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Sammanfattning 

 

Inledning: Primärvården i Sverige är i behov av förändring då dess struktur och 

resursfördelning behöver anpassas för att klara av att möta de framtida utmaningar som 

primärvården står inför med en befolkning som lever allt längre, kroniska sjukdomar samt 

multisjuka, där en möjlig lösning skulle kunna tänkas vara digitalisering av primärvården.  

Syfte: Det här examensarbetet syftar till att undersöka digitala vårdcentralers möjligheter att 

bidra till en förbättrad tillgänglighet till primärvården i Sverige. Metod: En systematisk 

litteraturstudie har genomförts i flera olika databaser, där både kvalitativa och kvantitativa 

studier har inkluderats i studien. Resultat: Ur ett patientperspektiv rapporterade ett flertal 

studier en övergripande tillfredsställelse genom användning av digitala vårdbesök som ett 

alternativ till fysiskt besök på vårdcentral. Diskussion: Generellt ses digitala vårdcentraler 

som tillgängliggörare av vård för befolkningen, men det finns även osäkerheter som riskerar 

att påverka både patienter och skattemedel om resurserna används felaktigt och där de inte 

gör mest nytta. 
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Abstract 

Introduction: Primary care in Sweden is in need of change, and should recognize 

challenges related to structures of care, and use of resources, in order to adapt to future 

challenges faced by primary care. Sweden’s population is living longer, and population 

health will be increasingly affected by chronic diseases and people living with multiple 

illnesses. A possible solution could be the use of digitalization in primary care. Purpose: 

The purpose of this bachelor thesis is to investigate the possibility of digital healthcare 

providers to contribute to improved accessibility to primary care in Sweden. Method: A 

systematic literature study has been conducted through several different databases. Both 

qualitative and quantitative studies have been included in the study. Results: Findings 

suggest that there is overall patient satisfaction with digital healthcare visits as an 

alternative to physical visits to the healthcare center. Discussion: Generally speaking, 

digital care could be expanded but there are also uncertainties that may affect both patients 

and strain on resources. These issues need further exploring.  
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INLEDNING 
 

Primärvården i Sverige är i behov av förändring då dess struktur och resursfördelning 

behöver anpassas för att kunna klara av de framtida utmaningarna som primärvården står 

inför med en befolkning som lever allt längre och de kroniska sjukdomar samt multisjuka 

som detta medför. Detta är något som gjort att primärvården har svårt att hantera uppgiften 

som första linjens vård och därav anses sämre rustat för att hantera de demografiska 

utmaningar med en befolkning som blir allt äldre, kroniska sjukdomar samt multisjuka (SOU 

2016:2). Idag står kroniskt sjuka för 80–85 procent av sjukvårdskostnaderna medan 

multisjuka står för cirka 50 procent av sjukvårdskostnaderna (Myndigheten för vårdanalys, 

2014a).  

 

Ovanstående faktorer i kombination med resursbrist av personal har gjort att primärvården 

nationellt sett är betydligt svagare än flera andra jämförbara länder. Ytterligare en 

bidragande faktor är att Sverige bedriver en vård som till stor del sker på sjukhus 

(Myndigheten för vårdanalys, 2014b). Detta i kombination med att många väljer att söka 

akutvård istället för primärvård leder till att patienter hanteras på fel vårdnivå, vilket ger 

höga sjukvårdskostnader eftersom akutvård är väsentligt dyrare än motsvarande vård inom 

primärvården. Sjukvårdsminister Gabriel Wikström menar att det inte är rimligt att många 

idag har som enda val att uppsöka akutmottagning när man behöver hjälp (Regeringskansliet, 

2017a). 

 

Idag är icke smittsamma sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, stroke, kronisk 

obstruktiv lungsjukdom (KOL) och lunginflammation de främsta dödsorsakerna i världen, 

vilka till stor del skulle kunna förebyggas genom en mera preventiv hälso- och sjukvård 

(WHO, u.å). Ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv är det därför viktigt att ha en 

välfungerande primärvård som är tillgänglig för hela befolkningen. I Sverige kan en 

primärvård med ett mera hälsofrämjande perspektiv ha en positiv inverkan på 

befolkningshälsan av den anledning att primärvården i ett tidigare stadie kan uppmärksamma 

ohälsa och behandla folksjukdomar som diabetes, högt blodtryck och kronisk obstruktiv 

lungsjukdom (KOL) (Vårdgivarguiden, 2016). Något som inte endast främjar individen utan 

samhället i stort. Detta genom att patienten ges möjlighet att i ett tidigt stadie av ohälsa 
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uppsöka primärvård istället för att avvakta tills hälsostadiet förvärrats eller blivit akut 

(Socialstyrelsen, 2009). 

 

Varför detta är viktigt ur ett samhällsperspektiv är för att i ett tidigt stadie uppmärksamma 

eventuell ohälsa samt behandla ett flertal kroniska sjukdomar på ett effektivt och 

kostnadseffektivt sätt via primärvården, vilket sänker de totala sjukvårdskostnaderna 

(Socialstyrelsen, 2009). Behandling inom primärvård är mer kostnadseffektivt än akut- och 

specialistvård. Genom att inte erbjuda en tillgänglig vård för hela befolkningen riskerar man 

att patienter istället uppsöker akut- eller specialistvård trots att detta hade kunnat undvikas. 

Ur ett jämlikhetsperspektiv har Sverige i jämförelse med andra länder en hälso- och sjukvård 

som är mer jämlik, eftersom sjukvårdssystemet omfattar större delen av befolkningen. Trots 

detta finns det brister, där det ses stora skillnader i hälsa. Det är skillnader som 

uppmärksammas geografiskt, mellan kön samt hos olika socioekonomiska grupper 

(Regeringskansliet, 2017c). Dessa skillnader ses inte endast nationellt utan även i andra 

länder som exempelvis USA, där det främsta hälsorelaterade riskerna för landsbygden är just 

bristen på tillgång till hälso- och sjukvård (Bolin et al., 2015).    

 

Därför föreslår Statens offentliga utredning (SOU 2016:2) en stor system- och 

strukturförändring för att stärka primärvården som idag är högt belastad med målet att främja 

för mer tillgänglig vård för hela Sveriges befolkning samt eftersträva en mera jämlik 

fördelning av vårdresurserna. Vad som menas med en mera tillgänglig vård är framförallt att 

korta ner väntetiderna men även användning av E-tjänster samt anpassning av sjukvård för 

grupper med olika förutsättningar (Socialstyrelsen, 2016). En annan del i vården som 

behöver stärkas är patientcentreringen, då det i rapporten Vårdanalys (2014) framkommer 

att svensk hälso- och sjukvård i jämförelse med andra länder uppvisar låga resultat kring hur 

patientcentrerad vården är (Myndigheten för vårdanalys, 2014b). Med patientcentrerad vård 

menas en vård som utgår ifrån en holistisk syn där hela människan tas med i beräkning vid 

vård och inte endast centreras till symptom eller sjukdom (Vårdförbundet, 2015). 

 

I Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsrapport (2009) framhålls vikten av ett hälsoorienterat 

perspektiv genom omfördelning av resurser till öppna vårdformer. För att lyckas med detta 

behöver vården utveckla dess beteendekompetens samt tvärprofessionella arbetsformer. Ett 
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tillvägagångsätt skulle kunna vara implementering av information- och 

kommunikationsteknik (IKT) inom hälso- och sjukvårdssektorn som idag är en av de 

snabbast växande områdena (Srivastava, Pant, Abraham & Agrawal, 2015). Detta innebär 

att med hjälp av IKT kunna underlätta för befolkningen att bli mer delaktig i sin egen vård, 

stärka kontakten mellan vårdgivare och brukare samt att verksamheterna ska utvecklas och 

att vård- och omsorg ska bli jämlik, effektiv, tillgänglig och säker. För att välja ut ett specifikt 

område inom hälso- och sjukvården är det av intresse att granska digitala vårdcentralers 

möjligheter att förbättra tillgängligheten till primärvården då de fysiska vårdcentralerna idag 

är hårt belastade. 

BAKGRUND 

Primärvårdens funktion i Sverige 

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 (2017:30). 

