempel på asynkront möte 
som upplevs som synkront/samtidigt av 
användaren som får snabba svar. 

Det förekommer fall och tillfällen där 
det inte är möjligt eller optimalt att 
övergå från fysiska till digitala mö-
ten. För dessa fall finns modeller för 
kombinationer av olika mötestyper. 
Det är dock viktigt att ta hänsyn till hur 
medborgare och patienter ser på dessa 
vårdmöten framför allt när det gäller 
tillgänglighet som är en viktig motiva-
tion för medborgarnas vilja att genom-
föra vårdbesök på distans. 

52) Ashwood, Mehrotra, Cowling and Usher-Pines, 2017, Direct-to-consumer telehealth may increase access to care but does not decrease spending, https://www.healthaffairs.org/
doi/10.1377/hlthaff.2016.1130

53)  Ashwood, Mehrotra, Cowling and Usher-Pines, 2017, Direct-to-consumer telehealth may increase access to care but does not decrease spending, https://www.healthaffairs.org/
doi/10.1377/hlthaff.2016.1130

54) California Healthline, 2017, Are Virtual Doctor Visits Really Cost-Effective? Not So Much, Study Says, https://californiahealthline.org/news/are-virtual-doctor-visits-really-cost-
effective-not-so-much-study-says/

55) Fortune, 2017, Here’s What Your Future Doctor Visits Could Look Like, http://fortune.com/2017/05/02/brainstorm-health-2017/
56) Socialstyrelsen, 2018, Ny kartläggning av digitala vårdtjänster – nationell uppföljning föreslås, http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2018/nykartlaggningavdigitalavardtjan-

ster-nationelluppfoljningforeslas
57) Inera, 2017, AI och automatisering för första linjens vård, https://www.inera.se/globalassets/projekt/nya-1177-vardguiden/ineras-rapport-ai-och-automatisering-for-forsta-

linjens-vard.pdf
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Det förekommer fall och tillfällen där det inte är möj-
ligt eller optimalt att övergå från fysiska till digitala 
möten. För dessa fall finns modeller för kombinatio-
ner av olika mötestyper. 
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58) Inera, 2017, AI och automatisering för första linjens vård, https://www.inera.se/globalassets/projekt/nya-1177-vardguiden/

ineras-rapport-ai-och-automatisering-for-forsta-linjens-vard.pdf

Figur 6: Resursåtgång och tillgänglighet vid olika typer av 
vårdmöten (Inera 58, PwC analys)

Medan tekniken ger nya möjligheter att 
tillhandahålla vård på mer tillgängliga 
och effektiva sätt måste de faktiska 
vårdbehoven och inte tekniken i sig 
driva utvecklingen. På så sätt säker-
ställs att det finns en verklig efterfrågan 
och en hälso- och sjukvård som inte 
kompromissar med kvaliteten.  Till 
exempel kan tillgång till hälso- och 
sjukvård i både fysisk och digital form 
förbättra patientupplevelser genom 
ökad tillgänglighet. Dessutom möjlig-

görs nivåanpassning av insatser efter 
den individuella patientens behov 
vilket innebär att onödig konsumtion av 
hälso- och sjukvård kan undvikas. Detta 
förutsätter att både patienter och vård-
personal får tydlig vägledning om vilka 
kanaler som bäst passar för vilken typ 
av vårdbehov, kanaler som även stöds 
av ersättningsmodeller som speglar 
ett holistiskt patient- och resultatper-
spektiv istället för ett aktivitetsstyrt och 
volymbaserat perspektiv.

Olika mötestyper kräver olika typer av resurser från vården och är 
tillgängligt för befolkningen i en större eller mindre utsträckning
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För de som behöver mest vård –  
är digitaliseringen ett hopp eller  
ett hinder?
Svenskarna blir allt äldre, bland annat 
väntas andelen personer som är över 80 
år fördubblas till år 2035 jämfört med 
år 201559. Förekomsten av kroniska 
sjukdomar är direkt relaterade till ålder 
där majoriteten av svenskarna över 
65 har minst en kronisk sjukdom60. År 
2014 uppskattade Vårdanalys att de 
med en kronisk sjukdom står för 80 % 
av de totala hälso och sjukvårdskostna-
derna i Sverige och de med två kroniska 
sjukdomar står för 50 % av de totala 
kostnaderna61. Det finns en stor poten-
tial i och med digitaliseringen av vården 
att förbättra och individanpassa vården 
för de som använder den mest. Men 
hur mottagliga är de äldre och de med 
kronisk sjukdom? 

Videosamtal - ett accepte-
rat verktyg för de äldre?
Enkätundersökningen visade att ålders-
gruppen 65 - 84 är mindre benägna 
att vilja använda digitala vårdverktyg 
på distans i jämförelse med de andra 
åldersgrupperna. Men detta är inte  
hela bilden. 

Vår undersökning visar att det finns ett 
intresse hos respondenterna att vilja ge-
nomföra ett vårdbesök på ett annat sätt 
än fysiska besök, vilket också hör sam-
man med att det blivit betydligt enklare 
att få tillgång till internet via en dator, 
mobiltelefon eller via en surfplatta.62 
Bland de äldre finns det ett ökat intresse 
att vilja genomföra ett vårdbesök på 
distans via videosamtal, en ökning från 

15 % (2015) till 21 % (2018). Samti-
digt har intresset för telefon som kanal 
minskat från 44 % till 33 % (se figur 
3)63. Detta visar att videosamtal kan bli 
ett accepterat kommunikationsmedel 
för de äldre och därmed ha signifikant 
påverkan på såväl livskvalitet som på 
kostnader för samhället. 

Video som kommunikationskanal kan 
vara positivt för patientens upple-
velse av vården. En norsk studie visar 
att äldre och kroniskt sjuka, efter en 
sjukhusvistelse, upplevde stor trygg-
het med videosamtal i hemmet vid 
uppföljning och i kommunikation med 

vårdpersonal. Studien konstaterade att 
användarna upplevde videosamtalet 
som ett verkligt fysiskt möte där de 
både kunde se och höra vårdpersona-
len, vilket också väger in den sociala 
aspekten i jämförelse med ett telefon-
samtal. En annan positiv aspekt är att 
patienten upplevde att denne fick full 
uppmärksamhet av vårdpersonalen vid 
ett videosamtal.64 

Vård på distans kan också bidra till ett 
undvikande av onödiga vårdkostnader. 
Ett pilotprojekt65 med syfte att ta fram 
en lösning för vård av kroniskt sjuka i 
hemmet, visar på möjligheten att und-

vika vårdkostnader genom att genom-
föra daglig uppföljningar på distans via 
bland annat video och sensorer i hem-
met. Projektet gav deltagarna möjlighet 
till daglig kontakt med vårdpersonal 
som dessutom följde upp patienternas 
hälsoparametrar med hjälp av sensorer. 
Läkare kopplades in vid försämring 
eller vid frågor vilket gav möjlighet att 
anpassa ordinationer direkt vid behov. 
Lösningen bidrog till att man kunde 
sätta in åtgärder som ledde till att  flera 
fall av försämrat tillstånd och akutbesök 
kunde undvikas. Därmed kunde även 
vårdkostnader mellan 400 000 kronor 
upp till 2 miljoner kronor undvikas 

(summan beror på vilka insatser som 
skulle ha krävts). Lösningen går enkelt 
att anpassa för andra patientgrupper.66

Givet att mer än hälften av äldre respon-
denterna samt en majoritet av de med 
kronisk sjukdom är positiva till att ge-
nomföra vårdbesök på distans, bör det 
finnas ett stort intresse för denna typ av 
lösning även på andra ställen i Sverige. 

