
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIGITALISERING INOM 

SJUKVÅRDEN 
– EN KVALITATIV STUDIE OM 

DIGITALISERINGENS PÅVERKAN AV DEN 

TRADITIONELLA SJUKVÅRDEN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Industriell ekonomi 
Arbetsorganisation och ledarskap 

 
Dina Rogonja, Henrik Gartman & Tina Miletovic  



 

 

 
 



 

 

Program: Industriell ekonomi - Arbetsorganisation och ledarskap. 
Svensk titel: Digitalisering inom sjukvården. 
Engelsk titel: Digitalization in the health care. 
Utgivningsår: 2019. 
Författare: Dina Rogonja, Henrik Gartman, Tina Miletovic. 
Handledare: Andreas Hagen. 
Examinator: Bo Månsson. 
Nyckelord: Digitalisering, sjukvård, primärvård, kvalitet. 
  



 

 

Sammanfattning 
Digitala vårdmöten är ett omdiskuterat ämne i Sverige sedan det fria vårdvalet infördes. I 
loppet av minuter kan du infinna dig i ett möte med en läkare vart du än är i världen, så länge 
du har uppkoppling. Sjukvården har stått inför en teknisk revolution och är i sin linda på 
många mer sätt, än andra branscher som redan kommit längre. Dessutom är det en bransch 
som präglas av traditioner, arbetssätt, hög nivå av moral och etik. De renodlade digitala 
vårdcentralerna bedrivs till större del i privat regi och har infört ett helt nytt koncept på hur 
primärvård kan ges. De har drivit på den offentliga sektorns vårdcentraler att införa liknande 
lösningar. Närhälsan är Sveriges största vårdcentral och har nu digitala vårdmöten i sin 
verksamhet. Men till skillnad från de privata aktörerna är de inte vinstdrivande utan snarare 
kvalitétsdrivna. I denna studie får ni läsa om på vilket sätt det digitala vårdmötet avlastar 
arbete för den fysiska primärvården och hur kvaliteten på vår primärvård har påverkats på 
grund av de den digitala implementeringen. Vi dyker djupare in i just Närhälsans arbete att 
främja kvalitén, möta människans behov och visioner med det digitala vårdmötet.  
Slutsatserna är att det skiljer sig mycket i medicinsk kvalitet beroende på vart du som patient 
väljer att vända dig. De offentliga vårdgivarna drivs av kvalitet på sjukvården, medan de 
privata drivs av avkastningskrav. Det medför till viss del merarbete för den traditionella 
sjukvården då brist på tillit uppstår och man väljer att göra om redan genomförda 
undersökningar. Samtidigt ser vi att de även kan avlasta primärvården med att patient erbjuds 
möjligheten till vård på distans genom mobila applikationer. Det gör att patienter som annars 
skulle uppta resurser hos den traditionella sjukvården nu snabbt och lätt kan få hjälp digitalt 
vid enklare läkarbesök. 
 
 
  



 

 

Abstract 
The digital healthcare is a well discussed topic in Sweden since the free choice of healthcare 
was implemented. In matter of minutes you are able to meet a doctor wherever you are in the 
world, if you have internet. Healthcare has faced a technical revolution and is in its infancy in 
many ways than other industries that have already come further. Moreover, it is an industry 
that is characterized by traditions, working methods, high level of moral and ethics.  
There are now pure digital healthcare facilities that are to a large extent run by the private 
sector and have introduced a completely new concept on how primary care can be given.  
Närhälsan, which is Sweden's biggest provider of primary healthcare has come to develop a 
similar strategy for their healthcare centers. Unlike the private sector, are not profit-driven but 
rather qualitatively driven. In this study you will learn how the digital care meeting relieves 
work for physical primary care and how the quality of our primary care has been affected by 
the digital implementation. We dive deeper specifically into the work of Närhälsan and their 
work that promotes quality, meet customer demand and visions with the digital healthcare-
meeting. 
The conclusion is that it differs greatly in medical quality depending on to whom the patient 
decide to turn. The public healthcare providers are driven by quality, while the private sector 
is driven by required return. This entails, to a certain extent, more work for the traditional 
health care system, since there is a lack of trust and one chooses to redo the already completed 
surveys. At the same time, we see that they can also relieve primary care by offering patients 
the possibility of remote care through mobile applications. This means that patients who 
would otherwise occupy the resources of the traditional health care service can now quickly 
and easily get help digitally in the case of simple doctor visits. 
  



 

 

Förord och tackord 
Ämnet digitalisering inom sjukvården är ett aktuellt ämne och har verkligen engagerat oss. Vi 
hoppas att detta arbete kommer få dig att bli intresserad med. Våren 2019 har varit intensiv 
och lärdomarna är många i och med detta arbete. Vi vill rikta ett särskilt tack till 
verksamhetscheferna på Närhälsan Online som stöttat oss i intervjuer, delat med sig av sin 
gedigna kunskap och tid, utan er hade inte undersökningen gått att genomföra. Samt vår 
handledare som med sin kunskap har hjälpt oss utveckla vårt arbete och synsätt till högre 
nivåer.   
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Primärvården i Sverige är ett välfärdsområde som till stor utsträckning berörts av 
digitaliseringen. Det har medfört stora möjligheter, självständighet, delaktighet och inflytande 
för gemene man. Sveriges befolkning anses som en av världens mest digitalt mogna och 
därmed kan digitalisering inom primärvård tillföra med ökad egen förmåga och kunskap; 
tjänster som ger kunskap och motiverar patient och anhörig att ta större ansvar för egenvård 
och vård på distans. Tjänster som är personcentrerade; ofta styrs tjänsters utformning av 
individens behov. Information och data; att relevant hälsodata finns tillgänglig för de aktörer 
som behöver den och effektiva beslutsstöd för sjukvård och patient. Digitala lösningar i hela 
vårdkedjan; digital vård för maximal tillgänglig vård och som i förlängningen kommer frigöra 
mer resurser till värdeskapande vård (Sommarlund 2016). 
 
Men det finns en tydlig uppfattning om att hela hälso- och sjukvårdens arbetssätt ligger långt 
efter de flesta branscher när det kommer till just digitalisering. Det är en nödvändig 
förändring som går allt för sakta, och därmed har befolkningen anammat utvecklingen hos de 
digitaliserade primärvårdsaktörer, som är oberoende av det traditionella sjukvårdssystemet. 
De har på relativt kort tid startat ett antal privata aktörer inom området, och de har genom att 
inte vara styrda av samma regler som de offentliga kunnat ta ganska mycket av marknaden. I 
detta arbete kommer en enklare kartläggning av marknaden, vårdgivarna och dess 
förutsättningar att göras. 
I Västra Götalandsregionen (VGR) upphandlas IT-system som kan kommunicera med de 
befintliga journalerna. Närhälsan som är den största vårdcentralen i Västra Götaland, arbetar 
för att samla de IT-stöd som deras verksamhet behöver i ett vårdinformationssystem för att 
minimera antalet applikationer, platser att söka på och för att göra medarbetarnas arbetsmiljö 
mer hållbar (Västra Götalandsregionen 2018). Genom att utveckla deras egna version av 
digitala läkarmöten, Närhälsan Online, är de ett steg närmre digitala lösningar. 
 
Vi har valt att undersöka digitaliseringen inom sjukvården. Sjukvården står inför en teknisk 
revolution och är i sin linda på många mer sätt, än andra branscher som redan kommit längre. 
Dessutom är det en bransch som präglas av traditioner, arbetssätt, hög nivå av moral och etik. 
Det sammantaget gör av vi tror att de kanske motsäger sig viss typ av digitalisering, just på 
grund av denna bakgrund. Ämnet är relativt outforskat och det gör det bara mer intressant att 
utforska (Brindsjö & Johansson 2015). 