 

Detta kan dock skilja sig åt från landsting till landsting, då det inte finns någon lagstadgad 

definition av primärvårdens uppdrag, vilket betyder att landstingen själva bedömer vilka 

insatser som är i behov av sjukhusens specialkompetens, medicinska och tekniska resurser 

(Socialstyrelsen 2016b). Primärvården tar idag hand om en stor del av vården som under de 

senaste åren är hårt pressade pga. ett ökat vårdbehov, då antalet kroniskt sjuka samt 

multisjuka har ökat. Detta i kombination med att primärvården lider av resursbrist har lett 

till att Sverige fått en primärvård som är hårt belastad (Myndigheten för vårdanalys, 2014a), 

vilket har lett till ett ökat missnöje hos befolkningen, något som framgår i Socialstyrelsens 

Hälso- och sjukvårds rapport 2009, där tillgången till hälso- och sjukvård upplevs som 

bristfällig. En av fyra personer upplever att de inte har tillgång till den vård de behöver och 

var femte avstår helt från att söka vård trots att behov finns. Kvinnor söker mindre vård än 
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män samt att personer med endast grundskoleutbildning oftare avstår från att söka vård i 

jämförelse med personer med eftergymnasial utbildning. Motiven till varför dessa grupper 

väljer att avstå från att söka vård är varierande men några återkommande förklaringar är 

geografiskt avstånd mellan vårdgivare och vårdtagare. Andra avvaktar för att de inte anser 

att de får den vård som de behöver eller för att det är besvärligt att söka vård. Många uppger 

skäl som långa väntetider i telefonkö samt lång väntetid för att få tid för ett första fysiskt 

vårdbesök. I vissa fall uppges även ekonomiska skäl som orsak (Socialstyrelsen, 2009).  

Vårdval 

Som ett sätt för att förbättra tillgängligheten infördes det obligatoriska vårdvalet år 2010, där 

alla som omfattas av hälso- och sjukvården i Sverige ska ha rätt att välja utförare av hälso- 

och sjukvårdstjänster i hela Sverige och därav inte endast begränsas till sitt landsting. Utöver 

detta har även medborgare rätt till en fast vårdkontakt. Detta i syfte att sätta individen i fokus, 

öka valfriheten samt deras inflytande i sin vård. En annan väsentlig punkt var att få in fler 

utförare inom vården (Socialstyrelsen, 2016b).  

Vårdgarantin  

Ytterligare en reform som infördes för att minska väntetiderna till primärvården var 

Vårdgarantin som är en lagstadgad rättighet, vilket innebär rätten till vård inom en viss tid. 

Tidsperioden för primärvården är att samma dag som en person söker hjälp ska kunna få 

kontakt med primärvården antingen via telefon eller genom fysiskt besök. Ett läkarbesök i 

primärvården ska ges inom sju dagar (SFS 2017:80). I Vårdgarantins statistik från våren 

2017 framgår det att kontakt med primärvården (telefontillgänglighet) där både privat och 

offentlig vårdcentral inkluderas uppfylls till 88% i Sverige. Dock kan en skillnad ses mellan 

landstingen, där de lägsta sifforna ses i Västerbotten som uppfyller målet till 74% medan de 

högst uppmätta målet 100% uppfylls av Jönköping. Måtten visar hur tillgången till vård 

varierar beroende på vart i Sverige man bor, något som inte uppfyller de nationella 

folkhälsopolitiskamålen om ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika 

villkor för hela befolkningen” (Prop. 2002/03:35). 

Tillgänglighetsbrist  

SKL har tillsammans med landstingen i delprojektet Tillgänglighet i primärvård 

sammanfattat vad människor anser är viktigt för tillgänglighet i vården där det framkommer 
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att de mest väsentliga punkterna är att: vården ska finnas till för alla, vård ska ges i rimlig 

tid, den fysiska miljön ska fungera för alla, information som ges ska vara tydlig och förståbar. 

Kontakten med primärvård önskas också vara flexibel, där det ska gå att boka på flera sätt. 

Slutligen så nämns även betydelsen av en plan för uppföljning och stöd efter avslutat besök. 

I delprojektet framgick det att personer i åldrarna 65 år och äldre är de som är mest nöjda 

med hur kommunikationen mellan person och primärvård fungerar, medan unga i åldrarna 

25–34 år är minst nöjda med hur kommunikationen fungerar samt den upplevda 

kontinuiteten (Socialstyrelsen, 2016a). 

 

Utöver långa väntetider inom primärvården beskriver Sveriges läkarförbund (SLF) (2015) 

vikten av stabilitet i vårdcentralers läkarbemanning i relation till patienters upplevda 

bedömning av vårdkvalitet. När det talas om stabilitet i läkarbemanning så refererar man till 

antalet staffetläkare eller vikarierande specialistläkare i relation till den totala bemanningen 

på en vårdcentral. SLF granskade drygt 90% av alla Sveriges vårdcentraler runt om i landet 

och kunde se ett tydligt samband där patienter som fick träffa samma läkare uppgav högre 

grad av kontinuitet än de vårdcentraler med många staffetläkare eller vikarier. SLF:s resultat 

tyder på att bristerna i stabilitet gällande vårdcentralers läkarbemanning ger en minskad 

patientnöjdheten. Det fanns vårdcentraler som till mer än hälften 65% var bemannade av 

staffetläkare eller vikarierande specialister (SLF, 2015).  

Riskgrupper i kombination med framtida utmaningar 

Framtida utmaningar för primärvården är inte endast att lösa de brister inom resurs och 

samordning utan även hantering av ojämlikhet i hälsa där socioekonomiskt svaga grupper 

rapporterar sämre hälsa och livslängd samt de geografiska ojämlikheterna som ses. Att 

befolkningsmängden samtidigt ökar till följd av fler utlandsfödda medborgare och med en 

befolkning som lever allt längre gör att primärvården kommer att pressas ytterligare. 

 

Socialstyrelsen menar att morgondagens äldre troligtvis kommer att ställa högre krav på 

hälso- och sjukvården, då de har en högre utbildningsnivå samt tillgång till lättillgänglig 

information (Socialstyrelsen, 2009). De senaste åren har en digitalisering skett inom flera 

sektorer i samhället där användandet av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) 

blivit en del av den svenska befolkningens vardag vid köp av tjänster.  
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Det är av vikt att de teoretiska begreppen kring digital vård granskas för att öka tydligheten 

kring hur hälso- och sjukvårdstjänster skulle kunna se ut i den digitala tiden (Fortney, 

Burgess, Bosworth, Booth & Kaboli, 2011; Bradbury, Watts, Arden-Close, Yardley & 

Lewith, 2014). Man bör även uppmärksamma nivån av digital literacy hos grupper som 

saknar teknisk färdighet eller digital utrustning, något som skulle kunna leda till att vissa 

grupper begränsas (O’Connor, Hanlon, O’Donnell, Garcia, Glanville & Mair, 2016).  

Digitalisering 

En digitalisering av primärvården skulle kunna innebära möjligheter som att minska de 

geografiska, tidsmässiga samt kulturella hinder som ett flertal patienter upplever. Digitala 

tjänster kan även komplettera de fysiska verksamheterna genom att ta hand om enklare 

rutinärenden inom hälso- och sjukvård samt finnas till som stöd vid beteende- och 

hälsoförändringar. Dessa tjänster skulle underlätta för den fysiska primärvården som ges mer 

tid för mer komplexa arbetsuppgifter (Socialdepartementet & SKL, 2016). 

Detta innebär att med hjälp av modern IKT kunna underlätta för befolkningen att bli mer 

delaktig i sin egen vård, stödja kontakten mellan vårdgivare och brukare samt utveckla 

verksamheterna. Vård och omsorg kan på så sätt bli mer jämlik, effektiv, tillgänglig och 

säker (Socialdepartementet & SKL, 2016). Kimberly & Cronk (2016) menar att genom att 

tillgängliggöra vården digitalt i ett format som passar brukaren så finns möjlighet att stärka 

patientens empowerment. I preventivt syfte anses användning av mHealth som effektiva 

interventioner vid riskfaktorer för kronisksjukdom (Coughlin et al., 2017). Digitaliseringen 

har utvecklat de digitala vårdcentralers möjlighet till existens, vars syfte är att effektivisera 

primärvården och dess tillgänglighet (Socialdepartementet & SKL, 2016). Den nya 

Patientlagen (SFS 2014:821) har gjort det möjligt för patienter att välja utförare av offentligt 

finansierad öppen vård i hela landet oberoende vilket landsting som patienten tillhör. Detta 

möjliggör för digitala vårdcentraler att existera då patienter från hela landet kan söka vård 

hos dem.  

Digitala vårdcentraler 

KRY (https://kry.se) och Min Doktor (https://www.mindoktor.se) är de två största digitala 

vårdcentralerna i Sverige som ska fungera som ett komplement till den fysiska primärvården. 

Dessa typer av digitala vårdcentraler kan idag erbjuda patienter att träffa läkare via 

https://www.mindoktor.se)/
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videosamtal och få hjälp med rådgivning, förskrivning av recept, sjukintyg, provtagning 

samt remiss till annan vårdgivare. Dock begränsas dagens digitala vårdcentral till samtal där 

inga fysiska undersökningar kan göras. Högkostnadsskydd samt frikort gäller med en 

patientavgift på 250 kr. Det är gratis för barn under 18år. Det som behövs för att kunna 

använda tjänsten är tillgång till internet samt BankID. För att säkerställa säkerheten sker 

inloggning via e-legitimation, där patient loggar in via BankID och läkare med SITHS kort. 

All patientinformation behandlas enligt personuppgiftslagen och patientdatalagen (KRY, u.å 

a; Min Doktor, u.å).  

