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Invånarens perspektiv

Hur vet vi som invånare om vi har 
drabbats av en kronisk sjukdom

Vilka riskfaktorer finns för oss

Kan vi göra något för att minska risken



Samhällets perspektiv

Vi måste hitta kroniska patienter i tid för att få:
- billigare behandling
- kortare sjukdomsperiod
- minskat lidande
- bättre prognos
- bättre livskvalitet
- lägre samhällskostnad
- högre samhällsproduktion



Vem jag är (idag)
Verksamhetskonsult och tidigare sjuksköterska

Arbetat med e-hälsa 20+ år

Erfarenhet både offentligt och privat

Roller som sjuksköterska, systemförvaltare, 
verksamhetsutvecklare, projektledare m fl

”Vi behöver inte digitalisera allt - bara de 
processer som leder till större effektivitet.”
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Bakgrund

2014 fattade regeringen beslut om särskild utvecklingssatsning för 
vården

Ett av förbättringsområdena var prevention och tidig 
uppmärksamhet

De flesta kroniska sjukdomar kan förebyggas – om de hittas

Allt fler regioner överväger satsning på hälsofrämjande insatser



Program 4D …

• D som i diagnos 

• Fyra diagnoser ingick: artriter, bröstcancer, diabetes typ 2 
och hjärtsvikt

• Samverkansprogram mellan SLL och KI

• Mötesplats för kliniska experter inom olika discipliner och 
forskare 



… ledde till Checktjänsten

Behov:

• En tjänst som kan användas för screening utifrån symtom

• Invånaren, i ett tidigare skede än idag, ska söka och få rätt 
vård, där det är viktigt för behandlingens resultat

* Medicinska undersökningar av individer i en population för att diagnostisera en sjukdom, 
utan att individerna i populationen uppvisar några symtom på sjukdomen (Wikipedia)



Vad är Checktjänsten

Ett verktyg med flera digitala frågeformulär

Varje formulär gäller för ett specifikt symtom

Genomförs snabbt (2-5 minuter)

Frågorna bygger på forskning



Hur fungerar Checktjänsten

Svaren visar riskbedömning – hur stor risk har 
invånaren för viss kronisk sjukdom?

Formuläret ger egenvårdsråd eller rekommendation 
att söka vård

Svaren kan laddas ner, skrivas ut eller länkas till via
webbtidbokningen



Hur fungerar Checktjänsten

Svaren kan kompletteras med provtagning

Remiss kan autogenereras till PEP 
(Invånarens provtagningstjänst)
Invånaren har ännu inte träffat en läkare eller besökt någon vårdinrättning

Provsvaret skickas till invånaren och ingår i den 
samlade riskbedömningen



Fördelar

Invånaren är anonym när testerna görs

Invånaren blir identifierad först när hen vill boka vårdkontakt 
eller provtagning

Frivilligt att göra provtagning eller läkarbesök för att få diagnos



Fördelar

Minskad oro (och vårdsökande) om risken för sjukdom visar sig 
vara liten

Så tidigt som möjligt fånga upp dem som behöver behandling



Informationsmaterial: infoblad



Informationsmaterial: rollups



Informationsmaterial: visitkort



Statistik



Statistik



Statistik



Checktjänster som finns idag

www.ontilederna.nu

www.hjartsviktstest.nu www.diabetesrisktest.nu

http://www.ontilederna.nu/
http://www.hjartsviktstest.nu/
http://www.diabetesrisktest.nu/


Vilka checktjänster finns imorgon



Summering

Checktjänsten – enkla test på nätet (2-5 min)

Ger en riskbedömning för viss kronisk sjukdom

Kan kompletteras med remiss till provtagning

Kan ge egenvårdsråd eller rekommendation att söka vård

Svaren kan laddas ner, skrivas ut eller länkas till via webbtidbokning

Invånaren bestämmer själv om hen vill ta prov, söka vård och eller 
dela med sig av sina svar till vården



Vill du veta mer:

Mejla till:
forvaltning1177.hsf@sll.se

eller ta kontakt med mig på:
fredrik.lennartsson@sll.se

Hör gärna av dig!
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mailto:fredrik.lennartsson@sll.se

