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DEN DIGITALA VÅRDEN

INFORMATIONSDELNING MELLAN VÅRDGIVARE OCH INVÅNARE

Samlad vårdinformation. 

Alla vårdgivare har samma överblick över och tillgång till invånarnas vårddata. 
Information förmedlad till vårdpersonal behöver inte upprepas i senare steg. 
Informationsuppdatering sker direkt i samband med besök med hjälp av 
automatisk informationsinmatning och talsyntes.

Transparent vårdstatus 

Invånaren kan digitalt ta del av generella väntetider för kontakt, remisser och 
provsvar hos vårdgivare

Hälsokonto 

Invånaren kan delge vårdpersonal information om sig själv, se den egna 
vårdinformationen och ta del av status för pågående remisser.

EFFEKTIVARE VÅRD GENOM DIGITALA TEKNOLOGIER

Digitalt väntrum med själv check-in

Invånare kan komplettera vårdinformation digitalt och checka in/ut själv på vårdcentralen med automatisk 
betalning och frikortshantering. Alternativbaserade symptomformulär fylls digitalt i inför besök och invånaren kan 
även ta emot påminnelser om förestående besök.

Avancerat beslutsstöd 

Avancerat beslutsstöd med artificiell intelligens ger vårdpersonalen bättre möjlighet att snabbt ställa rätt 
diagnos och välja rätt behandling.

Ärendehantering för remisser med beslutsstöd.

Vårdpersonal har bra ärendehantering för remisser och provsvar där rätt vårdgivare remitteras baserat på 
kapacitet, pris och kvalitet. Automatiska säkerhetssystem varnar vid förseningar och avvikande provssvar

Tolkstöd on-demand 

Tolkstöd finns tillgängligt t.ex via videolänk och debiteras efter faktiskt användande

HÖG GRAD AV TILLGÄNGLIGHET GENOM FLERA KONTAKTVÄGAR

Alternativa Kontaktvägar

Alternativa kontaktvägar anpassade för olika patientbehov. Digital självhjälp på 
nätet, telefon, digitala vårdrum via videolänk, digitala vårdrum med viss självprov-
tagning och besök på vårdcentral/akutmottagningar kompletterar varandra. 
Exempel på provtagningar som går att göra i ett digitalt vårdrum är puls, blodtryck, 
vikt och blodprov för blodsocker/INR/HB m.m. Undersökning kan ske av 
hudförändringar och svalg med kamera och det går att lyssna på bröstkorgen med 
uppkopplat stetoskop.

MEON – Mest effektiva omhändertagandenivå

Invånare hänvisas till vård enligt principen MEON - Mest effektiva omhändertagan-
denivå. De flesta vårdärenden hanteras genom digital självhjälp och telefon. 

Digitala vårdcentraler, med eller utan självprovtagning, hanterar ärenden som inte 
kräver fysisk närvaro av vårdpersonal. 

Invånare har dock möjlighet att själv välja vårdnivå genom att uppsöka vårdcentral 
eller akutmottagning

Behovsplanerad schemaläggning 

Behovsplanerad schemaläggning med optimering av vårdpersonalens schema för 
att anpassa vårdens kapacitet efter invånarnas behov.
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MEON – Mest effektiva omhändertagandenivå

Som ledande princip hänvisas vårdärenden så långt vänster som möjligt

Beslutsstöd för remisser motverkar 
att remisser skickas tillbaka på 
grund av felaktig information, lång 
kötid eller felaktig remissinstans

Invånaren ges god 
visibilitet över 
väntetider per 
sökalternativ och 
lämplig vårdnivå givet 
symptom

När invånarna får hjälp på nya innovativa 
sätt eller på rätt avsedd vårdnivå minskar 
belastningen på andra vårdnivåer och 
tillgängligheten ökar

Betalning görs digitalt efter 
avslutat vårdbesök. Den totala 
summan efter eventuella 
avdrag räknas ut automatiskt

I hälsokontot kan patienten få 
mer information om 
förberedelser inför 
provtagning. Här meddelas 
även vissa provsvar

En digital on-demandtjänst för 
tolkning gör att vårdbesök inte 
behöver bokas om på grund 
av utebliven tolk

Fler uppföljningsmöten sker 
digitalt via exv. videolänk vilket 
sparar tid och ökar 
tillgängligheten. Invånaren kan 
förena detta med sitt eget 
schema på ett enkelt sätt

Invånaren har överblick över 
aktuella vårdärenden och ges 
transparent information om 
hur vårdprocessen ser ut

Framtidens vård präglas av god tillgänglighet och transparens för alla invånare genom ny teknik och effektivare arbetssätt. Vården 
finns där invånaren är och vid de tillfällen invånaren behöver. Uppdaterad information till invånaren om aktuella vårdhändelser finns 
tillgänglig digitalt. 
Fokus på fysiska vårdbesök minskar då enklare ärenden kan hanteras via digitala vårdcenter, digital information och beslutsstöd för 
invånaren. Detta medför en avlastning av vården som får bättre möjlighet att ta hand om de som söker sig till fysiska vårdcentraler. 
Vårdpersonalen arbetar effektivare med hjälp av beslutsstöd för remittering, diagnostisering och vård. Mer tid ges till kvalificerad 
patientkontakt.