Vision e-hälsa 2015 

För att Sveriges hälso- och sjukvård ska kunna ta del av digitaliseringens möjlighet har 

regeringen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram en 

handlingsplan som heter Vision e-hälsa 2025 med målet att:  

År 2025 ska Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens 

och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god 

och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad 

självständighet och delaktighet i samhällslivet (Socialdepartementet & SKL, 

2016, s.9). 

I kombination med att Sverige har en befolkning som rankas som den mest digitalt kunniga 

befolkningen i världen (Socialdepartementet & SKL, 2016) skulle digitaliseringen av hälso- 

och sjukvårdstjänster inom primärvården kunna vara en av lösningarna för att minska några 

av bristerna inom primärvården. Detta då digitalisering i teorin skulle kunna effektivisera 

vården, gynna de som idag begränsas av geografiska avstånd samt korta ner väntetider. Det 

anses dock inte att den ena typen av vård ska utesluta den andra utan att digitala vårdcentraler 

skulle kunna kombineras med de fysiska vårdcentralerna (Alami, Gagnon & Fortin, 2017). 

Med denna bakgrund är det av intresse att analysera digitala vårdcentralers möjligheter att 

bidra till en mera tillgänglig vård. 

 

Problemformulering 

Begreppet tillgänglig vård utifrån patientens perspektiv syftar till att vården ska vara 

behovsstyrd och jämlik. Kontakt mellan individ och primärvård ska vara enkel och innovativ 

med en mer personlig och individinriktad vård, där öppettiderna är mer flexibla och 
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väntetiderna kortare. Det ska finnas fler samordnade insatser mellan olika insatser samt en 

geografisk närhet till vårdcentral (SKL, 2016). På flera av dessa punkter upplever patienter 

att primärvården idag fallerar och Sveriges Regering konstaterar själva att det finns brister 

inom primärvården. Med denna bakgrund är det därför av intresse att granska och analysera 

de digitala vårdmöten som digitala vårdcentraler idag erbjuder som ett alternativ till den 

fysiska primärvården (SKL, 2016; Regeringskansliet, 2017d). Detta för att undersöka vilka 

typer av vårdtjänster och på vilket sätt de digitala vårdcentralerna kan tillgängliggöra vården 

för befolkningen men samtidigt undersöka vilka begränsningar som finns.  

Syfte 

Syftet med det här examensarbetet är att genom en systematisk litteraturstudie undersöka 

möjligheten för digitala vårdcentraler att bidra till en förbättrad tillgänglighet till 

primärvården i Sverige.  
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METOD 
 

För att undersöka och studera hur digitala vårdcentraler fungerar och vilka möjligheter samt 

begränsningar som finns, har en systematisk litteraturstudie genomförts efter Brymans 

(2011) kriterier i flera olika databaser, där både kvalitativa och kvantitativa studier har 

inkluderats. Denna typ av studie kan ge en bra översikt kring ett specifikt valt ämne, då den 

förser läsaren med olika individuella studiers resultat som sedan utvärderas i en 

sammanställande rapport, där resultaten analyseras och jämförs med varandra. Detta gör det 

möjligt att få en mer objektiv översikt kring studier som gjorts inom ett specifikt ämne. 

Systematiska tillvägagångsättet minskar risken för bias (Ressing, Blettner & Klug, 2009). 

 

Datainsamling 

Utifrån syftet att granska digitala vårdcentralers möjlighet att tillgängliggöra vården 

genomfördes en systematisk sökning, där sökningar på relevant litteratur gjordes i ett flertal 

databaser som PubMed, Medline (Ebsco) och Scopus. Anledningen till varför dessa 

databaser valdes, var för att de innehåller många vetenskapliga artiklar på ämnet hälsa- och 

vårdvetenskap. De sökord (Bilaga 1) som användes var bla. eVisits, primary health care, 

telemedicine, primary care, virtual visits och eHealth. Anledning till varför just dessa ord 

valdes var pga. att de gav flest sökträffar, medan ordet tillgänglighet samt dess synonymer 

inte gav några större träffar. Därför ansågs det relevant att först söka breda artiklar på ämnet 

och sedan granska om de på något sätt berörde ämnet eller kunde besvara just 

tillgängligheten kring digitala vårdcentraler. Att olika ord användes i olika databaser var för 

att sökresultatet ofta blev likvärdigt tidigare använda databas vid sökning med samma 

sökord. Därför valdes olika sökord i de olika databaserna som ett sätt för att finna nya artiklar 

på ämnet. Dessa sökord kombinerades beroende på databas med booleska operatorer som 

AND för en smalare sökning på ämnet digitalisering och primärvård, medan OR användes 

för att bredda sökningen genom att även inkludera synonymer på exempelvis primärvård 

som kan benämnas på flera sätt. Detta gav ett mera precist sökresultat. Artiklarna valdes 

sedan ut efter relevant titel, abstract eller keywords.  
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Urval 

Sökningarna (se Tabell 1) begränsades genom exkluderings- och inkluderingskriterier för att 

på så sätt få fram vetenskapliga studier på aktuellt tema (Ressing et al., 2009). 

Inkluderingskriterier var att endast inkludera Peer-review granskade artiklar, clinical trial 

och journal article. Sökningarna begränsades ytterligare till att endast inkludera artiklar 

utgivna under åren 2008–2018. Sökningen begränsades inte till något specifikt språk. Inte 

heller begränsades sökningen till något specifikt land eller geografisk plats, då andra olika 

länders erfarenhet och insikter kring digitalisering av hälso- och sjukvård var av intresse. 

Slutligen valdes sexton vetenskapliga studier för analys (Bilaga 1). Samtliga utvalda 

vetenskapliga artiklar kvalitetsgranskades genom granskningsmallarna STROBE (STROBE 

Statement, u.å) och PRISMA (PRISMA Statement, u.å) beroende på studietyp.  

 

Tabell 1, sökhistorik 

Datum för 
sökning 

Databas Söktermer Inkluderings kriterier Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
artiklar 

Artiklar 
inkluderade 
i analysen 

2018-04-04 PubMed E-visits primary care Clinical trial, Journal article, Review, Publication 
dates: 10 years 

17 4 1 
 

2018-04-04 Medline 
Ebsco 

Online primary care visits  Academic journals,  
Publication dates: 2010-2015 

5 3 1 
 

2018-04-04 PubMed eVisits primary care Clinical trial, Journal article, Review, Publication 
dates: 10 years 

7 2 2 
 
 
 

2018-04-04 PubMed Telemedicine primary care Clinical trial, Journal article, Review, Publication 
dates: 10 years 

2404 2 1 

2018-04-05 PubMed eVisits primary health care Clinical trial, Journal article, Review, Publication 
dates: 10 years 

7 4 1 
 
 

2018-04-05 PubMed Telemedicine eVisits Clinical trial, Journal article, Review, Publication 
dates: 10 years 

7 3 1 
 
 
 

2018-04-05 PubMed Telemedicine Primary Care 
Visits 

Clinical trial, Journal article, Review, Publication 
dates: 10 years 

329 4 1 
 
 

2018-04-13 Medline 
Ebsco 

Patient AND telehealth 
AND ”Primary Care” 

Publication dates: 10 years, Journal article 192 4 1 

2018-04-20 PubMed eVisit health service Clinical trial, Journal article, Review, Publication 
dates: 10 years 

7 4 1 

2018-04-20 Medline 
Ebsco 

Electronic visits primary 
care 

Publication dates: 2008-2015, Academic Journals  4 2 1 

2018-04-21 Medline 
Ebsco 

eHealth general practice Publication dates: 10 years, Journal article 4 1 1 

2018-04-22 Scopus eHealth AND visit AND 
”primary care” 

Publiaction dates: 2010-2018, Journal article 
 

22 2 1 

2018-04-22 Medline 
Ebsco 

Telemedicine AND primary 
care 

Publication dates: 10 years, Journal article 1213 1 1 
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2018-04-22 Medline 
Ebsco 

Virtual visits Publication dates: 10 years, Journal article 75 2 1 

 

2018-04-22 PubMed Virtual visits healthcare Clinical trial, Journal article, Review, Publication 
dates: 10 years 

122 2 1 

Sökhistorik.  

 

Analys 

Att kvalitetsgranska tidigare studier är viktigt för att säkerställa att det material som önskas 

användas är tillförlitligt (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), 

2017). I detta arbete användes granskningsmallarna STROBE (STROBE Statement, u.å ) 

och PRISMA (PRISMA Statement, u.å) för att säkerställa de olika studietypernas kvalitet 

och tillförlitlighet. För att underlätta de vetenskapliga artiklarnas bearbetning färgkodades 

artiklarnas innehåll för att på ett strukturerat sätt bearbeta de olika studiernas resultat 

(Bryman, 2009).  Dessa kodningar delades in i likheter och olikheter. Ytterligare kodades 

även fyra återkommande teman som växte fram under resultatbearbetningen: användare av 

virtuellt vårdbesök, anledning till virtuellt vårdbesök, utfall av virtuellt vårdbesök samt 

patientnöjdhet. Dessa fyra teman beskrevs som de mest väsentliga delarna av studiernas 

resultat då de tillsammans ansågs kunna besvara studiens syfte. Dessa fyra teman växte fram 

under resultatbearbetningen och varje studies resultat analyserades och sammanfattades 

utefter dessa kategorier. 