1.2 Problembeskrivning 
Ett generellt problem med digitalisering är att det oftast inte räcker med ett system, utan 
snarare flera olika system som skall kunna kommunicera och dela data med varandra 
(Skjelvan 2015). När det kommer till sjukvården och denna rapporten kommer vi belysa 
problematiken med digitala patientjournaler, och hur de inte kan delas mellan alla aktörer. 
Vilket i sin tur kan leda till kvalitetsproblem och kontinuitetsproblem för patienten och 
vårdgivaren, om det behöver göras dubbelarbete eller merarbete på grund av detta (Brindsjö 
& Johansson 2015). 
Att man som patient kan nå sjukvården via digitala möten är för många en bra lösning. Men 
det kan vara en effektivitetsparadox att ha ett kundorienterat flöde samtidigt som man har ett 
internt resursorienterat flöde på samma gång, sett utifrån vårdgivarens synvinkel. 



 

 

1.3 Frågeställningar 
 

● På vilket sätt avlastar det digitala vårdmötet den fysiska primärvården? 
 

● Hur kvalitén på sjukvården påverkas av den digitala implementeringen? 
 
Vi har valt att fördjupa oss i dessa frågor då det är ett aktuellt ämne i dagens samhälle, samt 
intresset av att hur långt hälso- och sjukvården har kommit med sitt digitala arbete. De finns 
många privata digitala vårdtjänster som växt i branschen och vi är nyfikna på att fördjupa oss 
i hur denna tillgänglighet har påverkat bland annat kvaliteten och avlastningen inom 
traditionell sjukvård.  

1.4 Avgränsningar  
Rapporten har begränsats till Närhälsan och Närhälsan Online i Västra Götalandsregionen. 
Detta då Närhälsan och Närhälsan Online är störst i Västra Götalandsregion samt den kedjan 
som ligger i framkant när det kommer till digitaliseringen av traditionell sjukvård. Rapporten 
avgränsar sig till de privata primärvårds aktörerna Kry.se och Doktor.se, då dessa är de som är 
störst inom den privata vårdsektorn samt de enda i dagsläget som har gratis läkarbesök digitalt 
vilket är en intressant faktor i utvecklingen inom sjukvården.  
Digitalisering i denna rapport syftar främst till det digitala vårdmötet som görs med hjälp av 
mobila applikationer, samt digitala patientjournaler. I rapporten är den ekonomiska aspekten 
på problemformuleringen begränsad. Numeriska resultat förväntas inte.  

  



 

 

2. Metod 

2.1 Val av vetenskapliga metoder 
Presentation av de valda metoder som använts för utförandet av uppsatsen. För att besvara 
frågeställning har nedanstående metoder varit av relevans. Berörda områden som presenteras 
nedan är metoder för datainsamling, intervjumetod och validitet/reliabilitet. Arbetet är av 
explorativ karaktär då det inte finns liknande studier sedan tidigare. Samt att vi med stor 
sannolikhet kommer få fram ett resultat som kommer kräva mer forskning för att kunna ge 
exakta svar eller råd i ämnet. 
  
Genom en kvalitativ analysmetod kan vi studera vårt syfte mer djupgående och analysera de 
resultat vi får från våra intervjuer. Enligt Alvehus (2013) bör kvalitativ analysmetod innefatta 
intervjuer för att få fram subjektiva tankar av berörda personer gällande fenomenet som 
behandlas. Den kvalitativa metoden används också med fördel explorativt det vill säga när 
man vet väldigt lite i förväg om fenomenet eller frågeställningen (Malterud 2009). Relevanta 
kontaktpersoner identifieras hos de vårdcentraler som ingår i studien för att uppfylla den 
kvalitativa delen i studien genom intervjuer. Studien omfattar ett litet antal personer, men 
försöker i gengäld undersöka dessa desto djupare - ”the less is more” (McCracken 1988). Man 
kan därigenom inte generalisera vårt resultat till alla vårdcentraler, men det kommer motsvara 
Närhälsans uppfattning. 

2.1.1 Datainsamling 

En kvalitativ studie innebär att man som forskare vill få en djupare förståelse för det som 
studeras och en kvalitativ metod är lämplig när man vill beskriva, analysera och tolka (Kvale 
& Brinkmann 2014). Med tolkning menas att man får en mer generell uppfattning om det 
berörda fenomenet som i detta fall är digitaliseringens påverkan på primärvård. Genom 
intervjuer av berörda inom primärvården i Västra Götaland ska vi skapa oss en uppfattning. 

2.1.2 Tillförlitlighet 

Vi använder oss av begrepp såsom reliabilitet och validitet för att sedan beskriva kvaliteten på 
vårt arbete. Validitet enligt Alvehus (2013) beskrivs som autenticitet. Med detta säger han att 
resultatet som tas fram ska basera på teoretiska och "bevisade" grunder. Validiteten på vårt 
arbete är ibland sviktande då det inte finns mycket tidigare forskning och är av explorativ 
karaktär. Men vi har förhållit oss till våra teoretiska referensramar när vi beskriver resultatet. 
Innebörden med vår studie är bland att få Närhälsans uppfattning om till vilken grad arbetet 
avlastas med hjälp av deras digitala vårdkanal. I och med lyckad semistrukturerad intervju 
med de anser vi att vi har hög validitet.  
Vår analys förklarar digitaliseringens inverkan på framförallt Närhälsan. Hur de ser att 
fenomenet kan utvecklas i framtiden. Arbetet ska ej tas ur sin kontext och digitalisering är 
relativt beroende på bransch, organisation och företag. I och med detta är generaliserbarheten 
låg.  
Om vår studie skulle upprepas inom snar framtid med samma intervjupersoner skulle 
förmodligen resultatet vara det samma. Men om man skulle se på frågeställningen från ett 
annat organisationsperspektiv skulle reliabiliteten svikta. Datan från intervjuerna kan ses ha 
hög reliabilitet då intervjuaren har ställt frågorna utifrån intervjuguiden och det är samma 
intervjuare vid samtliga intervjuer. 



 

 

2.2 Intervjuer och urval 

2.2.1 Semistrukturerad intervju 

Vi har valt en semistrukturerad intervjumetod för att främja flexibilitet och för att få 
verksamhetschefens på Närhälsan subjektiva uppfattning. I en semistrukturerad intervju kan 
intervjuguiden anpassas efter situationen och de frågor som man har bör ej följas strikt (Kvale 
& Brinkmann 2014). Enligt Alvehus 2014 är det viktigt att intervjuaren lyssnar ordentligt och 
ställer följdfrågor då den intervjuade är den med möjligheten att påverka innehållet. Vår 
intervjuguide är baserad på frågor digitaliseringens påverkan och uppfattning på Närhälsan i 
VGR. Intervjuguiden har växt fram under arbetets gång, dvs, när empiri har samlats in. Vår 
första intervjuguide som utfördes på en läkare har legat till grund för nästkommande 
intervjuer så studiens syfte har genomsyrat alla intervjuer.  
 
För att våra respondenter ska vara offentliga fick vi kravet om att endast intervjua de från 
Närhälsan. Som verksamhetschef och utvecklingsledare är de representanter för Närhälsan 
Online. Samtycke från respondenter har beviljats innan inspelning av intervju genomförts. 

2.2.2 Informell intervju 

Vid sammanställning av empirin har information från några informella intervjuer 
tillgodosetts. Kvalitetssamordnaren i VGR har samtalat med oss under jämna mellanrum då 
hon har haft många synpunkter rörande ämnet. Utifrån samtalen och diskussionerna med 
respondenten har vi tagit med empirin till analysen. 