59) Socialstyrelsen, 2017, Vård och omsorg om äldre, https://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/Vard-och-omsorg-om-aldre-15.pdf
60) Vårdanalys, 2014, VIP i vården?, https://www.vardanalys.se/rapporter/vip-i-varden/
61) Vårdanalys, 2014, VIP i vården?, https://www.vardanalys.se/rapporter/vip-i-varden/
62) Svenskarna och internet 2017, http://www.soi2017.se/allmant-om-utvecklingen/allmant-om-internet-sammanfattning/
63) Andel som svarat på de olika förvalda alternativ om att “vilja att genomföra ett vårdbesök på distans”
64) Äldre i centrum, 2017, TEMA Vård genom videosamtal, http://www.aldreicentrum.se/till-tidskriften/2017/217-Ett-hem-med-utsikt/TEMA-Vard-genom-videosamtal/
65) RISE SICS, 2017, KOL-projektet - kort rapport, https://www.sics.se/sites/default/files/pub/1._kol-projektet_kort_rapport-1-1.pdf
66) RISE SICS, 2017, KOL-projektet - kort rapport, https://www.sics.se/sites/default/files/pub/1._kol-projektet_kort_rapport-1-1.pdf

Det finns en stor potential i och med digitaliseringen 
av vården att förbättra och individanpassa vården 
för de som använder den mest.
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Figur 7: Uppföljning av pågående behandling på distans skulle ha störst värde för dem med kronisk sjukdom

Vilken av dessa digitala lösningar skulle ha störde värde för sig gällande din hälsa och vård? 
(Välj ett alternativ) 
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Studier som gjorts på patienter med  
sömnapné, visar att uppföljning och 
kontinuerlig feedback på distans av en 
behandling även ger positiva effekter 
avseende följsamhet och användning av 
hjälpmedel. För patienter med sömnap-
né som fått möjlighet att komplettera 
den traditionella behandlingen av 
PAP-hjälpmedel (positivt luftvägstryck) 
med telemonitoreringsverktyget MyAir 
ökade den dagliga användningen av 
CPAP (kontinuerligt positivt luftvägs-
tryck) med 46 minuter och följsamhe-
ten första veckan ökade från 71 % till 
76 %. Monitorering på distans ger även 
behandlarna ett effektivt verktyg att 
följa upp en behandling samt identi-
fiera vilka patienter som behöver extra 
stöd. Resultatet är effektivare arbete 
med tidsbesparingar på 30 - 50 % för 
både behandlarna och hemsjukvården 
förutom en ökad möjlighet att ge vård 
utifrån patientens behov67. 

Den trygghet som uppföljning på 
distans ger patienterna, parat med 
det intresse vi ser hos de med kronisk 
sjukdom, talar för att dessa lösningar 
kan bidra till ett mer ändamålsenlig 
resursutnyttjande inom vården. Även 
för individen blir vinsten stor då adek-
vat uppföljning av behandling minskar 
besvären för den enskilde. 

Digitala lösningar kan  anpassa behand-
ling och egenvård efter patientens häl-
sotillstånd. För personer med diabetes 

har företaget Easy Diabetes tagit fram 
en AI-baserad applikation för att följa  
varje individ och matcha patienten med 
rätt läkemedel68. Applikationen har 
idag ungefär en miljon olika patientpro-
filer och växer hela tiden då systemet 
är självlärande. Informationen som AI 
analyserar och kalkylerar baseras bland 
annat på patientens provsvar, kön, 
längd och vikt som kan vara avgörande 
för dosering av läkemedel. Därefter ges 
det en möjlighet till att, tillsammans 
med patienten, komma överens om 
vilket läkemedel som passar bäst. 

AI-plattformar som Easy Diabetes ska 
ses som ett komplement till läkarbesök, 
något som både patienter och läkare är 
mycket positiva till. Med hjälp av Easy 
Diabetes applikationen tros det räcka 
med ungefär två vårdbesök per år för 
dessa diabetespatienter, resten av tiden 
ska tillägnas egen behandling. Systemet 
synkroniseras med beslutsstödet vilket 
gör att all  data är tillgänglig för pa-
tientens läkare och/eller sjuksköterska. 
Patienter får möjlighet till återkoppling 
på sin behandling och fångar upp even-
tuella justeringar som behöver göras. 
Metoden för återkoppling åstadkoms 
via maskininlärning där AI används för 
att lära känna den enskilda patienten 
och därmed bättre förutse förändringar 
och faror i förtid. Det gör att patienten 
får en betydligt tryggare tillvaro och 
betydligt bättre resultat i sin diabetes69.

Den personliga kontakten 
med läkaren är en viktig 
aspekt för en fungerande 
vård för de med störst 
vårdbehov
Av befolkningen som tillhör gruppen 65 
år eller äldre, är det mindre än hälften 
som får en tid hos vården samma dag 
eller nästkommande dag. 75 % får vård 
inom sju dagar enligt Vårdanalys70. 
Enligt den senaste Nationella patientö-
versikten71 anser medborgarna att det 
tar längre tid att få besöka vården inom 
rimlig tid i jämförelse med samma un-
dersökning från 2015. 

Enligt årets enkätundersökning är snab-
bare tillgång till vård en av de viktigaste 
aspekter till att motivera användning av 
vård på distans. Detta är en uppfattning 
som även de äldre delar. Det är ytterst 
liten skillnad i utfallet mellan 2015 och 
2018, vilket tyder på att denna fråga 
är lika viktig idag som för tre år sedan. 
Av de som önskar snabbare tillgång till 
vård, märks framför allt de utan kronisk 
sjukdom mellan 65-84 år. 

Figur 8: Att förlora personlig kontakt samt risken för sämre vårdkvalitet oroar de äldre med vård på distans

Vad bekymrar dig mest inför beslutet att använda vård på distans eller inte? (Välj ett alternativ) 
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67) PwC, 2016, Empowering the sleep apnea patient, https://www.pwc.se/sv/publikationer/halso-sjukvard/empowering-the-sleep-apnea-patient.html
68) Voister, 2018, Så kan AI stödja diabetesvården, https://www.voister.se/artikel/2018/05/sa-kan-ai-stodja-diabetesvarden/
69) Voister, 2018, Så kan AI stödja diabetesvården, https://www.voister.se/artikel/2018/05/sa-kan-ai-stodja-diabetesvarden/
70) Vårdanalys, 2017, Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre - En jämförelse mellan Sverige och tio andra länder, https://www.vardanalys.se/rapporter/varden-ur-

patienternas-perspektiv-65-ar-och-aldre/
71) Nationella patientöversikt, 2017, https://patientenkat.se/sv/resultat/
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72) Vårdanalys, 2017, Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre - En jämförelse mellan Sverige och tio andra länder, https://www.vardanalys.se/rapporter/
varden-ur-patienternas-perspektiv-65-ar-och-aldre/

73) Vårdanalys, 2017, En primär angelägenhet, https://www.vardanalys.se/rapporter/en-primar-angelagenhet/
74) Vårdanalys, 2017, En primär angelägenhet, https://www.vardanalys.se/rapporter/en-primar-angelagenhet/
75) Västerås stad, E-hemtjänst, https://www.vasteras.se/kommun-och-politik/vasteras-utvecklas/valfard-och-halsa/e-hemtjanst.html
76) Hibbard JH, Greene J, What the evidence shows about patient activation: better health outcomes and care experiences; fewer data on costs. Health Aff (Millwood). 

2013 Feb;32(2):207-14. doi: 10.1377/hlthaff.2012.1061.

Enligt Vårdanalys72 är de äldre generellt 
sett nöjda med vården med förklaringen 
att de i större utsträckning har en fast 
läkarkontakt. Oron för att förlora den 
personliga kontakten med sin läkare 
grundar sig främst på att  det inom 
primärvården finns stora variationer 
på hur ofta patienter får träffa samma 
läkare. Inom vissa regioner uppger 
endast 35 % av patienterna att de oftast 
får träffa samma läkare vid sina besök.73  
Vård på distans behöver inte nödvän-
digtvis betyda att man förlorar den 
personliga kontakten med vårdperso-
nalen utan snarare att det ges möjlig-
het till få träffa samma vårdpersonal i 
större utsträckning i jämförelse med ett 
fysiskt besök. Detta skapar bättre förut-
sättningar för kontinuitet vilket skapar 
en trygghet för både patienten och 
vårdpersonalen. Vård på distans kan 
möjliggöra fler antal sessioner i form av 

De kronisk sjuka står för en stor del 
av Sveriges hälso- och sjukvårdskost-
nader. Samtidigt är det de multisjuka 
äldre med begränsad förmåga att själva 
söka vård samt personer i riskzonen 
för kronisk sjukdom är de patientgrup-
per som primärvården upplever att 
de inte har tid och resurser att hjälpa 
på ett ändamålsenligt sätt74. Ett flertal 
studier75 visar på att införandet av digi-
tala hälsoverktyg medfört besparingar 
i hälso- och sjukvården samtidigt som 
vårdkvaliteten bibehålls på samma nivå 
eller blir högre. Vilka digitala hälsoverk-
tyg som patienter ska använda varierar 
och ska i grunden vara individ- och be-
hovsanpassade. De yngre har troligtvis 

lättare att ta till sig digitala lösningar 
medan de äldre inte ser samma poten-
tial i det trots att de förmodligen är i 
större behov av dessa.  