 

Etiska överväganden 

De inkluderade studiernas etiska övervägande har granskats, där Helsingforsdeklarationens 

(The World Medical Association (WMA), 2008) krav har använts som riktlinjer för att 

säkerställa att de inkluderade vetenskapliga studierna har skyddat de deltagande individernas 

identitet och integritet. Alla inkluderade artiklar har följt etiska riktlinjer gällande: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjande kravet. Enligt 

Vetenskapsrådet (2017) är det av vikt att vid redovisning inte ge en felaktigt eller 

manipulerad bild av studiers resultat. Därav har både positiva samt negativa resultat i 

förhållande till studiens syfte framhållits på ett objektivt sätt för att undvika att ge en felaktig 

eller osann bild. Något som är viktigt vid en systematisk litteraturstudie, då endast delar ur 

tidigare studiers resultat väljs ut, vilket riskerar att misstolkas eller vinklas felaktigt 

(CODEX, 2017).  
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RESULTAT 

Resultaten från de olika studierna om digitala vårdcentraler kan tänkas främja 

tillgängligheten till primärvården delades in i fyra stycken kategorier: användare av virtuellt 

vårdbesök, anledning till vårdbesök, utfall av virtuellt vårdbesök och patientnöjdhet. Detta 

för att slutligen besvara studiens syfte gällande om digitala vårdbesök kan öka 

tillgängligheten baserat på resultaten utifrån de fyra nedanstående kategorierna.  

Användare av virtuellt vårdbesök 

Det framkom i flera studier att de vanligaste brukarna av digitala vårdbesök var i åldrarna 

18–44 år, där majoriteten var kvinnor, vilka i högre utsträckning använde sig av virtuella 

vårdmöten (Jung & Padman, 2014; Albert, Shevchik, Paone & Martich, 2011; Mehrotra, 

Paone, Martich, Albert & Shevchik, 2013; Padman, Shevchik, Paone, Dolezal & Cervenak, 

2010; Farr et al., 2018; Penza, Murray, Pecina, Myers & Furst, 2018; Albert, Agimi & 

Martich, 2015). I Rohrer et al. (2010) studie var 60 % av deltagarna kvinnor. Även Albert, 

et al. (2011) beskrev i sin studie att kvinnor stod för 71,1%. En studie där ingen skillnad i 

könsfördelning sågs var i McGrail, Ahuja och Leaver (2017). Alla åldersgrupper var 

representerade, men personer över 60 år motsvarade endast 12% av de virtuella vårdbesöken 

jämfört med 24,8%- 32,5% i de övriga åldersgrupperna (Albert et al., 2011). Ännu lägre 

procentantal sågs i Penza et al. (2018) studie, där äldre stod för 3 % av digitala läkarbesök. 

Äldre och sjukare patienter var mer benägna att söka vård på en fysisk vårdcentral. 

Socioekonomiskt låga patientgrupper var den grupp som minst sökte vård (McGrail et al., 

2017).  

Ur ett geografiskt perspektiv användes digitala vårdmöten i större utsträckning av personer 

boendes på landsbygden, men samtidigt sågs de näst högsta användartalen av människor från 

urbaniserade städer (McGrail et al., 2017). Vårdcentraler ute på landsbygden (22.2%) erbjöd 

i större utsträckning någon form av digitala vårdbesök än vårdcentraler i stadsmiljö (10.2%) 

(Jetty, Moore, Coffman, Petterson & Bazemore, 2018). De flesta digitala vårdbesök (75%) 

bokades av patienter under veckodagar mellan klockan 9.00-18.00, där få patienter 

kontaktade digitala vårdcentraler under helgen (Padman et al., 2010; Penza et al., 2018; Jung 

& Padman, 2014). De som bokade tid för digitalt vårdbesök under arbetstid uppgav fördelen 
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med att inte tvingas gå ifrån på arbetstid, men påpekade vikten av att sitta avskilt från 

arbetskamraterna för att kunna genomföra ett virtuellt vårdbesök (Powell, Henstenburg, 

Cooper, Hollander, & Rising, 2017). Vikten av integritet vid användning av virtuella 

vårdmöten uttrycktes av vårdpersonal, där en av fem (148/718) uttryckte en oro relaterat till 

integritetsaspekten samt säkerhet gällande hälsoinformation som erhölls via internet 

(Peeters, Krijgsman, Brabers,  Jong, & Friele, 2016).  

Anledning till virtuellt vårdbesök 

De vanligaste anledningarna till virtuella vårdbesök var för “andra” symptom eller oro 

(37%). “Andra” symptom syftade till något utöver de sju vanligaste förprogrammerade 

kategorierna som utvecklats för virtuellt besök: blodtrycksvärden, frakturer, diabetes, 

hudåkommor, smärta, sömnproblem, kräkning etc. (Albert et al., 2011). Andra vanliga 

sökningar var för sinus och förkylningssymptom (35%) (Albert et al., 2011; Jung & Padman, 

2014). Penza et al. (2018) beskrev urinvägsinfektion, bihåleinflammation, övre 

luftvägsinfektion och ögoninflammation som de vanligaste orsakerna och omfattade 87% av 

alla virtuella läkarbesök. Patienter som sökte digital vård uppvisade oftast ett eller två 

symptom vid uppföljning av kronisk sjukdom: högt blodtryck, högt kolesterol eller diabetes 

(Dixon & Stahl, 2009). Mindre vanliga symptom var för ryggsmärta, urinproblem, hosta, 

diarré, ögoninflammation eller vaginala irritationer (<10%) (Albert et al., 2011). Fler 

personer använde virtuella vårdbesök under vintern (Jung & Padman, 2014; Mehrotra et al., 

2013). Från oktober månad och framåt sökande fler för sinus och förkylningssymptom. 

Under sommarmånaderna maj till juli sökte fler för diarrérelaterade symptom (Jung & 

Padman, 2014). Andra vanliga orsaker var för förnyande av recept (Peeters et al., 2016; Farr 

et al., 2018), testresultat och infektioner (Farr et al., 2018).  

Albert et al. (2011) studie som inkluderade det förprogrammerade valet “andra” symptom 

vid sökning granskades några år sedan på nytt av Albert et al. (2015) i en ny studie där man 

var intresserad av att undersöka om psykisk ohälsa kunde vara en anledning till att man valde 

“andra” symtom. Resultatet visade att psykisk ohälsa var den näst vanligaste anledningen 

vid virtuellt vårdbesök (108/858), där några av de vanligaste typerna av psykisk ohälsa var 

för ångest (62/108) samt affektiva störningar (36/108). Totalt diagnostiserades 4 % 

(92/2292) av de sökande med psykisk sjukdom. De som diagnostiserades med psykisk ohälsa 
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var i genomsnitt yngre och främst kvinnor i jämförelse med de som sökte för standard besvär 

genom digitalt vårdmöte. 

Utfall av virtuellt vårdbesök 

Efter avslutat virtuellt vårdbesök hade totalt 34% av patienterna uppföljning inom 30 dagar, 

där fjorton patienter fick följas upp på akutmottagning, en patient fick läggas in men inga 

dödsfall inträffade. Det var ingen större skillnad mellan kvinnor (34%) och män (35%) i 

uppföljningsvård (Penza et al., 2018). Majoriteten (90%) av patienterna tyckte att det var 

enkelt att använda sig av ett digitalt vårdmöte. Lite över hälften av patienterna (57%) 

diagnostiserades utan behov av uppföljning utöver receptet. Avsaknad av diagnos eller oklar 

behandlingsplan rapporterades <10% av fallen (Albert et al., 2011). I Farr et al. (2018) studie 

resulterade ofta istället de virtuella vårdbesöken i en uppföljning på telefon (32%) eller i ett 

fysiskt besök på vårdcentralen (38%), något som läkarna upplevde som dubbelarbete, då ofta 

ytterligare information önskades vid e-konsultation. 

Recept skrevs lättare ut till patienter som sökte vård via ett virtuellt vårdbesök (49.40%) i 

jämförelse med ett vanligt fysiskt besök på vårdcentral (45.69%) (McGrail et al., 2017). 

