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Ny digifysisk modell för primärvården: 
”Sjukvård 2.0”

Idag… … ny modell

Dåligt resursutnyttjande (patienten skickas runt i 
onödan och många besök hade aldrig behövt äga 
rum)

Regioner brottas med stora budgetunderskott
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Dålig tillgänglighet i primärvården 
(och patienterna börjar tröttna på att deras vårdgivare inte 
kan göra vad deras banker lyckades med för 20 år sen)

”Nätläkare” (digitala lättakuter som jobbar i silos) är 
inte en långsiktig lösning och utomlänsersättningen 
sannolikt en parentes

Digifysiska
integrerade 
vårdkedjor

Baserat på en 
kapiterings-
modell

Omfattar alla 
patienter, inte 

bara ”lättakut”

AI och automatisering för 
att maximera 

resursutnyttjandet

Patienten som aktiv 
och informerad kund

2.0



Platform24 bygger “Sjukvård 2.0”

• Platform24 är ett hälsoteknikbolag med affärsidé att 
bygga ”Sjukvård 2.0” – patientvänliga och heltäckande 
digitala vårdkedjor

• Plattformen är en AI-baserad patientkommunikations-
plattform och systemstöd för digitala vårdkedjor

• Plattformen kretsar kring den automatiska triage-
motorn, som är den mest etablerade och heltäckande i 
Norden med en kvarts miljon påbörjade triageresor
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Vi hjälper idag ca ~70 primärvårdspartners och 
3 av de 6 största sjukvårdsförsäkringsbolagen
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Platform24 består av 5 kärnmoduler, 
samt flera tilläggsmoduler

Det enda plattformen i Norden som automatiskt kan triagera, rådge och koordinera patienter mellan vårdkedjor

Triage24

Meeting24

You24

Connect24

Manage24
• Screening före/under digitala vårdmöten (t.ex. kardiovaskulärt 

och mental ohälsa)

• Hantera kroniska tillstånd (t.ex. samla in data regelbundet)

• Anamensupptagning före planerade fysiska möten eller digitala 
vårdmöten

• Automatisk triagering, och vårdplanering för försäkringsbolag

• Dropin24: fysiska dropin-flöden (när patienterna är i väntrummet)

• Integrerad chat, audio och video, utan att ladda ner en app

• Konferenssamtal med multipla parter (både chat och video)

• Nurse24, Psychologist24 m m: färdiga processer för vissa roller

• Guidance24: Kliniskt beslutsstöd

• Booking24: fysiska/digitala
webbtidböcker

• BankID

• Klarna

• Automatiska labbremisser
genom Infosolutions 

• Skriva journalanteckningar

• Andra integrationer

• Konfigurera ingångar, 
vårdenheter, priser, resurser 
etc; avvikelsehantering

• Dashboard24: statistik och 
rapporter

• Enterprise24: Konfigurera 
komplexa vårdkedjor och 
arbetsflöden

• Content24: Lägg till, ändra och 
översätt medicinskt innehåll

och annan autentisering

och annan betalning

(TC-integration)
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AI-guiden föreslår rätt 

vårdnivå till patienten 

(triage), inkl egenvård

Receptförnyelser 

och automatiska 

labbremisser

Direktremisser och 

flerpartssamtal mellan 

läkare, sjuksköterskor, 

psykologer etc. 

Digitala vårdmöten 

med synk chat, asynk

chat, video eller 

audio

Integrerade 

webbtidböcker för att 

boka in fysiska 

vårdmöten

Självskattning och 

screening

Hur ser en digital vårdresa ut för patienten?
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1 24% av alla inkommande samtal till 1177 besvarades inte (mars 2019)

Lärdomar från två års med automatisk triagering

• Tilltal viktigt (t.ex. från ”Jag 
är din AI-sjuksköterska” till 
”… ställa frågor … ”)

• Antal frågor spelar roll

• Stort arbete att översätta 
från beslutsprotokoll till en 
intervju som är meningsfull 
för en invånare

• Svårt att läsa långa 
rapporter

Ingångsvärden

• Triagering mellan Östergötland och 
Skåne i volym (om man jämför med 
antalet besvarade 1177-samtal)1

• Totalt ~250.000 inledda 
triageringar

• ~1000 sökorsaker

• Mappar samtliga de nydebuterade 
besvär som finns i svenska 
nationella och regionala 
triageprotokoll
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Vad ser vi för trender?
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1. Video och anamnesupptagning stapelvara

2. Vårdkedjorna blir mer komplexa



2. Vårdkedjorna blir mer komplexa

Kan sjuksköterskebesöken gå till 
vår regionala jour på kvällarna?

På min ena vårdcentral vill jag att 
så många ryggar som möjligt ska 
gå till fysioterapeut, men på den 

andra vill läkarna ta dem först

Vi verkar i hälften av Sveriges 
regioner, och nästan alla har olika 

prisregler

Vi vill gärna att graviditetsbevär
tas av våra barnmorskor, men bara 

mellan 9 och 12.

Digitalt 
vårdmöte

Fysisk 
primärvård

AI-
sjuksköterska

24h

Telefon 
till VC

Egenvårdsråd

Akutmottagning

Webb-
plats

SSK 
triagering

Till ….

Från ….

Kan all hud gå till vår digitala 
dermatolog?

Vi vill gärna att våra sjuksköterskor 
tittar också på de ärenden som 

sannolikt inte kan tas online
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Vad ser vi för trender?

1. Video och anamnesupptagning stapelvara

2. Vårdkedjorna blir mer komplexa

3. Maskininlärning hjälpsam pusselbit, men ingen 
kommer att använda en tjänst som ”improviserar” –
utfall måste vara evidensbaserade

4. Att triagera till rätt vårdnivå och brådskandegrad är 
bara början  specialist, analyser, SNOMED etc.

5. Stöd till vårdpersonal i handläggning av ärenden
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PREM

Urval av frågor i Nationell Patientenkät
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Framgångsfaktorer för triagering och beslutsstöd

Bygger på information som 
patienten har lämnat, och tillgängligt 
i alla kanaler

Bättre information och guidning för 
patienter och vårdgivaren

Ska förenkla manuella moment så 
långt som möjligt, eller t.o.m. ersätta 
dem

Integrerat Informerat Automatiserat
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