Digitala lösningar i hemmet, med syfte 
att dagligen på ett effektivt sätt  följa 
upp patientens hälsotillstånd via exem-
pelvis distansmöten eller monitorering 
(t ex sensorer), har ett stort värde för 
både för patienten och vårdgivaren. 
Denna form av uppföljning ger patien-
ten möjlighet till kontinuitet samtidigt 
som patienten kommer i direktkontakt 
med vården. 

Att få en personlig kontakt med vården 
och känna vårdens engagemang, ökar 
möjligheten att göra patienter mer en-
gagerade i det behandlingsarbete som 
bedrivs. Studier har visat att patienter 
som är mer engagerade och involverade 
i sin egen behandling, och har förståelse 
för de beslut som tas, upplever vården 
på ett mer positivt sätt. De svarar bättre 
på behandlingen och förbättras därför i 
sitt mående76. På ett enkelt och smidigt 
sätt hjälper det patienten att ha kontroll 
över sin sjukdom i ett förebyggande 
syfte. Förutsättningar för att patienter 
ska använda digitala lösningar är att 
dessa är integrerade i vardagen på ett 
enkelt sätt.  

De med kronisk sjukdom är generellt 
mer negativa till vård på distans, 1 av 
4 uppger att de inte är intresserade av 
vård på distans mot 19 % av dem utan 
kronisk sjukdom. En anledning till 
den negativa inställningen till vård på 
distans kan vara oron för vad det kan 
komma att innebära gällande vård-
kvalitet och personlig kontakt med sin 
läkare (se figur 8). Äldre, samt de med 
kronisk sjukdom, är oroade för att vård 
på distans kan leda till att de förlorar 
den personliga kontakten med sin 
läkare. Störst är skillnaden mellan dem 
i gruppen 18-64 år, där 24 % av de som 
har kronisk sjukdom är oroliga för att 
förlora den personliga kontakten med 
läkaren mot 17 % bland de i samma 
ålder som inte har en kronisk sjukdom. 
Bland äldre är skillnaden mellan kro-
niskt sjuka och de utan kronisk sjukdom 
i princip obefintlig. 

uppföljningar som i sin tur kan skapa 
ökad effektivitet i vården. Detta gynnar 
både vården och patienten. Patienten 
får möjlighet att följa sin sjukdom på 
ett helt annat sätt, vilket gör att denne 
upplever bättre kontroll av sitt sjuk-
domstillstånd.

PwC:s perspektiv
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Patientsäkerhet i en alltmer  
digital miljö

Figur 9: Hälften av respondenterna är oroade för dataintrång

Jag är inte orolig för dataintrång i medicinska informationssystem leder 
till att beslut och åtgärder gällande min hälsa påverkas
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Digitala virus blir vanligare 
och sjukvården måste vara 
redo 
Även om skyddet av patientuppgifter 
inte är ett stort orosmoment (bara 2 
% anser detta som den största oron 
med vård på distans, se figur 8), så är 
50 % av respondenterna oroade77 över 
risken att deras hälsoinformation kan 
äventyras med dataintrång i medicinska 
informationssystem (se figur 9). Med 
hälso- och sjukvårdens digitalisering 
blir frågan om cybersäkerhet allt vikti-
gare för att säkra patienternas integritet 
och säkerhet. Inte minst då framtida at-
tacker sannolikt kommer att bli alltmer 
sofistikerade.

PwC:s rapport ”Global CEO Survey – 
Healthcare” från 201778 visar att hela  
75 % av ledare inom hälso- och sjuk-
vårdssektorn är oroliga för cyberhot, 
men att enbart 48 % vidtar åtgärder 
för att öka cybersäkerheten. Ledarna 
nämner den växande oron för cyber-
hot som ett av de främsta hoten inom 
hälso- och sjukvårdssektorn. Att vården 
blir mer och mer digital medför många 
fördelar men det finns också risker. För 
att patienter och vårdens företrädare 
ska känna tillit till tekniken krävs därför 
en satsning på säkerhet. En rapport från 
företagen Trend Micro och HITRUST79 
visar att det kan finnas 50 000 - 80 000 
vårdsystem i världen som ligger i riskzo-
nen för data- och IT-intrång. På grund 

 77) Gäller andel som svarade “instämmer till viss del” och “instämmer inte alls” till frågan “Jag är inte orolig för dataintrång i medicinska informationssystem som kan leda till att 
beslut och åtgärder gällande min vård och hälsa påverkas”.

78) PwC, 2017, Hälso- och sjukvårdssektorn – illa förberedd för cyberhot?, https://www.pwc.se/sv/publikationer/halso-sjukvard/20th-annual-global-ceo-survey-healthcare.htmll
79) IT-hälsa, 2018, Ny rapport: sjukhus i farozonen för IT-attacker, http://it-halsa.se/ny-rapport-sjukhus-i-farozonen-for-it-attacker/

av att patientsäkerheten är hotad i sam-
band med hackerattacker inom vården, 
är det av extra stor vikt att samtliga 
vårdsystem har skydd och beredskap 
inför risken att bli utsatta. 

För att skydda sig och därmed sina 
patienter från attacker är det viktigt att 
sjukvårdshuvudmännen är förberedda 
med lösningar och skydd baserat på 
bland annat kryptering, intrångsdetek-
tering, antivirusskydd, loggning, härd-
ning av system och segmentering av 
nätverk. Detta är tyvärr ingen självklar-
het i dagsläget. 
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Givet den snabba teknikutvecklingen, 
parallellt med att vården i större 
utsträckning flyttar utanför sjukhusen, 
ökar riskerna med cyberhot. Detta stäl-
ler nya krav. Till exempel har bärbar 
teknik möjliggjort för många människor 
att kunna övervaka sina träningsni-
våer och sömnmönster som ett sätt att 
ta kontroll över sin egen hälsa. Sådan 
utrustning kan inte bara möjliggöra 
datainsamling för tidiga åtgärder och 
förebyggande av sjukdomar, den kan 
också förbättra patientsäkerheten 
och ge patienterna möjlighet att leva 
självständigt under längre tid. Allt detta 
kan göras med hjälp av diskreta enheter 
som sänder data direkt till vårdpersonal 
och/eller lagra information i patientens 
journal. Emellertid är denna infor-
mation mycket känslig eftersom den 
omfattar en patients identitet. Bärbara 

enheter har säkerhetsproblem och ger 
hackare ytterligare en åtkomstpunkt 
för att fånga upp journaluppgifter. Om 
journaler skulle raderas eller på annat 
sätt äventyras skulle detta medföra ett 
allvarligt hot mot patienten. Det skulle 
till exempel kunna fördröja diagnos och 
behandling. Om data rörande patient-
hälsan hackas kan uppgifterna säljas till 
parter med oseriösa avsikter, för att inte 
tala om risken för patientens hälsa om 
en hackare skulle manipulera journa-
lens innehåll.

80) Commons Select Committee, 2018, Faster action needed on lessons of WannaCry attack, https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/
public-accounts-committee/news-parliament-2017/nhs-cyber-attack-report-published-17-19/

I maj 2017 utsattes brittiska NHS 
för ransomware-attacken Wanna-
Cry. Attacken orsakade utbredda 
störningar i sjukvårdssystemet vil-
ket resulterade i att nästan 20 000 
operationer och sjukhusbesök fick 
ställas in, medan fem akutavdel-
ningar tvingades dirigera patienter 
till andra platser. Ett antal mottag-
ningar hade fortsatta svårigheter 
i mer än en vecka efter attacken. 
Ett år efter attacken noterade en 
parlamentarisk rapport80 att hälso- 
och sjukvården fortfarande är 
oförberedd i händelse av ytterligare 
en cyberattack mot NHS IT-system. 
I rapportens underströks behovet 
av att översätta lärdomar från 
2017-attacken till investeringar och 
genomförande av åtgärder.
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Säkerhet och tillit går  
hand i hand 
En annan fråga som relaterar till integri-
tet är att få tillgång till och kontrollera 
personlig hälsoinformation. Endast  
39 % av respondenterna anser att de 
enkelt har tillgång till sin hälsoinfor-
mation. Ännu färre, 20 %, säger att de 
har kontroll över vem som har tillgång 
till denna information (se figur 10). 
Detta är kopplat till en relaterad fråga 
i undersökningen som visar att endast 
7 % är medvetna om att de kan spärra 
information i sin egen journal trots att 
det är en lagstadgad rättighet.

