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Utvecklingen är problematisk eftersom att de här 
besöken inte avlastar den ordinarie sjukvården, 
säger Elin Karlsson, ledamot i Läkarförbundets 
styrelse.
Region Stockholm 100 miljoner 2018
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Uppdraget
Typ av vård och behandling som är lämplig respektive inte 
lämplig att hantera via digitala vårdtjänster
Ändrat benämningen från rekommendationer till övergripande 
principer 
1. Gällande författningar eller aktuell kunskapsstyrning 
förutsätter inte ett fysiskt möte. 
2. Den digitala tjänsten är anpassad till den enskilde 
patientens behov och förutsättningar att använda tjänsten. 
3. Vårdgivaren har tillgång till tillräcklig information om 
patientens hälsotillstånd och sjukdomshistoria för att kunna ge 
en god och säker vård. 
4. Nödvändig uppföljning och koordinering med andra aktörer 
är möjlig. 





http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/2018-10-25-folder.pdf



Digitala vårdmöten
• Region Örebro län pilot 

digitala vårdmöten
hösten 2017

• Tre piloter
− Diabetesmott USÖ
− Vivalla vårdcentral
− Ungdomsmott USÖ

• Komplement till 
telefonbesök och vanliga 
fysiska besök

• Visiba Care äger 
plattformen 

www.visibacare.se

• Målet var att genomföra minst 
100 möten under ca 6 
månader

• Utvärderas och 
rekommendationer när digitala 
vårdmöten ska erbjudas och 
när det inte ska erbjudas
− Vårdpersonalens utvärdering
− Invånarnas utvärdering

• Breddinförande, digitala 
vårdmöten integreras med 
Vårdguiden e-tjänster 1177

http://www.visibacare.se/


Digitala vårdmöten 
Nytta för invånaren

• Ökad tillgänglighet till vård

• Patienten slipper onödiga resor

• Minskad smittspridning

Nytta för vården

• Effektivare användning av vårdens resurser
− Ytterligare en kontaktyta
− Nytt arbetssätt

• Utjämning av vårdköerna och därmed en mer jämlik vård

• Kostnadseffektiva patientbesök

Nytta för miljön

• En mer klimatvänlig och distansoberoende



Hur fungerar det?
Vårdpersonal, boka och starta vårdmöte
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Vårdpersonal, digitalt väntrum (e-väntrummet)
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• Push notis till e-post eller sms innan 
mötet

• Patienten går i mötet via appen
”Digital mottagning Region Örebro 
län” eller via länken 
se.visibacare.com/region-orebro/

• Logga in med mobilt BankID

• Välj Mina besök (bokade återbesök 
diabetes) 

Patient

se.visibacare.com
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POSITIVT
• Patienten mer förberedd, lugnare miljö
• Mötet kortare och mer fokuserat
• Mervärde att se patienten, jämföra med 

planerade telefonbesök (både bild och ljud)

• Tids- och kostnadsbesparing för patienten
• Passar vid planerad mottagning, kända, 

återkommande patienter
• 60-, 70- och 80-talister (småbarnsföräldrar och 

personer i karriären)

NEGATIVT
• Arbeta i olika system för bokning
• Tidsbesparing för vården, tveksamt
• ”Kioskvältare”, tveksamt 
• Flerpartsmöte
• Evidens
• Ekonomi, jämför telefonbesök



Frågor?

TACK 