Något som även konstaterades i Penza et al. (2018) studie, där 58% av patienterna mottog 

recept efter digitalt vårdbesök. De vanligaste utskrivna recepten var: antibiotika, antiviralt 

medel, hostdämpande, smärtstillande, intranasala steroider och antihistamin (Penza et al., 

2018). Remiss för röntgenundersökning skrevs mindre vid digitalt vårdbesök (1.88%) i 

jämförelse med vanligt fysiskt besök på vårdcentral (6.59%). Remiss för vidare provtagning 

var i princip lika både vid virtuellt vårdbesök med bekant läkare (15.95%) som vid fysiskt 

vårdbesök (14.96%), dock var skillnaden större om digitalt vårdbesök skedde med en inte 

tidigare bekant läkare (5.95%) (McGrail et al., 2017).  

Patientnöjdhet 

Patienter var generellt positiva efter avslutat digitalt vårdmöte med läkare och upplevde att 

det var enkelt att använda digitala läkarkonsultationer (Farr et al., 2018; Albert et al., 2011; 

Näverlo, Carson, Edin-Liljegren & Ekstedt, 2016; Dixon & Stahl, 2009), där ett endast ett 

fåtal (11.6%) patienter upplevde att deras frågor och oro inte hade besvarats korrekt under 

det digitala vårdmötet. Annars ansåg hälften att det förberedande virtuella frågeformuläret 

som skulle fyllas i innan möte fångade upp de sökandes symtom korrekt. Tre fjärdedelar 
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ansåg att det virtuella mötet var lika bra eller ännu bättre en ett vanligt läkarbesök på 

vårdcentral (Albert et al., 2011). Ett flertal uppgav att det virtuella vårdbesöket valdes för att 

det var bekvämt (Mehrotra et al., 2013; Powell et al., 2017). Detta med anledning av att 

patienter upplevde att de inte behövde missa arbete, mindre resande och kortare väntetid 

(Powell et al., 2017). Patienter upplevde det virtuella besöket jämförbart med ett fysiskt 

vårdbesök (Dixon & Stahl, 2009). Generellt var många patienter mottagliga för att pröva ett 

virtuellt vårdbesök och upplevde att det var enkelt att använda samt att de var nöjda med 

vårdkvaliteten (Padman et al., 2010; McGrail et al., 2017). Ytterligare 79% (315/399) 

rapporterade ett förtroende kring säkerhetshantering och integritet gällande persondata vid 

virtuellt vårdbesök (McGrail et al., 2017). Majoriteten av användarna kunde tänka sig att 

använda digitalt vårdbesök igen, samt rekommendera det till andra (Padman et al., 2010; 

Farr et al., 2018). De flesta (91.2%) uppgav att det virtuella vårdmötet kunde hjälpa dem 

med frågan de sökte för (McGrail et al., 2017). 

Många upplevde att de kände sig trygga att prata med läkare via videosamtal (Powell et al., 

2017), men alla upplevde inte enbart positiva utfall från de digitala vårdmötena. Några 

negativa aspekter kring virtuellt vårdbesök var en upplevd oro över integritet och 

tystnadsplikt vid virtuella vårdmöten (Padman et al., 2010; Peeters, et al., 2016). Ytterligare 

en begränsning som upplevdes var att 49.3% (71/144) av patienterna ansåg att 

internetbaserad vård inte var passande för personlig kontakt, där 36.1% (52/144) ansåg att 

de behövde mer kunskap för användning av ehälsa och 35.4% (51/144) såg inte några 

fördelar med ehälsotjänsten (Peeters et al., 2016). Äldre användare av tjänsten upplevde 

konceptet digitalt vårdbesök som mer förvirrande medan yngre användare och mer datavana 

personer upplevde den nya tjänsten som spännande (Padman et al., 2010). Patienter upplevde 

att videosamtal var acceptabelt men mindre tillfredsställande än ett personligt besök på 

vårdcentral. Dock var majoriteten intresserade av att fortsätta använda videobesök som ett 

alternativ till personligt besök på vårdcentral (Powell et al., 2017). Några patienter (20.3%, 

81/399) beskrev att de hade uppsökt en vanlig fysisk vårdcentral om inte det virtuella besöket 

varit tillgängligt, andra (10.8%, 43/399) uppgav att de hade uppsökt akuten istället medan 

12.5% (50/399) rapporterade att de inte hade sökt vård alls vid det tillfället om inte det 

virtuella vårdbesöket varit tillgängligt (McGrail et al., 2017). Några få uppgav att de ansåg 

att virtuella samtal gjorde att den personliga känslan förlorades i jämförelse med ett vanligt 

fysiskt möte (Powell et al., 2017).  
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Videosamtal rapporterades som acceptabelt men mindre tillfredsställande än personbesök. 

Patienter rapporterade en övergripande tillfredsställelse med videobesök, där majoriteten var 

intresserade av att fortsätta med videobesök som ett alternativ till personbesök (Powell et al., 

2017). Användare som uppvisade låg Patient Activation Measure (PAM) var signifikant 

mindre nöjda med virtuella hälsobesök och kände en större otrygghet vid användning. Män 

var mer nöjda än kvinnor efter det virtuella mötet (Näverlo et al., 2016). Patienter upplevde 

att virtuella möten var kortare än fysiska möten på vårdcentral (Dixon & Stahl, 2009). 

Begränsning gällande virtuellt möte upplevdes för patienter som sökte vård för flera olika 

hälsotillstånd (Farr et al., 2018).  

Resultatsammanfattning 

Ur ett patientperspektiv rapporterade ett flertal studier en övergripande tillfredsställelse 

genom användning av digitala vårdbesök som ett alternativ till fysiskt besök på vårdcentral. 

De flesta användarna var kvinnor, där både människor boendes på landsbygden och i större 

städer använde sig av tjänsten. Anledningar till varför patienter föredrog digitalt möte 

framför fysiskt möte med läkare var att de inte behövde missa arbete, mindre resande och 

kortare väntetider (Powell et al., 2017). Andra anledningar som framhölls var att patienter 

kände sig trygga med att använda sig av videosamtal. Negativa aspekter kring digitala 

vårdmöten ansågs vara säkerhet och integritetsaspekten. Risk för dubbelarbete vid virtuella 

vårdbesök framhölls som en riskfaktor. Det sågs även en högre utskrivning av recept vid 

virtuella vårdbesök än vid fysiska vårdbesök på vårdcentral.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Metodvalet att genomföra en systematisk litteraturstudie ansågs adekvat, då en systematisk 

litteraturstudie avser att ge en översiktlig bild av ett ämne genom utförliga systematiska 

litteratursökningar (Bryman, 2011). En fördel med denna typ av studie är att explicita 

tillvägagångsätt minskar risken för bias och kan även ses som en vägledare för beslutsfattare 

genom att en sammanställd granskning ges på ett specifikt tema (Bryman, 2011).  

Sökresultaten på ämnet var tämligen begränsat, där det trots kombinationer av flertalet olika 

sökord var svårt att få fram relevanta artiklar på ämnet digitala vårdcentraler. En anledning 

till detta skulle kunna tänkas vara att digitalisering av primärvård är ett relativt nytt fenomen, 

vilket skulle kunna förklara de få vetenskapliga studier som fanns på ämnet.  

Utav den anledningen utökades inkluderingskriterierna från max fem år gamla artiklar till 

tio år. Att inkludera upp till tio år gamla studier tycktes lämpligt med tanke på att 

förändringar inom sjuk-och hälsovård ofta är långsamma processer, vilka tar lång tid att 

genomföra. För att ytterligare bredda sökningen inkluderades internationella studier. Något 

som ansågs viktigt för att minska risken för att utesluta studier i länder som eventuellt 

tidigare än Sverige utforskat digitaliseringens möjligheter av primärvård. Dock bör tas i 

beräkning att digitalisering är ett område som snabbt går framåt i utvecklingen, vilket 

riskerar att äldre studier relativt snabbt kan upplevas som icke aktuella. Med dessa två 

perspektiv sattes därav gränsen till att inkludera upp till tio år gamla studier. 

Internationella studier av både kvalitativ och kvantitativ studietyp bedömdes värdefullt för 

att inte begränsa forskningsunderlaget. I studien inkluderades artiklar från USA, England, 

Canada och Nederländerna. Endast en svensk studie inkluderades pga. att få relevanta 

svenska studier hittades. Svagheter relaterat till användningen av internationella studier i 

detta arbete skulle kunna tänkas vara att en del av de inkluderade ländernas studier har 

hälsosystem som skiljer sig från Sveriges hälsosystem, vilket komplicerar studiens 

generaliserbarhet i Sverige (Bryman, 2011). Trots detta finns det viktiga delar av resultatet 

som är relevant även i Sverige, vilket gör att studien kan bidra till viktiga insikter kring 

människors upplevelse vid digitala vårdmöten, samt belyser viktiga aspekter som bör ses 

över vid digitalisering av vårdtjänster, vilka annars kan ha en negativ inverkan på utfallet.    
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En styrka relaterat till kvalitet och tillförlitlighet, är att alla artiklar granskades genom 

Ulrichsweb, vilket är en databas där man kan se om tidskriften där studien publicerats 

använder sig av Peer-review granskning. I tre av artiklarna Albert et al. (2015), Farr et. 