En rapport från Vårdanalys81 beskriver 
hur den digitala utvecklingen och an-
vändningen av digitala hälsouppgifter 
har sina utmaningar. Generellt finns 
det ett högt förtroende för hur digitala 
hälsouppgifter hanteras och skyddas 
inom hälso- och sjukvården. Kopplat 
till detta finns det förväntningar på 
hur uppgifterna skyddas eftersom det 
handlar om den personliga integriteten. 
Uppgifterna ska endast vara tillgäng-
liga där de behövs och användas på ett 
ändamålsenligt och säkert sätt. 
 

Om de digitala hälsouppgifterna han-
teras och skyddas på ett korrekt sätt 
kommer förtroendet hos individen att 
bibehållas. Ett misslyckande med detta 
skulle sannolikt innebära ett sänkt för-
troende och därmed en högre ovilja att 
dela med sig uppgifter till andra. Detta 
skulle i förlängningen resultera i sämre 
förutsättningar för vården att ge en god 
och säker vård. Andra konsekvenser 
som teoretiskt kan inträffa är att indivi-
der undviker att uppsöka vård eller att 
de inte är sanningsenliga i sin kontakt 
med vården. 

81)  Vårdanalys, 2017, För säkerhets skull, https://www.vardanalys.se/rapporter/for-sakerhets-skull/
82) För mer info, kolla https://www.pwc.se/blockchain
83) Nortal, 2018, Blockchain and healthcare: the Estonian experience, https://nortal.com/blog/blockchain-healthcare-estonia/
84) E-estonia, https://e-estonia.com/solutions/security-and-safety/

Jag kan lätt få tillgång till de uppgifter 
som rör min vård och hälsa 

Jag har kontroll över vem som har tillgång till de 
uppgifter som rör min vård och hälsa 
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Figur 10: Medborgarna upplever sig ha tillgång till sina uppgifter men har i lägre grad 
kontroll över vilka som har tillgång till dem
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Blockchain – från Bitcoin 
till vården 
Blockchain, eller blockkedja som det 
heter på svenska, kan vara en del av 
lösningen för en digitaliserad vård som 
omfattar tillgång, integritet och säker-
het när det gäller patientdata. Föresprå-
karna menar att tekniken kan användas 
för att skapa en gemensam databas med 
hälsoinformation som läkare och andra 
vårdgivare skulle kunna få tillgång till 
oavsett vilket elektroniskt medicinskt 
system de använder. Med blockkedja-
tekniken skulle denna databas har hög 
säkerhet och integritet samtidigt som 
den medför mindre administrativ tid för 
behandlande personal som därigenom 
får mer tid åt patientvård. En sådan da-
tabas skulle kunna möjliggöra en bättre 
delning av forskningsresultat för att t ex 
underlätta nya läkemedelsbehandlingar 
och handläggning av sjukdomstillstånd.

En fördel med blockkedjatekniken är 
det är mycket svårt att manipulera 
system som byggts med denna teknik. 
Detta ger system som är extremt säkra 
och transparenta. Blockkedjatekniken 
hanterar integration och interoperabi-
litet med ett helt nytt angreppssätt där 
identiteten är nyckel. I stället för att 
försöka harmonisera data genom nät-
verken kan en unik individidentifierare 
skapas som utgör den gemensamma 
nämnaren i ett nationellt register för de 
data som lagras om patienten/individen 
på olika ställen. På så sätt skulle man 
skapa ökad möjlighet att: 

•  data inte ändras eller manipuleras
•  icke-kopierbara digitala original av 

journal- och hälsodata
•  säkerställandet av individens inte-

gritet
•  Identitets- och accesshantering av 

vem som har tillgång till konfidenti-
ell information

•  patienten själv ge olika läkare till-
gång till olika delar av sin journal

•  signering av patientjournal/anteck-
ningar

•  regel/lag efterlevnad
•  hantering av kliniska tester/pröv-

ningar
•  ökad spårbarhet gällande läkemedel 

och användandet av medicintek-
niska produkter

Blockkedjatekniken är i dagsläget ingen 
universallösning för vården. Troligtvis 
kommer införandet och användningen 
av blockkedjor ske stegvis över tid, men 
på sikt kan det bidra till ökad trygghet, 
säkerhet, integritet, tillgång och kon-
troll över patientdata.

Vad är en blockkedja?82

En blockkedja är en decentraliserad 
huvudbok för alla transaktioner i 
ett nätverk. Med hjälp av blockked-
jatekniken kan deltagare i nätverket 
bekräfta kryptografiska transaktio-
ner som verifierats genom matema-
tiska algoritmer utan att behöva ha 
en betrodd mellanhand. Tekniken 
bygger på decentraliserad lagring 
av transaktionsdata som sparas och 
valideras av andra användare. Enk-
lare uttryckt, parter som inte kan 
lita på varandra kan alltid lita på 
informationen som 
registrerats i block-
kedjan.

Estland har blivit det första landet som testar blockkedja inom hälso- och 
sjukvård på nationell nivå. År 2016 lanserade den estniska e-hälsofonden 
ett utvecklingsprojekt som syftar till att skydda patientjournaler med hjälp 
av blockkedjateknik i arkivrelaterade aktivitetsloggar. I Estlands fall har en 
privat digital huvudbok integrerats i huvudboken för att registrera och spåra 
patientens medicinska data. Ett av målen var att i realtid vara uppmärksam på 
integriteten rörande den lagrade datan, så att administratörer kan se eventu-
ella överträdelser och omedelbart agera för att begränsa skadan.83 84  
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85) EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, som träder i kraft den 25 maj 2018 innebär bland annat hårdare krav på hantering av 

personuppgifter. Läs mer här: https://www.pwc.se/gdpr

En stor utmaning som vården står inför 
är hur man ska kunna hantera den 
explosion av data som genereras  inom 
vården och där individens egengene-
rerade hälsodata utgör en substantiell 
del av volymtillväxten. Här kan block-
kedja vara en lösning för att hälso- och 
sjukvården ska kunna tillvarata värdena 
i egengenererad hälsodata i enkla, 
säkra och kvalitetskontrollerade former. 
Samtidigt kan det vara angeläget för in-
dividen att få en helhetsbild av all data, 
både från vården och den egengenere-
rade, för att till exempel förstå vad det 
egna hälsofrämjande arbetet resulterar 
i och hur en eventuell rehabiliterings-
process fortskrider. Detta ska ställas i 
relation till att endast 39 % av respon-
denterna anser sig på ett enkelt sätt ha 
tillgång till sin hälsoinformation.

Dagens lagstiftning och regelverk ger 
en del utmaningar sett till det alltmer 
accelererande behovet av att integrera 
olika system inom regioner och kom-
muner. I bästa fall kan möjligheterna 
med  blockkedjateknik vara en av de 
faktorer som bidrar till en översyn 
av dagens lagar och regelverk för att 
möjliggöra vårdpersonalens tillgång till 
data som de kan lita på är korrekt och 
uppdaterad i realtid. Detta samtidigt 
som tekniken upprätthåller konfidentia-
litet och begränsar patientdata till dem 
som har behörig åtkomst. Det senare är 
en mycket viktig aspekt då endast 20 % 
säger att de har kontroll över vem som 
har tillgång till sin hälsodata. 