2.2.3 Urval 

Urvalet i vår studie har växt fram vid utveckling av empirin. Då vi har digitalisering och 
Närhälsan som avgränsning föll det naturligt att intervjua verksamhetscheferna. I intervjun 
fick vi ännu en avgränsning och det var att om vi ska använda informationen från intervjun så 
fick endast de två intervjuades yttrande utnyttjas gällande Närhälsan Online. Vi har valt de två 
som urval. De har störst påverkan inom arbetet, då de utför arbetet. Vi hade även 
kvalitetssamordnaren i VGR som en stödpelare genom hela arbetet. Så bekvämlighetsurvalet 
sker inte slumpmässigt och de som passa bäst för att besvara studiens frågor har deltagit. 
Därmed kan man inte resultatet inte generaliseras (Bryman 2011). 
 
Vi har använt oss av exkluderings- och inkluderingskriterier för att få fram vetenskapliga 
artiklar och studier (Ressing et al. 2009). 
 
  



 

 

3. Teori 
Vi vill i detta avsnitt presentera de referensramar och den teoretiska bakgrunden som vi 
använt. Vi vill beskriva och analysera hur digitaliseringen har påverkat den svenska 
primärvården. Utifrån vilka teorier kan Närhälsan avlastas av Närhälsan Online och på vilket 
sätt skapar privata digitala vårdcentraler problem för Närhälsan. 
Vi presenterar studiens referensram det vill säga dess omdömes perspektiv och struktur. 
 
Vi har valt en abduktiv ansats som enligt Patel & Davidsson (2003) är en kombination av 
deduktiv och induktiv ansats. En abduktiv ansats är att man arbetar med empirin och förfinar 
teorin simultant. Vi har valt ett abduktivt tillvägagångssätt för att öka friheten och för att låta 
förståelse rörande ämnet växa fram av sig själv. 

3.1 Förändringsarbete 
Att driva förändring är komplext och just förändring har diskuterats i många akademiska 
skrivningar. Teorier kring förändring är många och det finns inget givet ramverk för att förstå 
förändring (Beer och Nohria 2000). I boken Breaking the Code of Change (Beer och Nohria 
2000) tas en modell fram för att hjälpa akademiker nå fram till en integrerad förändringsteori. 
Modellen skiljer på teori E (economical-driven change) och O (organizational capability-
driven change) i hur man ser på förändringsprocesser. Målet med förändringar ska enligt teori 
E handla om ekonomiskt värde. Förändring drivs av Ledare. ledare förändringen drivs på ett 
planerat sätt av ledare och ofta med hjälp av konsulter. Teori O har å andra sidan som mål att 
nå en kultur med högt engagemang. Den ska utveckla organisationens humankapital för att 
kunna genomföra strategier och lära från förändringar. 

3.2 Kvalitet 
I en studie av Gupta och Rockade definieras kvalité som en standard för något som mäts mot 
andra saker av samma slag. Institution of medicine (IOM) har definierat kvaliteten på vården 
som graden av sjukvård för individen och hela populationen, att sannolikheten för önskat 
hälsoutfall ökar och att sjukvården överensstämmer med nuvarande yrkeskunskaper.  
Patientnöjdhet är den viktigaste parametern för att bedöma kvaliteten på vården av hälsovård. 
 
 
Rashid och Jusoff (2009) undersökte den "konceptuella modellen för servicekvalitet”. 
Dimensionerna för servicekvalitet är där konkret, tillförlitlighet, lyhördhet, försäkran och 
empati. Slutsatsen var att mätning av sjukvårdstjänstens kvalitet bör baseras på upplevd 
kvalitet snarare än mål kvaliteten eftersom servicekvaliteten är immateriell, heterogen och 
dess förbrukning och produktion sker i tandem. 
 
Om man ser primärvården ur produktperspektiv så har produkten de önskad prestanda till en 
acceptabel kostnad. Garvin (1984) presenterar fem olika perspektiv på 
kvalitetsbegreppet.  Transcendent, produktbaserad, användarbaserad, produktionsbaserad och 
värdebaserad. Garvin menar också att en organisation inte kan ha ett specifikt sätt att se på 
kvalitet utan att olika synsätt behövs i olika delar av organisationen.  

3.3 Digitalisering 
Utvecklingen av digitalisering och informationsteknologi (som är grunden till 
digitaliseringen) fortsätter. Datorisering kan ses som framtiden och som något bekvämt men 
kan också leda till klyftor i samhället (Cöster & Westelius 2016). Att vara en del av denna 



 

 

samhällstrend är nästan ett måste då man kommer konkurreras ut om man som företag, 
människa eller organisation inte följer den digitala utvecklingen (Hagberg & Jonsson 2016).  
 
Att definiera begreppet digitalisering är svårt. Enligt Hagberg och Jonsson (2016) kan man se 
det utifrån två perspektiv, samhällelig och informations digitalisering. Den samhälleliga är 
den ökade konsumtionen av till exempel datorer och mobiler som gör att man kan 
kommunicera lättare. Informations digitalisering är omvandlingen av analog information till 
digital information. 
 
Enligt Cöster och Westelius (2016) har digitaliseringen blivit en del av människans vardag 
med hjälp av molntjänster och mobiler. Det används för människans umgänge, 
kommunikation och underhållning och anses vara en social revolution. Digitaliseringen kan 
även ses som hinder för verksamhetsutveckling då ökad användning ökar mängd data därmed 
blir styrning svårt att uppehålla. Ibland kan verksamheter inte vara moderna nog för att 
hantera de förändringar de står inför (Cöster & Westelius 2016). Det är inte bara 
organisationer som eventuellt hamnar utanför vid digitalisering. Många äldre personer i 
samhället har stora svårigheter att följa med i utvecklingen. Eftersom det går i en allt snabbare 
takt och då det inte var ett naturligt inslag i deras uppväxt blir det än svårare att ta till sig 
dessa stora och ganska omvälvande förändringar framgent.  
 
  



 

 

4. Fallstudie  

4.1 Primärvårdens funktion 
I Sverige delas ansvaret för hälso- och sjukvård mellan regering, regioner och kommuner. 
Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela 
befolkningen. 
  
Primärvårdens uppdrag är enligt hälso- och sjukvårdslagen 6§:   
Med primärvård avses i denna lag hälso- och sjukvårdsverksamhet där öppen vård ges utan 
avgränsning när det gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper. Primärvården svarar för 
behovet av sådan grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete 
och rehabilitering som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan 
särskild kompetens (Sveriges Riksdag 2017). 
 
Vårdcentraler kännetecknar primärvården och ska alltså hjälpa dig samma dag som du blir 
sjuk enligt vårdgarantin. 
Uppdraget skiljer sig genom landet då primärvårdens definition inte är lagstadgad. 
Landstingen bedömer själva var sjukhusens specialkompetens, medicinska och tekniska 
resurser delegeras (Socialstyrelsen 2016b). 