(2018) och Pecina et al. (2016) angavs inte åldersgrupperna i studien, något som gör 

resultaten i dessa studier mindre representativa gällande ålder. Det finns vissa svagheter 

relaterat till studiens validitet, då ingen studie specifikt utgav sig för att mäta tillgänglighet i 

relation till primärvård utan mer generellt utforskade användning och uppfattning av digitala 

vårdbesök. Enligt Bryman (2011) är validitet en studies förmåga att mäta det som avses att 

mätas. För att i denna studie besvara studiens syfte om att undersöka digitala vårdcentralers 

möjligheter att bidra till en ökad tillgänglighet till primärvården analyserades gemensamma 

teman som framkom i studierna: användare, anledning, utfall och patientnöjdhet vid digitalt 

vårdbesök. Dessa teman tycktes relevanta för att besvara studiens syfte, något som skulle 

kunna sänka studiens validitet, då mina förkunskaper kan tänkas otillräckliga för att anse att 

dessa fyra teman kan tänkas besvara studiens syfte.   

Vid analys av studiens reliabilitet som mäter en studies förmåga att få samma resultat igen 

om studien upprepas med samma metod (Bryman, 2011) finns där en svaghet kring studiens 

reliabilitet som är relaterat till de tidigare studierna. Det skulle kunna tänkas att vid en 

upprepad studie få ett annorlunda resultat om personer som valt bort digitala vårdmöten 

inkluderats. Detta då det skulle kunna tänkas att de som använde digitala vårdmöten redan 

innan användandet hade en mer positiv syn på denna typ av service. Alltså hade kanske 

studierna fått ett mindre positivt utfall om fler personer inkluderats vid upprepande av studie. 

En styrka i studien är att både positiva och negativa utfall kring digitala vårdcentralers 

funktion inkluderats i resultatet samt att både patienter och läkare har deltagit i vissa av 

studierna, vilket kan ge en bredare bild, då perspektiv från både vårdtagare och vårdgivare 

inkluderats. 

Slutligen analyserades även de etiska aspekter för varje studie, där det fanns en del 

svårigheter gällande tydligheten kring studiernas etiska granskning. De kvalitativa studier 

där intervjuer genomfördes var alla genomförda utifrån frivilligt deltagande, där man utgått 

från de forskningsetiska principerna (CODEX, u.å). De kvantitativa studier där data baseras 

på patientjournaler, har även de fått godkänt från en etisk granskningskommitté, då studierna 
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är genomförda via universitet. De flesta universitet idag har egna etiska 

granskningskommittéer som granskar studiernas etiska kvalitet. 

Resultatdiskussion 

Under granskning av artiklarna framkom fyra genomgående huvudteman i artiklarna som 

ansågs kunna besvara syftet med studien: att undersöka om digitala vårdcentraler kan öka 

tillgängligheten till primärvården för den svenska befolkningen.  

 

Det första temat var användare av digital vård, där det framkom att majoriteten var unga 

vuxna och främst kvinnor i åldrarna 18–44 år som valde att använda digitala vårdbesök och 

som upplevde tjänsten som mer positiv. Äldre personer över 60 år, använde tjänsten mindre, 

vilket skulle kunna förklaras med att en viss nivå av digital literacy krävs hos en användare 

för att kunna genomföra det digitala mötet. Äldre personer har en lägre nivå av digital litercy 

i jämförelse med den yngre befolkningen, vilket riskerar att leda till att den äldre 

befolkningen hamnar utanför (O´Connor et al., 2016). En annan orsak skulle även kunna 

tänkas vara att äldre är sjukare och kräver mer vård (Myndigheten för vårdanalys, 2014a), 

vilket är över de digitala vårdcentralernas förmåga.  

Flest digitala vårdbesök gjordes av människor boendes på landsbygden men där de näst 

högsta användartalen sågs i större urbaniserade städer (McGrail et al., 2017). Alltså sågs inte 

enbart geografiska avstånd som anledning till digitalt vårdbesök utan även orsaker som att 

inte missa arbete, undvika resande till vårdcentral samt kortare väntetid uppgavs (Powell et 

al., 2017), vilket skulle kunna svara för varför en stor andel storstadsbor valde ett digitalt 

vårdbesök. I Vision e-hälsa 2025 (2016) framhålls möjligheten att vid digitalisering av hälso- 

och sjukvård minska de geografiska och tidsmässiga hinder som ett flertal patienter upplever. 

Socialstyrelsen (2016a) menar att kortare väntetider är en bidragande faktor till en mera 

tillgänglig vård, där en lösning kan tänkas vara implementering av IKT för att öka 

tillgängligheten (Srivastava et., 2015). 

De vanligaste orsakerna till digitalt vårdbesök var för förkylningsrelaterade symptom, 

urinvägsinfektion, bihåleinflammation, övre luftvägsinfektion, ögoninflammation och 

förskrivning av recept. Dessa hälsotillstånd kan räknas till mindre komplicerade fall. Enligt 

KRY (u.å b) som är en utav Sveriges ledande digitala vårdcentraler menar att de kan erbjuda 
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hjälp för dessa typer av lättare hälsotillstånd. Digitalisering anses kunna underlätta för den 

fysiska primärvården genom att de på detta sätt får avlastning och därav får mer tid för mer 

komplexa arbetsuppgifter (Socialdepartementet & SKL, 2016). Som det ser ut idag nationellt 

sett behövs enligt Regeringen tydligare direktiv gällande vilken vård som är passande för 

digitala vårdmöten (Regeringskansliet, 2018). 

De resultat som talar emot de digitala vårdcentralernas verksamhet var främst uppfattningen 

om dubbelarbete enligt vissa läkare, då en del patienter både fick digitalt vårdbesök men 

sedan fick besöka fysisk vårdcentral pga. att en diagnos inte kunnat ställas vid det första 

digitala mötet. Något som framhåller risken för dubbelarbete och där ett digitalt vårdbesök i 

så fall inte fungerar som ett komplement utan istället leder till fler vårdbesök. Vilket istället 

leder till onödig belastning för hälso- och sjukvården som redan lider av resursbrist 

(Myndigheten för vårdanalys, 2014a). En annan risk baserat på resultatet är större 

utskrivning av recept som antibiotika (Penza et al., 2018), vilket för individen kan upplevas 

som positivt och tillgängliggörande men som ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv är ett 

hot mot folkhälsan, då risken för ökad antibiotikaresistens gör att förskrivning av antibiotika 

måste hållas restriktivt och endast användas vid behov (Folkhälsomyndigheten, 2017).  

Psykisk ohälsa var också en vanlig anledning till digitalt vårdbesök som Albert et al. (2011) 

uppmärksammade, där genomsnittet var yngre och främst kvinnor som sökte för dessa 

besvär. Psykisk ohälsa i samhället är ett folkhälsoproblem som i Sverige främst drabbar unga 

i åldrarna 16–29 år (Folkhälsomyndigheten, 2018). Att då störst andel unga använde det 

digitala vårdbesöket för att söka vård kan tänkas vara för att unga generellt har en hög digital 

literacy, då de dagligen använder internet för diverse tjänster och därav känner sig 

bekvämare med ett digitalt vårdbesök. I Socialstyrelsens rapport (2016a) nämns att unga är 

de som är minst nöjda med hur kommunikationen ser ut på dagens fysiska primärvård, vilket 

kan tänkas vara en orsak till varför de söker sig till digitala vårdcentraler i större utsträckning 

än äldre (Socialstyrelsen, 2016a).  

De flesta patienter var i övrigt nöjda med det digitala vårdmötet och tyckte att det var relativt 

enkelt att genomföra. De var även nöjda med kvaliteten på vården som gavs. Yngre 

användare var i regel mer positiva till de digitala vårdbesöken medan de äldre upplevde de 
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digitala vårdmötena som mer förvirrande (Padman et al., 2010), något som troligtvis kan 

härledas till lägre digital litercy hos den äldre patientgruppen. 

Det framhölls en oro över säkerheten gällande säkerhet- och integritetsaspekten (Padman et 

al., 2010; Peeters, et al., 2016). Enligt rapporten Vision e-hälsa 2025 (2016) är det viktigt att 

digitalisering av hälso- och sjukvård sker utifrån grundläggande principer som 

integritetsskydd och informationssäkerhet. Digitala vårdmöten måste enligt 

Regeringskansliet (2018) ha regelverk och kontrollsystem för att säkra hanteringen av 

patientdata, något som kan behövas ses över då digitala vårdcentraler i Sverige är ett relativt 

nytt fenomen. 