Det är dock viktigt att notera att block-
kedjatekniken och dess tillämpningar 

är i sin linda. Det finns ett antal olika 
exempel runt om i världen där block-
kedjatekniken har börjat användas 
inom vården men inte i motsvarande 
komplexa miljöer som svensk hälso- och 
sjukvård utgör. Såväl för blockkedjatek-
niken, som för alla andra nya tekno-
logier, finns en rad frågeställningar 
att hantera som rör lagar och regler. 
Det krävs ett omfattande arbete för att 
analysera och utreda de juridiska aspek-
terna, inte minst avseende på GDPR85. 
Hälso- och sjukvården och patienterna 
måste ges möjligheten att ta del av de 
fördelar innovation och digitalisering 
kan ge, men då med stöd från de legala 
ramverken för att säkerställa hantering-
en av  hälsodata med integritet och utan 
risk för manipulation. 

PwC:s perspektiv
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Figur 11: Det finns inget tydligt samband  mellan andel av befolkningen med konto och antal inloggningar per konto

Förhållandet mellan % befolkning med konto och antal inloggningar per konto

Den digitala regionen möter den 
digitala medborgaren
Vi vänder nu blicken för att se hur situa-
tionen ser ut på regional nivå i Sverige; 
möter nationella och regionala hälso- 
och sjukvårdstjänster medborgarnas 
behov?

Fokus har fram till nyligen varit att öka 
användandet av den nationella tjäns-
ten 1177 Vårdguiden. Med hänsyn till 
hur medborgarnas och patienternas 
förväntningar förändras, samtidigt som 
sektorn utmanas av nya aktörer svarar 
regionerna på det föränderliga land-
skapet. Endast 2 av 21 regioner sak-
nar planer på att introducera digitala 
vårdcentraler86. Det finns en insikt i att 

medborgarna förändrar hur de vill söka 
vård, vilket framgår av vår undersök-
ning. Video är bara en del av e-hälsa 
och de verkliga fördelarna kommer att 
märkas när det finns en nyanserad me-
tod för att se hur digitala lösningar bäst 
passar in i vårdkedjan.

Även när nya tjänster introduceras, är 
det värt att först kontrollera status för 
befintliga e-hälsotjänster.  Primärvår-
den kommer att spela en större roll som 
första linjens vård87 där 1177 Vårdgui-
den är en viktig del. 

86) Socialstyrelsen, 2018, Tillgänglighet i hälso- och sjukvården, http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-2-16/
87)  Regeringskansliet, 2017, Första steget i en stor förändring av vården, https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/forsta-steget-i-en-stor-forandring-av-varden/
88) 1177 Vårdguiden är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård i form av sjukvårdsrådgivning, information, inspiration och e-tjänster. Kanalerna 

är webb och telefon med dygnet runt öppet. Bakom 1177 Vårdguiden står den svenska sjukvården genom alla landsting och regioner i samverkan.

(Hälso)status för 1177 
Vårdguiden88

Medan nivåerna för regionalt införande 
av 1177 Vårdguiden varierar har det 
överlag skett en ökning av både registre-
rade konton (17 % tillväxt mellan 2015 
och 2017 i hela Sverige). Det gäller även 
aktivitetsnivån för antal inloggningar 
för de som registrerar egna konton. 
Antalet inloggningar per konto gick från 
3,7 per konto 2015 till 5,8 inloggningar 
per konto 2017. Det finns däremot inget 
tydligt samband mellan att ha ett konto 
och att använda det, vilket innebär att 
det finns ökade möjligheter till medver-
kan från medborgarna (se figur 11).
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De tre främsta e-tjänsterna som används 
inom 1177 Vårdguiden är tidsbokningar 
(inklusive av- och ombokningar), 
åtkomst till journalen och förnyelse av 
recept. Dessa tjänster är användbara 
när man redan är patient, men 1177 
Vårdguiden är också nyckeln till att ge 
medborgare och patienter information 
som hjälper dem att fatta beslut om när 
och var de ska söka vård. Här är 1177 
Vårdguiden via telefon samt online-
symtomguiden via 1177.se  särskilt rele-
vanta. Ett exempel relaterat till enbart 
1177 Vårdguiden via telefon: av de som 
hade tänkt uppsöka vård direkt om de 
inte kunnat ringa, klarade sig 4 av 10 
med ett egenvårdsråd. Av de som sa att 
de hade tänkt åka till akuten fick 2 av 3 
rådet att istället vända sig till vårdcen-

tralen. Av de som inte hade tänkt besöka 
vården, fick varannan rådet att de borde 
göra det.89 

1177 Vårdguiden via telefon står dock 
inför utmaningar i form av väntetider 
och att legitimerad personal ska beman-
na tjänsten. Via 1177.se är information, 
fakta och råd omedelbart tillgängliga 
dygnet runt. Men det kan vara utma-
nande att navigera på sidan och kanske 
erbjuds inte de personliga råd som en 
individ söker.  Symtomguiden är ett steg 
mot personliga råd, men de tillgängliga 
symtom som användaren kan stämma av 
mot är för närvarande begränsade. 
 
Ökningen av digitala vårdbesök kan 
mycket väl möta efterfrågan från indivi-

der som önskar detaljerade personliga 
råd, kontakt med läkare samt enkel 
åtkomst via drop-in. Intressant att notera 
är att de tre regioner som har högst 
användning av digitala utomlänsbesök 
också verkar använda 1177 Vårdguiden 
via telefon mindre än medeltalet, medan 
tre av de fyra regionerna med högst 
nyttjande av digitala utomlänsbesök 
använder 1177-symtomguiden mer än 
det nationella genomsnittet (se figur 12). 
Detta kan tyda på att digitala utomläns-
besök drivs av en efterfrågan på enkel 
och snabb tillgång till rådgivning som är 
personlig och kommer från en medi-
cinskt sakkunnig. Detta då förtroendet 
för 1177 Vårdguiden via telefon kontra 
1177.se är detsamma, 63 % 201790. 

Samtidigt har nöjdhetsgraden för hur 
medborgarna kommer i kontakt med sjuk-
vården via kanaler som 1177 Vårdguiden 
minskat från 78 % 2015 till 75 % 2017. Det 
finns en tydlig skillnad i att yngre patienter 
är mindre nöjda med kontaktvägarna jäm-
fört med patienter 80 år och äldre91. Detta 
talar för att patienternas förväntningar 
ändras över generationerna. Det handlar 
inte bara om åtkomsten till tjänsten utan 
också om användarupplevelse och uppfat-
tad tillgänglighet.

Om 1177 Vårdguiden ska kunna hjälpa 
allmänheten att engagera sig i sin egen 
hälsa och ge kunskap om var de ska 
vända sig för vård vid rätt tidpunkt, 
måste både användarupplevelse och 
tillförlitlighet förbättras. Lösningar som 
chatbottar är allt mer intressanta som 
ett sätt att tillhandahålla anpassade råd 
och engagerande förhållningssätt. Och 
det finns en öppenhet hos befolkningen 
för detta; 48 % av svensk medborgare är 
villiga att använda en sådan lösning92, 

även om chatbottar har begränsningar 
som bör beaktas. Till exempel kan 
användaren uppleva frånvaro av empati 
och brist på tillräckligt förtroende för 
en robots beslutsfattande. Det är up-
penbart att tekniken i sig inte är hela 
lösningen. Tillit är en nyckelfaktor som 
måste säkerställas vid användningen 
av ny teknik inom ett område som är så 
känsligt som vårdområdet.

89) Ur Bilaga till Marknadsrapport 2016 (Inera), Uppgifterna baseras på NKI-mätning 2016
90) SKL, Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017, https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/halso-och-sjukvardsbarometern-2017.html
91) SKL, Nationell Patientenkät (NPE) 2015 och 2017, http://npe.skl.se/
92) PwC, 2017, AI & robotar inom vården, http://info.pwc.se/ai-robotar-inom-v%C3%A5rden-2017

Figur 12: Tre av de fyra regionerna med högst nyttjande använder 1177:s symtomguide mer än det nationella genomsnittet

Förhållandet mellan 1177 invånarsamtal, sidvisningar symptomguide på 1177, och digital utomlänsbesök
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Strategin och viljan finns, 
men kunskap, konkreta steg 
och investeringar krävs
Sveriges regioner börjar på allvar enga-
gera sig i frågan kring vårdens digita-
lisering men det finns en del kvar att 
arbeta med. Under våren 2018 gjorde 
PwC en genomlysning93 av samtliga 
regioners utvecklingsplaner respek-
tive budgetar i syfte att undersöka hur 
regionerna arbetar med utveckling av 
e-hälsa och digitalisering inom vården 
(se tabell i bilagan). 