4.2 Organisation och finansiering 
Svensk sjukvård är uppdelad i tre administrativa nivåer; staten, regioner och kommuner. Som 
i sin del styrs av demokratiskt valda politiker. På den statliga nivån fastställs principer och 
riktlinjer på politisk nivå hur svensk sjukvård skall fungera. Styrmedel är lagar och 
förordningar eller i vissa fall överenskommelser med kommunerna. För statens räkning 
ansvarar socialdepartementet för att verkställa riksdagens och regeringens mål med Sveriges 
sjukvård. Därtill har de även ansvar att bereda statens del av budgeten som berörs. 
Nästa nivå, regioner, 21 till antalet ansvarar för att organisera så att alla medborgare har god 
tillgång till sjukvård. Regionfullmäktige är den högsta instansen på denna nivån, där tas det 
viktigaste besluten i samråd med en regionstyrelse. Samma styrelse har till uppgift att leda 
och samordna arbetet och sköta finansieringen. 
Kommunerna har ansvar för det operativa efterarbetet som kommer av sjukvården. Vård av 
äldre, fysiska/psykiska besvär, samt stöd till personer som kan tänkas behöva det efter att de 
blivit utskrivna ur sjukvården. Likt regionerna har kommunerna en fullmäktige med en 
styrelse som sköter administrationen. 
I Sverige finns över 1 000 vårdcentraler, distriktssköterskemottagningar och hus- och 
familjeläkarmottagningar, de utgör tillsammans primärvården. Enligt lag har regionerna 
ansvar för att alla medborgare skall beredas rätt, att själv kunna välja vårdgivare i 
primärvården. De vårdgivare som uppfyller regionernas krav gällande vårdvalssystemet har 
rätt att bedriva verksamhet i primärvården med offentlig ersättning, oavsett om det är en 
offentlig eller privat verksamhet. Inom primärvården kan man få hjälp med allmän medicin, 
sjukgymnaster, arbetsterapeuter och kuratorer. Behövs det mer kvalificerad sjukvård skickas 
patienten till nästa instans. 
Vidare finns det även länssjukvård, regionsjukvård samt nationell högspecialiserad vård. 
Skillnaden är att ju högre upp man kommer ju mer specialiserad och kvalificerad sjukvård kan 
man få. 
Den största delen av finansieringen av Sveriges sjukvård kommer från kommunal- och 
regionskatten, samt att de får speciellt avsedda statsbidrag som då är öronmärkta till vissa 
satsningar. Under 2017 var regionernas totala intäkter på 348 miljarder kronor, 71% av dessa 



 

 

kom från regionskatten. 20% var statsbidrag, och enbart cirka 3,5% var från patientavgifter. 
Privata vårdgivare är som störst förekommande i primärvården. Där de som oftast har ett avtal 
med regionerna och får samma ersättningar som de offentliga, samt att patienterna betalar lika 
mycket i avgift oavsett vart de vänder sig (Enheten för kliniska studier, Vetenskapsrådet 
2016). 

4.3 Vision e-hälsan 2025 
Socialstyrelsen har till ansvar att samordna, utveckla och förvalta en gemensam 
informationsstruktur. Syftet är att ha en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation inom 
hela sjuk- och hälsovården, samt socialtjänsten. 
Arbetet innefattar verktyg, begreppsanvändning och struktur. All personal och system skall 
kunna kommunicera med varandra oavsett teknisk lösning. 
Målet är att Sverige skall bli världsledande vad gäller kvalitativ sjukvård där regelverk, 
standarder och enhetligare begreppsanvändning är fokusområden (Regeringskansliet 2016). 

4.4 Vårdgaranti 
Från och med den 1 juli 2010 regleras vårdgarantin i 2 b§ första stycket 4 och 3g–3h§ i Hälso- 
och sjukvårdslag (1982:763). För att minska väntetider i primärvården infördes denna så 
kallad vårdgaranti. Det är en försäkran om att medborgare får följande parametrar inom viss 
tid (Sveriges Riksdag 1982): 

● kontakt med primärvården (tillgänglighetsgaranti) 
● besöka läkare inom primärvården (besöksgaranti) 
● besöka den specialiserade vården (besöksgaranti) 
● planerad vård (behandlingsgaranti) 

4.5 Vårdval 
Ett obligatoriskt vårdval, innebär att alla som omfattas av hälso- och sjukvården i Sverige ska 
få välja fritt vem som är utförare av hälso- och sjukvårdstjänster. Man är numera inte 
begränsad av landsting utan kan välja fritt i hela landet. För att sätta individen i fokus kan 
medborgare välja en fast vårdkontakt. Man införde vårdval även för att få fler medarbetare 
inom vården (Socialstyrelsen 2016b). Man får alltså välja vårdcentral fritt och det kallas 
listning. Alla patienter har i och med det fria vårdvalet rätt att söka offentligt finansierad 
primärvård och även lista sig vid valfri vårdcentral i hela landet (9 kap, 1§ Patientlag SFS 
2014:281). Att vara listad innebär att man är skriven på en vårdcentral och därmed betalar en 
lägre patientavgift. Ur patientens perspektiv listar man sig för att avhjälpa kontinuitet så att 
patient träffar samma läkare eller vårdpersonal. Ersättning och kostnader varierar extremt 
mycket beroende på landsting/region (Sveriges Kommuner och Landsting 2017).  

4.6 Tillgänglighet 
Under perioden juni 2016 till maj 2017 gjordes en mätning av akutvården som tyder på att 
vistelsetiden utökat med 7 minuter jämfört med föregående år. Patienter som är 80 år och 
äldre drabbas av längst väntetid med 3 timmar och 58 minuter. Den genomsnittliga 
medianvistelsen är 3 timmar och 30 minuter. Samt har tiden för det 10% som får vänta längst 
växt med 22 minuter. Socialstyrelsen tyder på att de krävs fortsatt förbättringsarbete samt 
systemförändringar för att minska väntetiderna.  
Tillgängligheten är ett bredare begrepp än väntetid, även om det är en viktig del. Inom 
begreppet tillgänglighet kan det ingå andra aspekter såsom öppettider, avstånd till fysisk 
vårdcentral, fysisk tillgänglighet, kostnader som egenavgift, vårdpersonal med rätt kunskaper, 
tillit till vårdpersonal samt individens förmåga att förstå informationen. Begreppet 



 

 

tillgänglighet vidgas även då den digitala utvecklingen växer, det skapar möjligheter för 
individer att kommunicera med sjukvården utan att fysiskt befinna sig på en vårdcentral 
(Socialstyrelsen 2018) 

4.7 Digitala vårdmöten 
De senaste åren har det uppstått en kraftig ökning av vårdkonsultationer med läkare genom 
exempelvis mobilapplikationer i mobilen. De två största inom de privata digitala 
vårdcentralerna är Kry.se och Doktor.se. Dess funktion kan beskrivas som ett komplement till 
det fysiska vårdcentralerna. På Krys hemsida kan man se urvalet av besvär som kan behandlas 
genom ett digitalt besök. Man anser att de digitala vårdtjänsterna kan gynna tillgängligheten 
och leda till tidsbesparing samt mer valmöjligheter för patienten (Socialstyrelsen 2018).  

4.8 Närhälsan 
Närhälsan är störst i Sverige på primärvård. Med hundratals mottagningar och 4 500 
medarbetare med mottagningarna vårdcentraler, barnavårdscentraler, rehab mottagningar och 
jourcentraler (Närhälsan 2018). Tidigare var verksamheterna skilda med separata hemsidor 
kopplade till fem geografiskt indelade primärvårdsområden. År 2012 skedde en 
sammanslagning av fem förvaltningar till en koncern. Den koncernen kallas idag Närhälsan 
(Västra Götalandsregionen 2011). Enligt Närhälsans marknads- och etableringsstrategi ska de 
nå en marknadsandel på 60% i Västra Götalandsregion. För att uppnå detta mål bör 
fokusområdena vara: kompetensförsörjning, digitalisering, tillgänglighet, kvalitet, 
marknadsföring, service, företagskultur, nyetableringar och omstruktureringar (Närhälsan 
2018). Närhälsan vill att invånarna skall vara med och utforma vården på sin egen 
mottagning; att utveckla värdeskapande vårdprocesser, "what matters for the patient". Det kan 
beröra tillgänglighet, bemötande, väntetider, kvalitet, utrednings- och behandlingsformer med 
mera. Digitaliseringens snabba utveckling har lett till landstings oberoende aktörer som för 
primärvård i egen regi; självtriagering, kunskapsstöd, asynkrona möten, chatt och online 
möten. Närhälsan har ambitionen att vara en offentlig aktör som erbjuder denna typ av tjänster 
som en naturlig del av vårt utbud till invånarna (Närhälsan 2018). 
 
