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Agenda

• Varför digitalisera?

• Pågående digitaliseringsprojekt i primärvården i Skåne
o Taligenkänning

o Digitalt processtöd vid fysiska besök

o Digital mottagning



530 000 nya medarbetare behövs i 
kommuner och landsting fram till 2025 om 

inga förändringar görs i arbetssätt och 
bemanning

Genomsnittliga skatten till kommuner och 
landsting kommer behöva öka från 32 till 45 
procent till 2035 om vi inte jobbar smartare 

och effektivare

Källa: SKL

Enligt SKL



Dagens primärvård…



Samarbete maskin - människa

Sammanställning: Göran Lindsjö

Mönsterigenkänning

Finna kunskap

Eliminera fördomar

Outtröttlig

Obegränsad kapacitet

Utvärdera förslag

Prognoser

Sunt förnuft

Gott omdöme

Moral

Kreativitet

Medkännande

Abstraktioner

Drömmar



Digitalisering är inte ett IT-projekt  

Huvudfokus på:

• Förändrade arbetssätt
 Tillgänglighet

- Mer jämlik vård
 Patientupplevelse

- Bättre medicinsk kvalitet och patientsäkerhet
 Frigöra tid för de mest sjuka
 Arbetsmiljö

- Hinna med dagens arbete
- Teamarbete och Fortbildning



Taligenkänning
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Digitalt processtöd vid fysiska besök



BESKRIV DINA BESVÄR

Fångar patientens anamnes enkelt och snabbt med AI

Patienter kan besvara frågor hemifrån eller på kliniken

Stöd för flera språk



TRÄFFA SJUKSKÖTERSKA

Presenterar noggrann och överskådlig anamnes

Ger vägledning och beslutsstöd

Automatiserar dokumentationen



VID BEHOV, TRÄFFA LÄKARE

Presenterar anamnes, undersökningsfynd och provsvar

Beslutsstöd för handläggning enligt lokala riktlinjer

Automatiserar sjukintyg, remisser och dokumentation



• Tar bort dubbeldokumentation mellan sjuksköterska och läkare

• Stöder även planerade besök tex årskontroller

• Tidsbesparingar för vårdens medarbetare och minskat administrativt arbete

• Ger bättre förutsättningar att klara den förstärkta vårdgarantin (medicinsk 
bedömning inom 3 dgr)

• Potential för alla mottagningar i Hälso- och sjukvården

• Pilotprojekt igång med totalt 10 enheter

• Successivt inkluderas fler yrkeskategorier 

• Utgör plattformen för Region Skånes…

Digitalt processtöd vid fysiska besök



Primärvårdens Digitala Mottagning
• Startar i juni 2019

• Fördelar ur patientperspektiv:
– Bemannas med specialister i allmänmedicin
– Triage av erfaren sjuksköterska
– Tillgång till patientens journal
– Tillgång till fysiska vårdcentraler och övrig kompetens i Region Skåne
– Utvalda symtom och ärenden i dialog med chefläkare och STRAMA

• Drop in – Fyll i anamnes – Asynkront besök/Chatt (foto vid 
behov)

• Börjar i liten skala. Öppet alla dagar, året om. Successivt utökade 
öppettider.

• I fas 2 även videofunktionalitet, fler yrkeskategorier etc