Resultatet visar att samtliga regioner 
har digitalisering inom hälso-och 
sjukvården i sina planer. De mest före-
kommande aktiviteterna och målen är 
relaterade till utveckling av de nationel-
la tjänsterna som t ex 1177 Vårdguiden 
erbjuder men även införande av digitala 
vårdbesök finns konkret beskrivet inom 
några regioner. Exempelvis visar en 
genomläsning av Region Hallands 
dokument94 att regionens mål relaterat 
till digitala lösningar inom vården ska 
ha särskilt stöd av 1177 och att man vill 
etablera digitala kanaler för kommuni-
kation mellan patient och vårdgivare. 
Landstinget i Kalmar är ett exempel 
på ett landsting som har mål både i sin 
landstings- och finansieringsplan95 att 
införa digitala vårdcentraler och virtu-
ella vårdenheter. 

Som vid alla strategiska planer och in-
föranden krävs budget och resurser för 
att nå målen. Digitalisering inom hälso- 
och sjukvården är inget undantag och 
här är medlen mest troligt öronmärkta 
pengar för respektive mål. Dessvärre 
pekar trenden av en åsidosatt budget 
avseende e-hälsa inte åt samma riktning 
som viljan att nyttja de digitala hjälp-
medlen på ett mer effektivt sätt. Endast 
48 % (10 av 21) av regionerna har 
särskilt avsatta medel för vårdens digi-

talisering. Dessutom varierar summan 
kraftigt regionerna som ändå har en 
budget för vårdens digitalisering. Detta 
är en tydlig indikation på att Sveriges 
regioner har en ambition att bli bäst 
på e-hälsa år 2025 men att konkreta 
investeringar och åtgärder saknas i den 
utsträckning som behövs.

PwC genomförde år 2017 en översyn96 
av 276 verksamheter med primärvårds-
ansvar i åtta regioner. Fokus låg på hur 
långt respondenterna själva ansåg att 
de hade kommit i införandet av 1177s 
tjänster. Resultatet av undersökningen 
korrelerar med resultatet av genomlys-
ningen av regionernas verksamhetspla-
ner och budgetar:  

• Hälften (50 %) av verksamhets-
cheferna med primärvårdsansvar 
uppgav att det finns tydliga mål för 
1177:s invånartjänster.

• Knappt en tredjedel (30 %) av 
verksamhetscheferna uppgav att de 
inte får tillräckligt stöd från region-
ledningen vad gäller förväntningar 
av en ökad användning av 1177s 
invånartjänster.

• Endast en av tio (11 %) verksam-
heter uppgav att de nuvarande in-
vånartjänsterna används i tillräcklig 
utsträckning inom deras verksamhet 
och att de önskar utveckla använd-
ningen.

Med målet att undersöka och upplysa 
om kommunernas och regionernas syn 
på den egna digitala mognaden gjorde 
PwC ytterligare en undersökning97 år 
2018 som inbegrep 157 kommuner 
och 8 regioner. Undersökningen målar 
upp en bild som överensstämmer med 
övriga resultaten kring var Sverige står 
inom digitalisering i vården idag:  

• På en 5- gradig skala vad gäller digi-
taliseringsmognad98, där 1 är längst 
och 5 högst, bedömer en majoritet 
av de svarande, 54 %, att de ligger 
på en 2:a. Detta motsvaras ofta av 
att regionerna och kommunerna 
hade framarbetat en strategi och/el-
ler agenda för digitalisering men att 
arbetet med att implementera dessa 
många gånger avstannat. 

• Knappt någon (2 %) bedömer att de 
ligger på en 5:a. En 5:a skulle betyda 
att de använder sig av digitalisering-
en som en naturlig del i verksam-
hetsutvecklingen.

• 42 % av respondenterna saknar 
processer som möjliggör digitalise-
ringsarbetet.

• 55 % lyfter ekonomi och budget som 
en utmaning för att nå fram i digita-
liseringsarbetet.

• 23 % lyfter ekonomin och gjorda pri-
oriteringar som framgångsfaktorer 
för arbetet med digitaliseringen.

Enkätundersökningen visade att det 
ofta är en kombination av eldsjälar och 
drivande chefer som är en framgångs-
faktor medan bristande förståelse och 
kunskap hos chefer, otydliga processer 
och begränsad ekonomi är tydliga utma-
ningar. Att det finns en strategi och en 
budget avsatt för ändamålet är ett första 
steg men ingenting som automatiskt ger 
en fungerande implementation.

 93) Genomlysningen för den regionala analysen inkluderde samtliga landstings-/regionplaner och dess respektive budgetar där år 2018 hade inkluderats.  I de fall där det i landst-
ings-/regionplanen finns ett direkt refererat till annat dokument har detta dokument även studerats. Metoden byggde på genomläsning av dokumenten och identifikation av 
nyckelorden {e-hälsa, eHälsa, e-tjänster, digitalisering, ehälso, e-hälso}. Där träff erhållits har det säkerställts att detta står i samband med hälso- och sjukvård och/eller omsorg 
och alltså inte som en självständig post i exempelvis budget. Metoden är inte heltäckande utan syftar till att belysa hur landsting och regioner kommunicerat sina satsningar 
inom digitalisering samt även avsatt medel för att genomföra dessa satsningarna.  

94) Region Hallands dokument: Prioritering och resursfördelning utifrån Regionfullmäktiges beslut om mål och budget 2018 och plan 2019-2020
95) Region Hallands dokument: Landstingsplan 2018 och finansieringsplan 2018-2020 
96) PwC, 2017, Styrning och användning av de nationella invånartjänsterna 1177, https://www.pwc.se/sv/branscher/offentlig-sektor/kommuner/styrning-och-anvandning-av-de-

nationella-invanartjansterna-1177.html
97) PwC, 2018, Den digitala kommunen
98) Med digital mognad avses den samlade bilden av kommunens kunskap, erfarenhet och användande av digitala tjänster som till exempel e-tjänster, e-arkiv, robotisering, AI.

48%  
av regionerna har särskilt 
avsatta medel för vårdens 
digitalisering
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Digitalisering erbjuder möjligheter som 
sträcker sig långt utöver videomöten. 
Framförallt påverkar utvecklingen inom 
andra branscher hur vi som individer 
ser på, och jämför med, den utveckling 
som sker inom vården. Vi utgår ifrån att 
ledare inom vården förstår åt vilket håll 
utvecklingen går och vilka investeringar 
som måste göras. Vi utgår också ifrån 
att de vill stödja med tid, kunskap och 
resurser vilka är förutsättningar för att 
gå från strategi till handling. 

Det är också viktigt att de lösningar som 
utvecklas kan skalas upp och användas 
av andra vårdaktörer och inte stannar 
vid pilotprojekt som varken förvaltas 
eller vidareutvecklas. För de lösningar 

som visat effekt i mindre skala är det 
viktigt att förändringsledning och 
uthållighet prioriteras vid införande i 
större skala. Strukturer, processer och 
rutiner behöver etableras för att stötta 
införande och verksamhetsutveckling 
liksom ett ledarskap som uppmuntrar 
ett öppet förhållningssätt till innovativa 
idéer och alternativa lösningar. En aktiv 
omvärldsbevakning, där lärdomar in-
hämtas från andra vårdaktörer och från 
andra branscher, kommer att vara ett 
viktigt inslag för att utveckla digitalise-
ringen inom hälso- och sjukvården. Det 
förutsätter också en lärande organisa-
tion där rätt kompetens utvecklas och 
rekryteras. 

PwC:s perspektiv

55%  
lyfter ekonomi och budget 
som en utmaning för att nå 
fram i digitaliseringsarbetet

23%  
lyfter ekonomin och gjor-
da prioriteringar som en 
framgångsfaktor för arbetet 
med digitaliseringen
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Framtiden byggs på 3 T

Med konstant förändring av teknik och konsumentbe-
teende parallellt med  nya aktörer som utmanar alla 
branscher, inte minst hälso- och sjukvårdsbranschen, 
kommer fokus på 3 T – Teknik, Talang och Tillit – att 
krävas för att skapa värde för patienter, vårdpersonal 
och andra intressenter inom vården.