Ledord som ska följas enligt Närhälsans affärsplan 2016-2018; “Omtänksamhet, pålitlighet 
och nytänkande” och “Utveckla en primärvård i världsklass”. Visioner och idéer som de har 
tillsammans med VGR och ska genomsyra hela flödet och arbetet. Deras största utmaning är 
listning, men sedan Närhälsan bildades har antal listade minskat. 

4.9 Närhälsan Online 
Närhälsan Online är Närhälsans och VGR svar till de privata, landstings oberoende aktörer 
som finns idag. En applikation där du får träffa läkare direkt i mobilen eller surfplatta. Visar 
det sig att patient är i behov av ett fysiskt möte bokar online läkaren in patient på respektive 
vårdcentral/jourcentral. Det som skiljer Närhälsan från de andra privata aktörerna är att de har 
hundratals fysiska mottagningar och i och med att det finns ett gemensamt journalsystem får 
primärvården ett smidigt flöde. Till exempel om patient behöver infinna sig fysiskt för en 
provtagning efter online utredning. Syftet är att patient som inte behöver fysisk vård ska få 
vård lättåtkomligt från vilken plats som helst, säger Gudrun Greim på Närhälsan i en intervju. 
Närhälsan deltar i omställningen av Hälso- och sjukvården i delområdet Digitala vårdtjänster. 
Närhälsan Online; digitalt vårdmöte, därtill pågår projekt med uppföljande online besök till 
läkare, sjuksköterska eller psykolog. Närhälsan Online vänder sig först och främst till de 
patienter som är listade i vårdcentralerna i respektive landsting. På så sett finns den aktuella 



 

 

patientjournalen tillgänglig även vid det digitala vårdmötet. Samt kan digitala 
journalanteckningar ges och ordinarie läkare kan ta del av de i efterhand.  
Ett annat exempel på hur man försöker integrera det digitala vårdmötet med övrig vård är till 
exempel  vid inloggning till Närhälsan Online. Där ber man patienten godkänna att 
läkaren får tillträde till både eventuella journalanteckningar från de andra kommuner, 
landstingen, privata vårdgivare som finns tillgängliga i Nationell Patientöversikt (NPÖ). Samt 
tillgången till patientens läkemedelsförteckning (Socialstyrelsen 2018). 

4.10 Privata digitala aktörer 
Enligt en kartläggning gjord av Svenska Dagbladet (2018) fanns det då åtta bolag som bedrev 
digitala vårdbesök i Sverige. Samtliga nyttjar tekniken i dagens mobiler och surfplattor och 
erbjuder videosamtal, chatt samt bildöverföring. Det som erbjuds är läkarbesök, 
psykologsamtal, specialistundersökning samt recepthantering. Huvuddelen av aktörerna 
erbjuder samma sak, men har lite olika tillvägagångssätt innan patienten hamnar i ett möte 
med en läkare. Vissa låter patienten genomgå ett frågeformulär innan, andra går via 
sjuksköterskor, medan andra kopplar in en läkare omgående. Störst på den svenska 
marknaden just nu är Kry, både till antalet läkare och till antalet besökare. Resterande bolag är 
i fallande ordning enligt lista i diagrammet nedan.  



 

 

 
 

 
 

 Figur 1. Visar antalet anställda hos respektive aktör (Svenska Dagbladet 2018). 
 
 

 
 

 Figur 2. Visar antal besök per månad hos respektive aktör (Svenska Dagbladet 2018). 

  



 

 

5. Resultat & analys 

5.1 Resultat 
Efter en intervju med två representanter från Närhälsan Online har en helhetsbild om 
verksamheten skapats. Representanterna delar åsikter i det svaren vi utgår ifrån. Målet har 
varit att analysera i vilken mån digitala vårdtjänster avlastar de fysiska vårdcentralerna samt 
hur kvaliteten påverkas av den digitala implementeringen.  
Närhälsans filosofi är; om man är listad hos Närhälsan så skall de ta hand om deras egna 
listade patienter på bästa möjliga vis. Under början av 2000-talet brast de traditionella 
vårdcentralerna i att tillfredsställa invånarnas önskan om tillgänglighet inom sjukvården. 
Därav skapades möjligheten för de privata digitala tjänsterna att utveckla sig på marknaden. 
Närhälsan uppmärksammade behovet av digitala tjänster och utvecklade därefter Närhälsan 
Online. 
 

“Detta är ett sätt invånarna önskar kontakt på då måste vi också leverera den 
möjligheten.” 

 
De privata aktörerna visade vägen, och de offentligt drivna aktörerna tog efter för att kunna 
erbjuda denna sortens tillgänglighet för sina patienter. Närhälsan Online strävar efter att till 
nästa år ska alla deras vårdcentraler inom regionen kunna erbjuda digitala vårdtjänster till sina 
listade invånare. Detta betyder att 104 olika fysiska orter ska arbeta tillsammans digitalt.  
Närhälsan är Skandinaviens största primärvårds leverantör, vilket gör att förutsättningar 
skiljer sig jämfört med de privata aktörerna. Närhälsan har ett hårdare regelverk att förhålla 
sig till.   
 

“Vi konkurrerar med kvalitet, med medicinsk kvalitet i alla sammanhang. Och det är 
de  

viktigaste för oss, inte antal besök utan att de antal vi har ska vara av högsta möjliga 
 medicinsk kvalitet. “ 

 
Det som skiljer Närhälsan Online med exempelvis Kry.se eller Dokter.se är regionens 
ersättningssystem. Genom att en listad patient besöker Närhälsan Online kostar detta 100 kr 
för patienten. Denna summa går tillbaka till kommunen efter besöket. Närhälsan Online får 
ingen ekonomisk vinst vid besöket, däremot arbetar de efter ett så kallat täckningsgrad 
system, där ½ täckningsgrads poäng tillkommer vid ett digitalt besök. Ytterligare ersättning 
tillkommer vid diagnostisering, ersättning som kan täcka kostnaderna för laborationsprover 
och läkemedel. Det som värdesätts är att en patient som är inskriven på Närhälsan får den 
vård hen söker.  
Till exempel Kry däremot får en ersättning på 650 kr, som betalas av regionerna för ett 
läkarbesök hos den digitala vårdgivaren. Det är en så kallad utomläns ersättning, en negativ 
straffavgift eftersom regionens vårdcentraler “misslyckas” med att omhänderta sina patienter 
fullt ut.  
Närhälsan Online vill skapa kontinuitet med patienten genom att erbjuda medicinsk kvalité, 
samt ett journalsystem där patientens alla besök sammanställs i en journal som är tillgänglig 
för alla enheter inom Närhälsan. Närhälsan strävar efter ett samarbete mellan de digitala och 
fysiska enheterna. Behöver de digitala besöken kompletteringar med ett fysiskt besök så 
framförs detta tydligt i journalen för att stärka kvaliteten i arbetet. Samt 
omställningsprocessen. Om en patient kommer med provresultat från en privatägd vårdtjänst, 
görs processen om från steg ett för att kunna skapa en helhets dokumentation från grunden 
hos Närhälsan vilket leder till tydligare uppfattning i kvalitetsarbetet.  



 

 

Patientavgiften är som tidigare nämnt inget Närhälsan får behålla och hade på så sätt kunnat 
sättas till 0 kr, som andra privata vårdgivare gjort. Men då väljer Närhälsan att se ur ett annat 
perspektiv.  
 

“Då kanske vi driver våra invånare till att söka vård som egentligen inte krävs i alla 
tillfällen. Då utnyttjas inte våra resurser som vi önskar, då vi vill erbjuda vård till de 

som behöver.” 
 
