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Digital mognad per sektor

Källa: Statusrapport Digital Mognad i Offentlig Sektor, 2019. Swedish 
Center for Digital Innovation



Webbtidbok



Webbtidbokningar och primärvårdsbesök per 
1000 invånare i Sverige

Källa: Inera (för antal ny-, om- och avbokningar), Vården i siffror (för 
primärvårdsbesök) och SCB (för folkmängd) för år 2017. 

Webbtidbokningar

Primärvårdsbesök



• 12 miljoner besök i månaden



Besök på hälso- och sjukvårdsportaler per capita

Källa: The Norwegian Directorate of e-health, ”Comparative Analysis: 
National Health Portals in the Nordics”, April 2019
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Första linjens digitala vård



Verksamhetsmål1



• Forum och dialog

• Enkät

• Styrande dokument och strategier



Nyttoeffekter
• Öka tillgängligheten i första linjens vård

• Effektivare användning av vårdens 
resuser



Öka tillgängligheten i första 
linjens vård
• Kortare väntetider hos 1177 Vårdguiden 

på telefon

• Kortare väntetider i primärvården

• Kortare väntetider på akutmottagningar

• Fler har tillgång till den vård de behöver

• Högre förtroende för hälso- och 
sjukvården

Effektivare användning av 
vårdens resurser
• Fler patienter kommer till rätt vårdnivå 

direkt

• Fler ärenden hanteras genom självservice 
och digitala kontakter

• Fler resurser frigörs till angelägna 
vårdnivåer

• Informationen följer patienter genom hela 
vårdflödet

• Ökad delaktighet i vården

• Minskad stress hos vårdpersonal





Effektkedja2



LeveransEffektEffekt
Verksamhets-

mål
Effekt





Möjlighet att 

skicka bild under 

sjukvårds-

rådgivnings-

samtalet.

Sjuksköterskan 

kan se synliga 

åkommor som 

sår och utslag.

Högre kvalitet i 

den medicinska 

bedömningen.

Förbättrad 

tillgänglighet i 

första linjens vård

Fler samtal kan 

avslutas hos 

1177.





• Gemensam bild av vad och varför

• Kvaliteter

• Underlag till indikatorer (uppföljning)



Nyttorealiserings-
kalkyl (business 
case)

3







• Schablonkalkyler för nationella tjänster

• Standardiserad metodik



• Bättre beslutsunderlag

• Bättre tjänster

• Bättre stöd att realisera nyttan
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Tack!



Läs om Ineras kommande seminarier på 
inera.se/evenemang



Träffa oss på
e-hälsotorget!
Monter: B04:12 

Träffa oss på
Mötesplats e-hälsa!
Monter: B04:12 