I vardagen fokuserar många organisationer bara på en eller två av dessa aspekter 
och missar vikten av att de tre T:na  samspelar. Ofta isoleras de tre olika aspekterna 
och organisationer säkerställer inte den kritiska kopplingen mellan de tre. För att 
bygga ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem behöver man skapa en medvetenhet 
om och balans mellan dessa tre T.

Teknik
Organisationer måste på en grundläg-
gande nivå vara tekniskt och digitalt 
redo. De måste inse att det sker ett 
omvälvande skifte inom teknikområdet 
och att det förändrar hur individer och 
organisationer arbetar, interagerar och 
agerar i sitt dagliga liv. Tekniken är ett 
medel för att nå hälso- och sjukvårdens 
mål. 

Inom vården påverkar framsteg inom 
dataanalys, robotik och telemedicin hur 
läkare och andra professioner behand-
lar patienterna. Nya online-portaler för 
patienter låter människor kontakta sina 
läkare, få diagnos och hänvisningar och 
fylla på sina recept utan att gå till en 
läkarmottagning. Robotar används för 
att utföra skanningar och operationer 
på distans. Data delas och analyseras 
mellan sjukhusnätverk för att snabbare 
hitta bättre behandlingsalternativ och 
botemedel. 

Talang
Talang är en viktig del i ett fram-
gångsrikt nyttjande av teknik. Talang 
definieras i detta sammanhang som 
en organisations förmåga att tillvarata 
digitaliseringens möjligheter. I grunden 
bygger en organisations digitala talang 
på hur stor insikt i och kunskap om 
som ledning och medarbetare har kring 
teknik och hur den kan användas för att 
förbättra verksamhetens processer och 
arbetssätt. 

Ledningen måste ge rätt förutsättningar 
till personalen men samtidigt också 
lugna dem med att införande av ny tek-
nik inte kommer att göra dem överflö-
diga. Att vidareutbilda personalen är en 
del i arbetet med att integrera ny teknik. 
Teknikutveckling och systemuppda-
teringar sker i en allt snabbare takt, 
organisationer som vill vara digitalt 
mogna behöver en tydlig plan för hur 
medarbetarna ska hållas a jour med den 
senaste utvecklingen. 

Samtidigt är det viktigt att synliggöra 
fördelarna med att frigöra personal 
från vissa administrativa uppgifter (och 
andra göromål) för att istället kunna 
lägga mer tid på komplexa medicinska 
situationer. Utmaningen är att inte 
fastna i hur vården historiskt har sett ut. 
Vi måste ta nästa steg och med hjälp av 
innovation och utveckling titta på hur 
vården kan se ut i framtiden. 

Tillit
Även ett sunt tillvägagångssätt när 
det gäller teknik och talang kommer 
att falla platt om dessa faktorer inte 
stöds av tillit; särskilt från medborgare, 
patienter, och vårdpersonal. För att 
digitalisering ska stödja ett effektivare 
hälso- och sjukvårdssystem och ge 
bättre resultat, måste intressentgrup-
pernas eventuella oro bemötas. Därige-
nom skapas tillförsikt och tillit, vilket är 
nyckeln till acceptans. 

Medborgarna motiveras främst av 
ökad tillgång till vård parallellt med 
vårdkvalitet som också värderas högt. 
Nya lösningar och arbetssätt, liksom 
dagens, måste påvisa att vårdkvalite-
ten både upprätthålls och förbättras, 
vilket sannolikt kommer att underlätta 
acceptansen från både patienter och 
vårdpersonal. Och i detta arbete behövs 
en objektiv utvärdering av styrkor och 
svagheter i de olika lösningarna. Regel-
verken måste utformas för att upprätta 
den känsliga balansen mellan utveck-
ling och användandet av innovationer, 
möjliggöra för nya aktörer att komma in 
på marknaden samtidigt som regelver-
ken måste säkerställa att patientsäker-
het och integritet inte äventyras.
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Ett tydligt och modigt ledarskap på alla 
nivåer – nationellt, regionalt och lokalt 
– är avgörande för att driva igenom de 
förändringar som ökad digitalisering 
medför. Detta krävs för att kunna lyfta 
framgångsrika och kliniskt beprövade 
innovationer från att vara pilotstudier 
till att användas i stor skala. Digitalise-
ring kan inte, och bör inte, existera som 

en isolerad åtgärd. Det måste skapas en 
insikt om att digitalisering inte en fråga 
om teknik, utan en fråga om en trans-
formation av verksamheten. Digitalise-
ringen måste bli en central del av verk-
samhetsutvecklingen och erkännas som 
en förutsättning för ett mer hållbart och 
patientcentrerat vårdsystem.

Digitaliseringen påverkar -  
och påverkas av:
• Beteenden och attityder
• Processer och arbetsflöden - nya 

arbetssätt
• Verksamhetsutveckling
• Organisatoriska aspekter och 

ledningsstrukturer
• Kunskaper och erfarenheter
• Utbildning
• IKT (Information, Kommunika-

tion, Teknik)

3T utifrån olika aktörers perspektiv och påverkan

Teknik Talang Tillit

Nationella aktörer Möjliggöra genom lagar och infra-
struktur som stödjer anpassning och 
implementation av beprövad teknik.

Säkerställa att den nationella 
läroplanen för utbildning av hälso- 
och sjukvårdspersonal återspeglar 
vårdens föränderliga miljö. Ta hänsyn 
till framväxande vårdteknologier 
samt förebyggande/prevention för att 
främja hälsa och välbefinnande.

Säkerställa att regel- och kvalitets-
standarder går i takt med utveckling-
en. Se till att ny teknik inte äventyrar 
patientsäkerheten samtidigt som 
de lösningar som möter vårdbehov 
med bra resultat ges förutsättningar 
att implementeras. Kvalitetssäkra 
nya lösningar som erbjuds både 
inom vården samt direkt till medbor-
gare som konsumentprodukter och 
tjänster.

Regionala och kom-
munala beslutsfat-
tare

Tillhandahålla villkoren (t ex ersätt-
ningssystem, upphandlingsförfaran-
de) som stödjer en snabb adoption 
och användning av innovativa 
lösningar och vårdprocesser för att 
stödja egenvård, förebyggande/
hälsofrämjande insatser och uppfyl-
ler ett verkligt vård eller medicinskt 
behov.

Säkerställa att verksamheten sätter 
upp tydliga mål kopplade till regio-
nens vision och att verksamhets-
cheferna är involverade i dialogen 
kring vad förändringen skulle kunna 
betyda för dem och deras personal. 
Inklusive att tillhandahålla investe-
ringar och resurser för att gå från 
vision till verklighet.

Implementera de rätta utvärderings- 
och uppföljningssystemen för att 
följa upp effekterna av ny teknik inom 
ramen för vårdens resursutnyttjande, 
vårdkvalitet och patientnöjdhet för 
evidensbaserat beslutsfattande.

Verksamhetschefer Se implementeringen av digitalisering 
och ny teknik som en viktig del av 
verksamhetsutveckling (i motsats till 
en renodlad IT-fråga) eftersom det 
påverkar inte bara verktygen i sig 
utan också arbetssätt.

Säkerställ resurser för implemen-
teringsprocessen för att hantera 
förändringen. Säkerställa att både 
vårdpersonalen och patienterna har 
insikt i effekterna av den teknik som 
ska införas.

Implementera de rätta utvärderings- 
och uppföljningssystem för att följa 
upp effekterna av ny teknik inom 
ramen för vårdens resursutnyttjande, 
vårdkvalitet och patientnöjdhet för 
evidensbaserat beslutsfattande.

Privata aktörer Nyttja tekniken som ett verktyg och 
medel för att utveckla lösningar i den 
utsträckning som behövs i vården.

I ett tidigt skede involvera patienter 
och vårdpersonal för att få flera 
perspektiv i design- och utvecklings-
faserna. 

Vara proaktiva och tydliga i sin kom-
munikation om hur fördelarna  kan 
komma att se ut från patientens, 
vårdpersonalens och verksamhetens 
perspektiv.

Användare (patienter, 
vårdpersonal)

På ett nyanserat men tydligt sätt 
ha förståelse för digitaliseringens 
möjligheter.

Utifrån sjukdomsbild och behov, 
erhålla tydlig vägledning kring de för 
patienten mest lämpliga vägarna till 
vård och behandling.