Genom olika typer av marknadsföring driver de privata aktörerna på invånarna till att söka 
vård. Här har antalet besök en annan betydande roll än hos de offentligt drivna vårdgivarna, 
på grund av den ekonomiska ersättningen de får per besök. Kvaliteten ifrågasätts när privata 
digitala vårdgivare erbjuder förlängning av kroniska läkemedel, utan uppföljning i samma 
grad som vid traditionell sjukvård. Enligt vårdvalssystemet är det krav vid kronisk 
medicinering att träffa någon som kan mäta värden på vårdcentralen var 15:e månad.   
 

“Vi förstår inte hur man kan marknadsföra sig inom denna aspekt med tanke på  
informationen, och journalföringen man behöver besitta för att kunna tillhandahålla 

vidare 
 förnyelse av recept av kronisk medicin. Därav sker en stor skepticism mot den 

kvaliteten, då 
 det är viktigt vid kronisk sjukdom att ha en kontinuitet.” 

 
Närhälsan Online reagerar även på de digitala vårdgivarnas marknadsföring av förnyelse av p-
piller. Då detta inom de medicinska riktlinjerna är något som kräver både aktuellt blodtryck 
och vikt. Närhälsan Online tyder på att det finns gråzoner inom den digitala 
sjukvårdsmarknaden.  
 
För att få svar på frågan hur Kry förhåller sig till dessa riktlinjer om aktuellt blodtryck och 
vikt gjordes ett besök på applikationen med mål att förnya p-piller recept. En automatisk 
utvärdering utförs innan möte med läkare sker. Denna utvärderingen består av frågor med 
flervalsalternativ. 
  



 

 

 

 
 

Figur 3. Digital utvärderingsprocess innan möte med läkare (Kry.se 2019).   
  



 

 

Närhälsan Online tydliggör deras kombination av de fysiska och digitala vårdalternativen.   
 

“Medicinska kvaliteten är vårt sätt att bevisa att detta går att göra bra. 
Kombinationen av digitalt och fysiskt är där vi har en väg fram.” 

 
Något som skiljer Närhälsan Online med de privata vårdaktörerna är kraven på anställda inom 
verksamheten. Varje anställd inom den digitala Närhälsan Online skall även arbeta fysiskt, en 
anställd inom Närhälsan Online kan därav maximalt arbeta halvtid inom deras digitala 
verksamhet. Det är för att bibehålla kvaliteten, och minimera risken för ett forcerat arbetssätt. 
Därför ser Närhälsan Online att de är bättre för kvaliteten att ha sin tjänst på Närhälsan Online 
förankrad med en tjänst på fysisk vårdcentral. Närhälsan Online arbetar mycket kring 
förändringsbenägenheten kring deras verksamhet, förändringen mentalt hos de anställda är en 
grundläggande förutsättning för den digitala utvecklingen. Även om Närhälsan Online trycks 
på digitalisering av yttre omständigheter såsom tillgänglighet perspektivet för individ. Så 
utvecklar de även sin digitala verksamhet för befolknings omständigheterna i framtiden. 
Statistiskt sett beräknas behovet öka med 25% inom primärvården, då bland annat den 
enskilda individen blir allt äldre, enligt Närhälsan själva. Långsiktigt går det inte att öka alla 
resurser inom hälso- och sjukvård i takt med befolkningsökningen.  
 

“Då får man helt enkelt nu än allt för sent anpassa sig och tillåta att de finns digitala 
tjänster för att avlasta för de andra när de behövs en hand eller kram på den äldre. “  

 
Närhälsan Online har en för kort tidmätning för att påvisa digitaliseringens utveckling och 
avlastningen av fysisk vårdcentral med siffror i dagsläget.  
De räknar på sikt med resursmässig avlastning då det är ett hjälpmedel för personalen 
samtidigt som de ökar tillgängligheten för invånaren. Samt genom den gemensamma 
mottagningen, både fysiskt och digitalt, få en ännu bättre tillgänglighet samtidigt som den 
kravställda vårdgarantin tillgodoses.  

5.2 Analys 
Framtiden är digital oavsett man vill det eller ej, oavsett bransch eller yrke så kommer alla i 
någon form påverkas av den utveckling som nu sker. Fördelarna överväger oftast det tidigare 
arbetssättet mångfalt, och det går helt enkelt inte att försvara gamla arbetsmetoder när de nya 
är så mycket mer effektiva. Med det sagt är inte digital utveckling lösningen på alla problem 
eller något självändamål i sig, men det medför helt klart en förbättring allt som oftast enligt 
vårt tycke. 
Tillgänglighetsbristen som fanns och till viss del fortfarande finns inom svenska sjukvården, 
har som tidigare sagts möjliggjort en affärsmöjlighet för privata aktörer. Deras förmåga vad 
gäller finansiella resurser, samt möjlighet till att bygga en enkel men funktionell digital 
lösning som använder redan befintlig infrastruktur i den mobila världen, har vänt upp och ner 
på dagens primärvård. Det har enligt vår analys medfört en del krockar, dels kulturmässigt 
inom sjukvården dels en effektivitetsparadox. 
Få branscher är så traditionella och omfattande när det kommer till hur saker och ting skall gå 
till, samt moral och etik som inom sjukvård. Gamla anor med mycket stolthet inom yrket gör 
att förändringsarbete är tungrott. Här har Närhälsan en sund inställning till hur de skall ta sig 
an förändringsarbetet, med att man som anställd arbetar halva sin tid i den traditionella 
sjukvården, och andra halvan i den nya digitala. Det anser vi skapar en lagom snabb och 
inkluderande övergång till ett nytt arbetssätt.  
Paradoxen som uppstår är när den digitala sjukvården möter den traditionella. Där den digitala 
är kundcentrerad och är helt på patientens villkor. Patienten kan söka vård när den vill, dygnet 



 

 

runt och var som helst i världen. Det medför att vårdgivaren måste anpassa sin bemanning och 
sina resurser till det tänkta flödet som uppstår vid olika tider på dygnet, alternativt ha skift 
som jobbar olika tider på dygnet eller arbetslag som arbetar i olika tidszoner världen runt. Den 
traditionella sjukvården i Sverige är allt som oftast organiserad för att maximera utnyttjandet 
av de interna resurserna istället för att fokusera på patientens genomloppstid. Det är här 
paradoxen uppstår. Du kan inte samtidigt tillgodose kundens perspektiv fullt ut och samtidigt 
fokusera på intern resurseffektivitet fullt ut. 
Vidare finns det en intressekonflikt i de privata vårdgivarnas affärsidé kontra de offentliga 
aktörerna. Där de privata drivs av avkastningskrav och ständig tillväxt medan de offentliga 
drivs av att leva upp till statens och regeringens krav på hur svenska sjukvård skall gå till. 
Naturligtvis har de offentliga ett ekonomiskt tänk och krav också, men är inte till större delen 
styrda av det så som de privata är. Konflikten i sin kärna är när det kommer till kvalité på 
sjukvården. Eftersom de privata drivs av avkastningskrav så har de utformat affärsmodellen 
till att maximera genomströmningen av antalet patienter, det är det som genererar intäkter för 
dem. En patient som passerar genererar i dagsläget 500-2 195 kr (beroende på vilket landsting 
patienten tillhör), därtill tillkommer eventuell försäljning av läkemedel som de flesta också 
säljer i egen regi eller vi samarbeten med andra bolag (Sveriges Kommuner och Landsting 
2017). De offentliga vårdgivarna har inte samma mätetal att förhålla sig till utan arbetar efter 
en redan satt budget, som skall täcka den sjukvård de förväntas leverera. De mäter och drivs 
istället av att leverera den högsta tänkbara medicinska kvalitén de kan för patienten. Således 
blir kvaliteten på sjukvård olika beroende på vart patienten vänder sig, samt begreppet kvalitet 
och vad som innefattas inom just sjukvård skiljer sig åt kraftigt. 
Förutsättningarna skiljer sig även åt vad gäller lagar och regler för de olika aktörerna. De 
offentliga är hårt styrda vad de får göra och inte, medan de privata med enkelhet kan förbigå 
mycket av reglerna. Det skapar en osund balans mellan intresse, moral och etik där 
samhällsnyttan blir tveksam. Exempel på det är när Närhälsan i intervjun säger att de inte litar 
på de privata vårdgivarnas diagnoser och utlåtanden om patienterna. Utan de istället väljer att 
göra om undersökningar från början på en patient som sedan av olika anledningar kommer in 
på en vårdcentral hos dem. Dels är det för att deras system i dagsläget inte kan kommunicera 
digitalt med patientjournaler, så det kan helt enkelt inte se vad som är gjort. Men i första hand 
handlar det om brist på förtroende för deras kvalitet, som i sin tur är en effekt av de olika 
affärsmodellens upplägg.  
  