Slutsats 

Utifrån ovanstående resultat gick det att se positiva resultat kring digitala vårdmöten ur ett 

patientperspektiv, då studiens resultat pekar på en ökad tillgänglighet baserat på patienters 

upplevelser och kvantitativ data. De vanligaste orsakerna till digitalt vårdbesök var för lättare 

besvär som förkylningssymptom, urinvägsinfektion, bihåleinflammation, övre 

luftvägsinfektion, ögoninflammation och förskrivning av recept. Här sågs några viktiga 

aspekter som bör uppmärksammas. En utav aspekterna var den ökade risken för dubbelarbete 

eftersom en del patienter efter digitalt vårdbesök ändå fick uppsöka fysisk vårdcentral för 

vidare undersökning, vilket riskerar att leda till dubbelarbete för vården. En annan aspekt 

var den ökade receptutskrivningen vid digitala vårdbesök, där risk för överkonsumtion av 

antibiotika kan få allvarliga konsekvenser ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv. 

Avslutningsvis sågs digitala vårdcentraler som tillgängliggörare av vård men det finns 

osäkerheter och risker som bör ses över vid implementering av digital vård utifrån resultatet 

i detta arbete.  

 

Implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Resultatet antyder att fler recept skrevs ut vid digitala vårdbesök, vilket är en viktig notering, 

då det ur ett patientperspektiv skulle kunna upplevas som positivt och tillgängliggörande, då 

patienter enkelt kan få recept utskrivna vid behov. Dock är detta ur ett folkhälsovetenskapligt 

perspektiv en viktig aspekt att se över, då högre utskrivning av exempelvis antibiotika skulle 

utgöra ett hot mot folkhälsan om fler recept än nödvändigt skrivs ut. Anledningen är att en 

utav de stora framtida folkhälsoutmaningarna är just antibiotikaresistens 
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(Folkhälsomyndigheten, 2017). I Sverige har denna riskfaktor uppmärksammats av 

Regeringen, där programrådet Strama (samverkan mot antibiotikaresistens) föreslår att 

digitala vårdcentraler inte ska få skriva ut antibiotika utan att antibiotika endast ska få skrivas 

ut efter en fysisk undersökning (Regeringskansliet, 2018).  

Digitala vårdcentraler anses inte helt kunna ersätta fysiska vårdcentraler utan att digitala 

vårdmöten kan ses som ett komplement (Alami, Gagnon & Fortin, 2017). Anledningen till 

varför digitala vårdmöten endast bör ses som ett komplement är för dess begränsade 

vårdservice som endast kan hjälpa en mindre del av befolkningen. Trots begränsad service 

så kan detta upplevas som ökad tillgänglighet, då patienter för mindre åkommor inte behöver 

åka in till vårdcentralen. Vilket kanske kan tänkas fördelaktigt för att klara av de utmaningar 

som primärvården står inför i takt med att fler kommer att behöva vård till följd av en 

befolkning som blir allt äldre och de åldersrelaterade sjukdomar som detta medför (SOU 

2016:2).  

Inför framtida studier på ämnet hade det varit intressant att genomföra en nationell 

intervjubaserad kvalitativ studie på patienter som använt sig utav någon av de idag 

existerande digitala vårdcentralerna, vilket skulle kunna öka validiteteten på studien samt 

generaliserbarheten. Ett annat förslag som anses vara intressant baserat på resultatet i denna 

studie, är att genom en kvantitativ studie granska digitala vårdcentralers receptutskrivning i 

Sverige för att undersöka om svenska digitala vårdcentraler skriver ut högre andel 

receptbelagda läkemedel i relation till de vanliga fysiska vårdcentralerna i landet. En tredje 

och sista framtida studie som är av intresse, är att undersöka om digitala vårdcentraler leder 

till effektiviserat primärvårdsarbete eller om det istället leder till dubbelarbete. Detta då 

patienter som söker digital vård ändå kanske remitteras vidare till fysisk vårdcentral, då 

digitala vårdcentraler fortfarande endast kan erbjuda begränsade tjänster. 
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Paone, S &  
Martich, G.D  
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and Diagnosis 
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Medical 
Problem: 
Experience of 
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Cohort. 
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Kvinnor & män 
 
Ålder 18–60+ 
 

Intervjuer slutfördes 
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(77,6% deltagande). 
Den vanligaste typen 
av e-besök var för 
"andra" symtom eller 
oro (37%), följt av 
sinus / kalla symptom 
(35%). Ryggsmärta, 
urinproblem, hosta, 
diarré, 
ögoninflammation 
och vaginala 
irritationer var 
mindre vanliga 
(<10%).  
 

Större andel kvinnor än 
män medverkade.  
 
Alla åldersgrupper var 
representerade, men 
personer över 60 år var 
mindre benägna att göra 
e-besök (12% mot 24,8% -
32,5% i andra 
åldersgrupper. 

Albert, S.M, 
Agimi, Y & 
Martich, G.D 
 
2015 
 
 

Interest in 
mental health 
care among 
patients 
making eVisits. 

USA Kvantitativ n=2292 
 
 
Kvinnor & män 
 
Ålder anges inte 
 
 
 
 

Mental sjukdom var 
den näst vanligaste 
diagnosen för dessa 
e-besök, som svarade 
för 12,6% (108/858) 
av "andra" e-besök.  
 
Patienter som fick 
psykisk hälsodiagnos 
representerade 4% 
(92/2292) av e- 
besökspatienter.  
 

Studie begränsad pga. 
bristen på information 
utöver det e-besök som 
genomfördes av patient, 
vilket betyder att utfall för 
de patienter som 
diagnostiserades med 
mental sjukdom inte 
kunde följas upp.  
 
Begränsad 
patientdemografisk 
information. 
Åldersfördelning framgår 
inte. 

Dixon, R.F, & 
Stahl, J.E.  
 
2009 

A randomized 
trial of virtual 
visits in a 
general 
medicine 
practice. 

USA Randomiserad 
mixad studie 

n= 175 
 
Kvinnor & män 
 
Ålder 18–85 

Studien föreslår att 
både patienter och 
läkare skulle kunna 
dra nytta av att 
virtuella besök som 
en alternativ metod 
för tillgång till 
primärvårdstjänster. 
 

Även om läkare och 
patienter föredrar vanligt 
fysiskt möte på 
vårdcentral så förändrades 
inte det kliniska 
beslutsfattandet för det 
hälsotillstånd som 
behandlades i studien 
mellan de två olika 
modaliteterna. 
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Farr, M,  
Banks, J, 
Edwards, 
H.B, 
Northstone, 
K.,  
Bernard, E, 
Salisbury, C, 
& Horwood, 
J. 
 
2018 
 

Implementing 
online 
consultations 
in primary 
care: A mixed-
method 
evaluation 
extending 
normalisation 
process theory 
through 
service co-
production. 

England Kvalitativ/ 
Kvantitativ 
mixad studie 
 

n= 23 
kvalitativa 
intervjuer 
 
n=485 
kvantitativa 
patientjournaler 
 
n=751 
kvantitativ 
/kvalitativ 
patient- 
undersökningar 
kring  
e-konsultation 
 
Kvinnor & Män 
Ålder anges inte 

Patienternas 
tillfredsställelse med 
systemet var högt 
och de flesta (81%) 
skulle sannolikt 
rekommendera 
systemet till andra. 
76% uppgav att de 
skulle använda 
tjänsten igen, istället 
för att boka ett 
vanligt fysiskt 
vårdmöte. 
 

De flesta e-konsultationer 
resulterade i antingen 
telefonuppföljning (32%) 
eller fysiskt möte (38%). 
Läkarna upplevde att 
detta ökade deras 
arbetsbelastning. 
 

Jetty, A, 
Moore, M.A, 
Coffman, M, 
Petterson, S, 
&  
Bazemore, 
A.  
 
2018  

Rural Family 
Physicians Are 
Twice as Likely 
to Use 
Telehealth as 
Urban Family 
Physicians. 

USA Kvantitativ 
randomiserad  
studie 

n=1557 
 
Kvinnliga & 
manliga läkare 
 
Ålder ej 
inkluderat 

Det var två gånger 
mer troligt att läkare 
på landsbygden 
erbjöd e-
hälsotjänster än 
läkare i stadsmiljö 
(22.2% vs.10.2%).  

Det var en fler läkare som 
arbetade på landbyggden 
än läkare från urbana delar 
som deltog i studien. 

Jung, C, & 
Padman, R.  
 
2014  

Virtualized 
healthcare 
delivery: 
Understanding 
users and their 
usage patterns 
of online 
medical 
consultations 

USA Kvantitativ n=446  
användare av  
e-hälsotjänsten 
 
n=14 451  
patientportal- 
service 
 
Kvinnor & män 
Ålder 18–96 

I genomsnitt är e-
besökare yngre och 
övervägande 
kvinnliga. Deras 
primära vårdgivare 
deltar i e-
besökstjänsten, och 
lyfter fram vikten av 
läkarens roll för att 
uppmuntra patienter 
att utnyttja tjänsten.  

Resultaten kan sakna 
generaliserbarhet pga. de 
låga antalen e-besökande 
användare jämfört med 
patientportals användare 
(446 av 14 451), vilket 
resulterar i en skev 
urvalsdistribution.  

McGrail, K. 
M, Ahuja, 
M.A, & 
Leaver, C.A.  
 