I ett tidigt skede delta i dialogen 
kring anpassning och implemente-
ring av ny teknik, för att säkerställa 
att lösningarna uppfyller ett verkligt 
vårdbehov (vårdleverans, resursut-
nyttjande mm) vilket samtidigt bidrar 
till patientengagemang och använ-
darnöjdhet.

Ledarskap och förändringsledning är nyckeln till att 
driva igenom 3 T
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Datan som visas i rapporten baseras 
på två webbenkätundersökningar som 
genomfördes i april 2015 respektive 
mars 2018 via en slumpmässigt te-
lefonrekryterad webbpanel med ett 
riksrepresentativt urval av panelister. 
Enkäten 2015 skickades ut till slumpvis 
utvalda medborgare i åldrarna 18-75 

år varav 1034 besvarade enkäten vilket 
motsvarar en genomsnittliga svarsan-
delen i panelen på ca 40 %. Enkäten 
2018 skickades ut till slumpvis utvalda 
medborgare i åldrarna 18-84 år varav 
1071 besvarade enkäten, motsvarande 
ca 40 % svarsandel. 

När vi jämför resultaten mellan de två 
åren, utgår analysen från respondenter 
i åldern 18-75 år för att en jämförelse 
mellan åren ska vara relevant. Analysen 
av frågorna som är ställda enbart år 
2018 utgår från hela respondentgrup-
pen för 2018 dvs åldern 18-84 år.

Metodbilaga

Kön

49%51% Man
Kvinna

Ålder

7%

17%

17%

18%

17%

15%

10% 18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
75-84

Bostadsort

28%

28%

23%

21%

Storstad - mer än 
200 000 invånare
Större stad - 50 000 
- 200 000 invånare
Småstad - mindre än 
50 000 invånare
Landsbygd/glesbygd

Utbildning

0%

8%

56% 36%

Grundskola eller motsvarande
Gymnasium eller motsvarande
Högskole-, universitetsutbildning 
eller motsvarande
Vill ej svara

Kronisk sjukdom

1%

75%

24%
Ja
Nej
Vet ej
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Hur regionerna arbetar med utveckling av e-hälsa och digitalisering inom vården 
enligt senaste budget och verksamhetsplan

Landsting/ 

Regioner

I sin landstingsplan, 
har landstinget 
inkluderat mål/åtgär-
der/plan för något 
eller flera av följande 
nyckelord: eHälsa, 
HoS digitalisering, HoS 
digitala utveckling?

I sin budget, har 
landstinget inkluderat  
mål/åtgärder/plan för 
något eller flera av 
nyckelorden: eHälsa, 
HoS digitalisering, HoS 
digitala utveckling?

Om svaret på fråga 2 är 
“ja”, finns en specifik 
summa avsatt för ändamå-
let och hur stor är den?

Fokusområde för digi-
talisering inom hälso- 
och sjukvård

Referensdokument

Landstinget  
Blekinge

x x 30 mkr för nära vård och 45 
mkr där digitalisering är ett 
av områdena

Digitala vårdcentraler, 
tidsbokningar

Landstingsplan och bud-
get för 2018–2020

Landstinget 
Dalarna

x x Finns en budget för lands-
tinget struktur- och föränd-
ringsplan. I planen ingår: 
– Samverkan 
– Prioriteringar 
– Effektivare framtida 
arbetssätt 
– Ledarskap 
– Digitalisering och e-hälsa

Budget för dessa är 150 mkr 
fram till 2019. 
3 mkr för ehälsa/Inera 

Digitala vårdcentraler 
(Virtuella vårdmiljöer), 
digitalisering i vardagen

Landstingsplan 2018 
och finansieringsplan 
2018–2020

Landstinget i 
Kalmar län

x x 9 mkr till digitalisering inom 
HoS

Digitala vårdcentraler 
och virtuella vårdenheter

Landstingsplan 2018–
2020 och budget för 2018

Landstinget i 
Värmland

x Tidsbokning Landstingsplan 2018 med 
inriktning och uppdrag 
2018, budget och inves-
teringsplan 2018 samt 
ekonomisk flerårsplan 
2018–2020

Landstinget Sörm-
land

x SKL:s gemensamma 
handlingsplan

Mål och budget. Plan 
perioden 2017–2019

Region Gävleborg x Egenvård, nära vård Samhällsbygget. För 
arbete, utbildning och 
sjukvård i hela Gävleborg

Region Gotland x x Investeringsförslag för IT-
avdelningar i vården (täcker 
allt ifrån betalningssystem till 
digitalisering): 
1 mkr per år 2017–2021

Digitalisering i vardagen Strategisk plan och bud-
get 2018–2020

Region Halland x Digitala kommunika-
tionskanaler, utveckla 
1177s tjänster

Prioritering och resursför-
delning utifrån Regionfull-
mäktiges beslut om mål 
och budget 2018 och plan 
2019–2020

Region Jämtland 
Härjedalen

x Distansoberoende Reviderad regionplan 
2016–2018 samt Finans-
plan för 2016–2020

Region Jönköpings 
län

x Utveckla 1177s tjänster, 
tidsbokningar, digitala 
vårdmöten

Budget- och verksam-
hetsplan 2018 med 
flerårsplan 2019–2020

Region Kronoberg x x 3 mkr till vårdinformations-
system och eHälsa

Utveckla 1177s tjänster 
och vård på distans

Region Norrbotten x x För distansvård 3 mkr finns 
budgeterad i Finansplan 
2017–2019

Distansoberoende Strategisk plan 2018–
2020 samt Finansplan 
2017–2019

Region Örebro län x Verksamhetsplan 2018

Region Östergöt-
land

x x 2,5 mkr/år 2018–2020. 
Hälften ska finansieras av 
regionen och den andra 
delen av kommunerna mha 
bla stimulansmedel.

Distansoberoende, digi-
tal vårdcentral, digitala 
vårdbesök

Strategisk plan med tre-
årsbudget 2018–2020
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Landsting/ 

Regioner

I sin landstingsplan, 
har landstinget 
inkluderat mål/åtgär-
der/plan för något 
eller flera av följande 
nyckelord: eHälsa, 
HoS digitalisering, HoS 
digitala utveckling?

I sin budget, har 
landstinget inkluderat  
mål/åtgärder/plan för 
något eller flera av 
nyckelorden: eHälsa, 
HoS digitalisering, HoS 
digitala utveckling?

Om svaret på fråga 2 är 
“ja”, finns en specifik 
summa avsatt för ändamå-
let och hur stor är den?

Fokusområde för digi-
talisering inom hälso- 
och sjukvård

Referensdokument

Region Skåne x x Inom ramen för sektor vård 
och hälsa budgeteras, utöver 
ovan angivna 12,5 mkr, 87,5 
mkr för ehälsosatsning i 
sjukvården

Patientinvolvering, 
distansoberoende, 
utveckla 1177s tjänster

Region Skåne Budget och 
landstingsplan 2017

Region Uppsala x Informationssystem, 
interoperabilitet, öka 
tillgänglighet, egenmo-
nitorering, distansobe-
roende

Regionplan 2017–2019, 
Budget 2017

Region Västernorr-
land

x x Har avsatt pengar för 
fokus på att underlätta och 
förbättra möjligheterna inom 
HoS där ökad användning 
av ny teknik, IT-stöd och 
digitalisering är viktigt. 
2017: 97,5 mkr 
2018: 100,4 mkr 
2019 86,1 mkr 
2020: 73,2 mkr

Distansoberoende, digi-
tal kommunikation

Regionplan Västernorr-
land 2018–2020

Region Västman-
land

x x Framtida satsningar enligt 
Regionplan 2018–2020

Landstingsplan och bud-
get 2016–2018

Stockholms läns 
landsting

x x SLL IT har ett investeringsut-
rymme på 150 mkr 2018 för 
IT-investeringar inom HoS.  
Framtidensvårdmiljö (FVM) 
har en budget på 2 200 mkr 
för åren 2017–2021

Utveckla 1177s tjänster, 
digital kommunikation

Budget 2018

Västerbottens län x Landstingsplan 
2016–2019

Västra Götalands-
regionen

x Budget 2018 samt plan 
för ekonomin 2019–2020
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