 

 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
Under utförandet av datainsamling var sökresultaten begränsade. Att få fram artiklar rörande 
ämnet digitala vårdcentraler var en utmaning. Vetenskapliga studier har inte utförts på ämnet 
därav fick vi välja en metod av en explorativ karaktär. Därmed i vår diskussion kan vi endast 
hänvisa till de teorierna angivna i vårt teoretiska ramverk. Att skriva detta arbete baserat på en 
explorativ karaktär har varit utmanande då det inte finns nog med teorier som styrker våra 
antaganden eller resultatet. Att vi valde en kvalitativ analysmetod var lämplig då vi vill 
beskriva, analysera och tolka situationen men det var svårt att generalisera den då arbetet är 
av explorativ karaktär och endast två personer medverkade i den semistrukturerade intervjun. 
Därmed blev det, trots försök på att generalisera, en aning subjektivt. 
Genom att använda sig av en semistrukturerad intervjumetod fick vi med intervjupersonernas 
subjektiva tankar på Närhälsan Onlines avkastningsförmåga. För att verksamhetscheferna 
skulle vara med i studien fick vi inte ha med fler intervjuer av personal från Närhälsan. Detta 
begränsade arbetet från att få en mer objektiv beskrivning av den ökade kvalitén, 
tillgängligheten, förbättringsarbetet och avlastning av arbete från de fysiska vårdcentralerna. 
Resultat och empirin från de informella diskussionerna vi har haft med kvalitetssamordnaren i 
VGR har använts för att få bättre förståelse för kvalité inom sjukvård och digitalisering. Att 
ha fler öppna diskussioner med henne hade förmodligen genererat fler slutsatser då hon av 
rent intresse hade mycket att säga om ämnet som var av objektiv karaktär. Validiteten av 
undersökningen är god då intervjuerna är baserade på en intervjuguide som har gett utrymme 
för öppen dialog. Reliabiliteten har ökat under undersökningen då vi har tillsammans lyssnat 
på intervjun flera gånger och diskuterat den. Undersökningens frågeställningar har varit vår 
röda tråd genom arbetets gång trots att inte mycket underlag har funnits. Resultatet bygger på 
intervjun, våra diskussioner samt de teoretiska referensramar vi har fastställt. Det teoretiska 
ramverket utgår från avhandlingar som är på både svenska och engelska som kan ha lett till 
eventuell missuppfattning på grund av översättning. De teoretiska ramverken finns till för att 
skapa förståelse och för att analysen ska bli djupare. Våra val är baserade på att få ökad 
kunskap och ökad känsla av röd tråd kring digitalisering, kvalité och förändringsarbete. 
 
Styrkan av denna studien ligger i just problematiken av att digitalisera något så omfattande 
som primärvård. Att det faktiskt finns ett problem med tillgängligheten och med att bibehålla 
en så bra medicinsk kvalité som möjligt. Utrymme för vidare studier på ämnet är därmed 
påtagligt. 

6.2 Resultatdiskussion 
Ett av de grundläggande syftena med svensk sjukvård är alla människors jämlika värde, och 
säker och tillgänglig sjukvård. Då digital sjukvård är ett tämligen nyare fenomen så är det 
viktigt att ha även de etiska aspekterna i åtanke i områden som berör den ständiga 
utvecklingen av digital vård. Därav är det viktigt att säkerställa att de som besöker digitala 
tjänster bör ha samma medicinska kvalitet som de som besöker en fysisk vårdcentral. Alltså 
kan det uppstå stora skillnader i den medicinska kvaliteten om de privata och traditionella, 
inte arbetar under samma regelverk, eller har samma mål med sin verksamhet. Det kan i 
värsta fall leda till att patienten i det yttersta får felaktig eller undermålig vård på grund av just 
detta. 
 
Det som kan tala emot den digitala vården i dagsläget är dubbelarbetet det i vissa fall leder 
till. Då patienter som hade besökt digital vård fick starta om processen vid besök av fysisk 



 

 

vårdcentral. I detta fall brister systemet i att använda sig av digitala vårdcentraler som 
kompletterande verktyg, då det blir motsatt effekt och ökar antalet vårdbesök istället. Vilket 
ger en stark negativ påverkan då sjukvården idag redan drabbas av en resursbrist. En annan 
brist med den digitala vården är tillgängliggörandet av receptutskrivning, till exempel att 
antibiotikautskrivningen har ökat i takt med digitaliseringen.  Detta kan uppfattas som positivt 
från befolkningen då tillgängligheten ökat, men det är i sig en hälsofråga som kan drabba 
folkhälsan negativt då antibiotika är något som måste fortsättas att hållas restriktivt. 
 
Kvalitet är ett relativt begrepp och det märkte vi då de digitala vårdaktörerna växte fram. 
Närhälsan upplevs som starkt försämrad när digitala konkurrenter dök upp med bättre 
egenskaper gällande tillgängligheten. Då datoriseringen ses som något bekvämt men kan 
också leda till klyftor i samhället (Cöster & Westelius 2016). Vilket skedde i början av 2000-
talet när de privata tjänsterna låg i framkant i den digitala utvecklingen och Närhälsan 
hamnade i efterkant. Som under den perioden var det främsta problemet med primärvården. 
 
Vi upplever en konflikt i att de offentliga vårdgivarna och de privata har så olika utgångsläge. 
Vad gäller lagar, regler och förordningar. Det bör kontrolleras i högre utsträckning att de 
privata måste även dem förhålla sig till samma förutsättningar, annars kommer intressen som 
avkastningskrav alltid vara det som ensamt driver dem. Naturligtvis måste privata aktörer 
drivas av detta för att kunna fungera som ett företag på marknaden, men det snedvrider 
konkurrensen så pass mycket i detta fallet att kvaliteten blir lidande och det som skulle varit 
en fördel blev kanske en belastning i form av merarbete. Vi har däremot den privata 
marknaden att tacka för att det ens finns alternativ som sjukvård på distans idag. Det är dem 
som har drivit på utvecklingen och flyttat fram positionerna vad gäller att implementera 
teknik, nytt tänk och utformandet av ny typ av sjukvård i Sverige. 

6.3 Framtida forskningsförslag 
Denna studie kan användas som underlag för vidare förbättringsarbete inom kvalitet och 
samverkan mellan offentlig och privata sjukvårdstjänster. I resultatet valdes två 
huvudansvariga inom Närhälsan Online som primär kontakttyp. För att skapa en 
helhetsuppfattning om Närhälsans Onlines målbild med verksamheten. Samt en undersökning 
av privata tjänsternas tillgänglighet och tillväxt som tillfredsställer individens behov när de 
traditionella vårdcentralerna inte gjorde det. Det är därmed möjligt att använda denna studie 
för att dra paralleller mellan tillgänglighet och individs behov inom sjukvården. Studien kan 
användas i kontinuerligt kvalitetsarbetssyfte inom hälso och sjukvård för att visa på vilka 
områden åtgärda bristen på tillit mellan privata och offentliga aktörer inom sjukvården.   
  