2017  

Virtual visits 
and patient-
centered care: 
Results of a 
patient survey 
and 
observational 
study 

Canada Kohortstudie n= 5441 
patienter  

n=144  
läkare 
 
Kvinnor & män 
Ålder 0–85 
 

Yngre patienter och 
läkare var mer 
benägna att använda 
och tillhandahålla 
virtuella besök (P 
<.001), utan 
skillnader på kön. 
Äldre och sjukare 
patienter var mer 
benägna att se en 

känd vårdleverantör, 
medan de lägsta 
socioekonomiska 
grupperna var minst 
sannolika (P <0,001).  
 

Jämförelsen av användare 
som träffar kända kontra 
nya läkare begränsas 
ytterligare av det faktum 
grupperna skiljer sig åt i 
demografiska och 
hälsostatusegenskaper. 
Inte alla läkare väljer att ge 
virtuella besök, så valet på 
läkarnivån har viss 

inverkan på vilka patienter 
som får hälso- och 
sjukvård i detta nya 
format. 
 



 

 31 

Mehrotra, 
A., 
Paone, S, 
Martich, G. 
D,  
Albert, S. M,  
& Shevchik, 
G. J.   
 
2013  

Characteristics 
of patients 
who seek care 
via eVisits 
instead of 
office visits. 

USA Kvantitativ 
 

n=8 119 
 
Kvinnor & män 
Ålder 18–65+ 
 

Vid dessa fyra 
primära vårdpraxis 
svarade e-besök för 
nästan 7% av 
biverkningar för 
bihåleinflammation 
och 
urinvägsinfektion.  

e-besök lockar till sig 
en yngre 
patientpopulation 
(18–44 år). 

Medicinska journaler 
hämtades från 4 olika 
vårdcentraler för 
jämförelse. 

 

North, F, 
Crane, S.J, 
Chaudhry, 
R., Ebbert, 
J.O, 
Ytterberg, K,  
Tulledge-
Scheitel, 
S.M,  
& Stroebel, 
R.J.  
 
2014 

Impact of 
patient portal 
secure 
messages and 
electronic 
visits on adult 
primary care 
office visits. 

USA Retrospektiv 
kohortstudie  

n=2 357  
 
Kvinnor & män 
Ålder 18–65+ 

Inga signifikanta 
förändringar vid 
vanliga fysiska besök 
observerades efter 
implementeringen av 
portalen.  
 
e-besök via 
patientportal 
behöver inte 
resultera i en 
förändring av antal 
fysiska 
primärvårdsbesök. 

Den studerade 
populationen skilde sig 
inte så mycket från 
varandra.  

Näverlo, S, 
Carson, D.B,  
Edin-
Liljegren, A, 
&  
Ekstedt, M.  
 
2016  

Patient 
perceptions of 
a Virtual 
Health Room 
installation in 
rural Sweden 

Sverige Kvantitativ n=19 
 
Kvinnor & män 
Ålder ≥60 years; 

<60 years  

 

 
Deltagare hade 
generellt en positiv 
upplevelse av VHR 
och ansåg att det 
kunde vara positivt 
för hälsovården.  
Det fanns ingen 
relation mellan 
utbildningsnivå och 
distansavstånd 
gällande uppfattning 
om VHR. 
 

Få deltagare 
 
Kvalitativ studie ev. hade 
gynnat studien. 
 

Padman, R, 
Shevchik, G,  
Paone, S, 
Dolezal, C, & 
Cervenak, J.  
 
2010  

eVisit: a pilot 
study of a new 
kind of 
healthcare 
delivery. 

USA Tvärsnitts- 
studie 

n=126 
 
Kvinnor & män 
Mer än 50% var 
mellan 36–55 
år.   

Patienter värderade 
den nya tjänsten 
positivt. Kvaliteten på 
servicen var bra och 
snabb kontakt med 
läkare erhölls.  
 
 

Resultatet indikerar på e-
hälsomöten som lovande 
men vissa utmaningar 
kvarstår. 

Pecina, J.L, &  
North, F.  
 
2016  

Early e-
consultation 
face-to-face 
conversions. 

USA Retrospektiv 
studie 

n=5115 
 
Kvinnor & män 
Ålder anges inte 
 

Även om e-
konsultationer 
kanske inte är en 
fullständig ersättning 
för fysiska 
konsultationer, kan 
det fungera som ett 
samtal på grundnivå 
som kan 
kompletteras med en 
videokonsultation 
som behövs för fall 
med mer diagnostisk 
och 
behandlingskomplexi
tet. 

Den primära 
begränsningen för studien 
är att det är en 
retrospektiv studie 
begränsad till Mayo 
Clinics, vilket gör att 
läkarundersökningar som 
gjorts utanför Mayo Clinic 
inte därav inte finns med i 
deras register. 
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Peeters, J. 
M, 
Krijgsman, J. 
W, Brabers, 
A. E., Jong, J. 
D, &  
Friele, R. D.  
 
2016  

Use and 
uptake of 
eHealth in 
general 
practice: A 
cross-
Sectional 
survey and 
focus group 
study among 
health care 
users and 
general 
practitioners 

Nederländerna Tvärsnitts- 
studie 

n=171 läkare 
n=754 patienter 
n=18 
fokusgrupp 
 
Kvinnor & män 
Ålder 18+ 

Patienter var 
allmänhet inte 
medvetna om 
befintliga e-
hälsotjänster som 
erbjuds av sina 
läkare. Hälften av 
dem var villiga att 
använda e-
hälsotjänster när de 
erbjöds av deras 
läkare. I allmänhet 
har patienter positiva 
attityder när det 
gäller eHälsa. 

En begränsning i studien är 
det låga svaret från 
allmänläkare, vilket kan ha 
påverkat resultaten och 
innebär att resultaten inte 
kan generaliseras till hela 
befolkningen hos 
allmänläkare i 
Nederländerna. 

Penza, K. S., 
Murray, 
M.A., 
Pecina, J.L., 
Myers, J.F., 
& Furst, J.W.  

 
2018  

Electronic 
Visits for 
Minor Acute 
Illnesses: 
Analysis of 
Patient 

Demographics, 
Prescription 
Rates, and 
Follow-Up 
Care Within an 
Asynchronous 
Text-Based 
Online Visit 

USA Retrospektiv 
studie 

n=1009 
 
Kvinnor & män 
Ålder 18mån-
75år 

De flesta e-besök för 
mindre akuta besvär 
kan bli hjälpta utan 
att fysiskt behöva 
uppsöka vårdcentral. 

 

 

Begränsning att det inte 
fanns någon jämförelse av 
uppföljningsgraden med 
en liknande matchad 
kohort som presenterades 
för fysiskt 

vårdcentralbesök. 
 
 

Powell, R.E., 
Henstenburg
, J.M., 
Cooper, G., 
Hollander, 
J.E., & 
Rising, K.L.  
 
2017 

Patient 
Perceptions of 
Telehealth 
Care Video 
Visits. 

USA Semistrukture
rad 
djupintervju  

n= 19 
 
Kvinnor & män 
Ålder 18+ 

Alla patienter var 
nöjda med e-
besöken, där 
majoriteten ville 
fortsätta att använda 
sig av e-besök som 
ett alternativ till 
fysiska vårdbesök.  

Få deltagare. 

Rohrer, J.E., 
Angstman 
K.B., 
Adamson, 
S.C., 
Bernard, 
M.E., 
Bachman, 
J.W., & 
Morgan M.E.  
 
2010  

Impact of 
online primary 
care visits on 
standard 
costs: A pilot 
study. 

USA Icke 
randomiserad 
observations- 
studie med  
två 
oberoende  
kohorter. 

n=767 
Två grupper av 
patienter 
studerades: 
online besök 
(n=390)  
och 
kontrollgrupp 
som hade 
vanligt fysiskt 
primärvårdsbes
ök (n= 376). 

Resultatet av den 
retrospektiva 
analysen av 
medicinska journaler 
föreslår att online 
besök sänkte 
kostnaderna för 6 
månader efter 
behandling för vanligt 
medicinskt tillstånd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	INLEDNING
	BAKGRUND
	Primärvårdens funktion i Sverige
	Vårdval
	Vårdgarantin
	Tillgänglighetsbrist
	Riskgrupper i kombination med framtida utmaningar
	Digitalisering
	Digitala vårdcentraler
	Vision e-hälsa 2015
	Problemformulering

	Syfte
	METOD
	Datainsamling
	Urval
	Analys
	Etiska överväganden

	RESULTAT
	Användare av virtuellt vårdbesök
	Anledning till virtuellt vårdbesök
	Utfall av virtuellt vårdbesök
	Patientnöjdhet
	Resultatsammanfattning

	DISKUSSION
	Metoddiskussion
	Resultatdiskussion
	Slutsats
	Implikationer och förslag till utveckling av ämnet

	REFERENSER
	BILAGOR
	Bilaga 1-Artiklar för analys