 

 

7. Slutsats 

För att avslutningsvis sammanfatta våra forskningsfrågor, har vi kommit fram till att den 
hastiga utvecklingen inom den digitaliserade sjukvården, har påverkat kvaliteten både positivt 
och negativt. Samtidigt som en tillgänglighet har skapats och det går fortare att få vård än 
någonsin tidigare. Så gäller det att skapa en balans mellan denna snabba uppkopplingen man 
som patient kan få genom mobila vårdappar idag, med de medicinska kraven traditionell 
sjukvård alltid har förhållit sig till. I nuläget brister kvaliteten då tidigare journal om patienten 
inte alltid är till läkarens tillgång. Samt erbjuds tjänster som enligt ledningen inom Närhälsan 
Online inte är lämpliga för endast digitala vårdmöten, särskilt inte om patientens tidigare 
vårdjournal inte finns tillgänglig och ingen uppföljning sker efter mötet. På så sätt bidrar det i 
dagsläget att verksamheter som Närhälsan startar om processen även om patienten tidigare har 
besökt en privat digital vårdtjänst. Detta då det inte finns någon tillit sinsemellan dessa parter. 
Det bidrar till dubbelarbete snarare än avlastning inom sjukvården. Även om Närhälsan 
Online ser en möjlighet att i framtiden kunna kombinera sin online drivna verksamhet med 
den fysiska och på så sett kunna avlasta den fysiska primärvården. Så krävs det ytterligare 
samarbete och kommunikation mellan det privata digitala vårdaktörerna och de kommunalt 
drivna sektorerna för att en optimal avlastningsnivå skall uppnås.  
 

● Hur kvalitén på sjukvården påverkas av den digitala implementeringen? 
 
Resultatet visar att Närhälsan Online bidrar med ökad kvalitet då patient får en ökad egen 
förmåga och kunskap då tjänsten främjar vård på distans. Tjänsten är personcentrerad då den 
har växt fram på grund av individens behov. Närhälsan har börjat förstå sina patienter, deras 
behov och förväntningar. Enligt Rashid och Jusoff (2009) "konceptuella modellen för 
servicekvalitet” där mätning gav resultatet av att sjukvårdstjänstens kvalitet bör baseras på 
upplevd kvalitet snarare än mål kvaliteten. Kan slutsatsen dras att detta är en modell som 
Närhälsan Online restriktioner och riktlinjer överensstämmer i högre grad än det privata 
tjänsterna inom vården. Genom analys kan upptäckten av att de privata kontra de offentliga 
sjukvårdstjänsterna drivs av olika parametrar dras. De privata drivs av avkastningskrav och 
ständig tillväxt medan de offentliga drivs av att leva upp till statens och regeringens krav på 
hur svenska sjukvård skall gå till, medicinsk kvalitet genom hela kedjans gång. Närhälsan 
Online tyder på att de finns gråzoner när det kommer till kvaliteten inom det digitala 
tjänsterna i sjukvården. Eftersom de privata drivs av avkastningskrav så har de utformat 
affärsmodellen till att maximera genomströmningen av antalet patienter, då det genererar 
intäkter för dem.  

 
● På vilket sätt avlastar det digitala vårdmötet den fysiska primärvården? 

 
De privata aktörerna erbjuder patienter utförande av tjänster som ifrågasattes av Närhälsan 
Online, hur det är möjligt utan eventuell journal av patient och uppföljning. Ett exempel är 
förnyelse av recept inom kroniska sjukdomstillstånd, där menar Närhälsan Online på att det 
krävs mer uppföljningsarbete än vad en enbart digital enhet kan erbjuda. Detta leder till att de 
brister i tilliten sinsemellan de privata och offentliga sjukvårdsaktörerna. Dubbelarbete 
uppstår då en patient som besökt en privat sjukvårdstjänst senare besöker Närhälsan, då 
journalerna sinsemellan inte delas och Närhälsan väljer att starta om processen för att skapa 
en helhetsuppfattning om patientens tillstånd. Detta är en tillitsbrist som leder till 
dubbelarbete snarare än avlastning. Kontra Närhälsans kombination av fysiska och digitala 
vårdcentraler och med den journaldelning som gör det möjligt att följa patientens historik trots 
fysiskt eller digitalt möte. Det krävs en godare samverkan mellan de privata och de offentliga 
sektorerna inom digitala vården, för att den fysiska primärvården ska avlastas på optimal nivå. 



 

 

Avlastningen som uppstår i Närhälsans fall är att de frigör resurser i den traditionella 
sjukvården och kan kapa väntetider där, genom att styra om patienter till det digitala mötet 
och även göra en del uppföljningar av patient i detta spåret. Längre än så kommer vi tyvärr 
inte i vår slutsats, då Närhälsan själva inte har nog med data för att kunna analysera någon 
ekonomisk vinning i det i dagsläget. Därav kan vi inte dra några slutsatser vad gäller hur 
sjukvården har blivit effektivare vad gäller resursutnyttjande eller i ekonomiska aspekter i 
detalj.  
Förändringsarbetet som Närhälsan försöker utföra förhåller sig till teori O då de får en kultur 
med högt engagemang. Patient får en ökad egen förmåga och kunskap. Tjänsten är 
personcentrerad då den har växt fram på grund av individens behov. Teori E inom 
förändringsarbete kan vi inte förhålla oss till då vi inte har ekonomiskt värde som en 
parameter (Beer och Nohria 2000). 
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Bilaga 1 - Intervjuformulär till Närhälsan Online 
1. Vad är Närhälsans inställning gentemot de privata digitala aktörerna såsom Kry.se & 

Doktor.se? 
 

2. Från vår förstudie får vi uppfattning om att digitaliseringen har effektiviserat 
primärvården men endast till den utsträckning som har varit nödvändig. Anser ni att 
Närhälsan Online och den typen av digitalisering leder till effektivisering av 
primärvården, både ur patient och medarbetarperspektiv och har det ett tydligt seriöst 
anslag? 
 

3. Vi har svårt att fullt ut förstå hur en kroppslig undersökning kan utföras digitalt. Vi 
noterar att ersättningen för ett digitalt besök via renodlade nättjänster är mycket högre 
än för ett fysiskt besök via vårdcentral trots att vårdcentralen har mycket högre 
kostnader för personal, medicinsk service och lokaler. Hur fungerar denna principen i 
Närhälsan Onlines fall?  
Hur ser ersättningen ut? Kommer Närhälsan få högre ersättning per patient via 
Online? 
 

4. Finner ni någon oro gällande kvaliteten på primärvården vid tillväxten av denna 
digitala lösning/appar? 
 

5. Hur har arbetsbelastningen påverkats på Närhälsan efter att fler använder andra appar? 
 

6. På vilket sätt konkurrerar ni mot de privata aktörerna?  Vad är visionen gällande 
Närhälsan Online? 
 

7. I kan det digitala samtalet hålla samma kvalitetsstandard som det fysiska mötet, vad är 
er åsikt om detta? 
 

8. Traditionella primärvården måste anamma konceptet och erbjuda digitala tjänster på 
egen hand för optimering av kontinuitet och effektivitet. Anser ni att behovet av 
renodlade nätläkartjänster kommer då minska? 
 

9. Slutligen, avlastas den fysiska vårdcentralen med hjälp av er digitala lösning? 
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