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Möta utmaningarna i hälso-
och sjukvården
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Fysiskt vårdmöte

Digitalt vårdmöte

Digital egenvård

Digital självservice

Nyttja den digitala potentialen
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Rätt vård efter behov och brådska i första linjen



UTVECKLING 2019

• Modulärt nytt verksamhetsstöd för 1177 
sjukvårdsrådgivning

• Automatiserad nationell och regional hänvisning 
kopplad till symtom

• API till medicinska beslutsunderlag

Stödtjänst bedömning och hänvisning

UTVECKLING FRAMÅT

• Vidareutveckla medicinska beslutsunderlag 
samordnat med ”kunskapsstyrning”

• Stödtjänst för bedömning och hänvisning – för hela 
1a linjens vård



Nya bedömningsverktyg och kanaler
1177 Vårdguidens sjukvårdsrådgivning

UTVECKLING 2019

• Piloter aug-okt, bild och video (Västmanland, 
Skåne, Västra Götaland)

• Piloter nov-dec, bild och video (Västernorrland, 
Norrbotten, Västerbotten, Jämtland)

• Utvärdering och förslag till breddinförande

UTVECKLING FRAMÅT

• Teknisk utveckling och breddinförande av bild 
och video

• Lösningsförslag, piloter och breddinförande av 
administrativ chatt



Invånarens symtomguide
UTVECKLING 2019

• Underlag för beslut:

 Konceptuell målbild automatiserad symtomguide

 Juridisk utredning

 Utvärdering av POC – chattbot (AI-funktionalitet)

 Behovs- och marknadsanalys

UTVECKLING FRAMÅT

• Upphandling/utveckling av Invånarens 
symtomguide med grund i ”stödtjänsten för 
bedömning och hänvisning”

• Integrationer till bl.a. journal, webbtidbok, 1177 
sjukvårdsrådgivning, och digitala vårdmöten



1177 Vårdguiden-app

UTVECKLING 2019 (partnerskap region Stockholm)

• Ny kanal för 1177 Vårdguiden, består av genväg till 
1177.se, 1177 VG e-tjänster med fokus på 
Journalen och Aktuella recept samt möjlighet för 
användaren att skapa egna genvägar

• Driftsattes i version 1.0 januari 2019

UTVECKLING FRAMÅT

• Utveckling av ny funktionalitet baserat på behov 
och krav från regionerna och användarna



Webbtidbokning

UTVECKLING 2019

• Påbörjat arbete med nytt koncept för 
webbtidbokning

• Vidareutveckling av nuvarande 1177 Vårdguidens 
webbtidbokningstjänst (t.ex. se alla bokade tider) 

UTVECKLING FRAMÅT

• Färdigställa nytt koncept för webbtidbokning

• Upphandling/utveckling av ny nationell gemensam 
webbtidbokningstjänst och tidbokningskontrakt, 
enligt nytt koncept



Invånarens provtagningstjänst

UTVECKLING 2019

• Behovsinventering och förslag till ytterligare 
användningsområden för dagens 
provtagningstjänst, t.ex. infektionsvärde inför eller 
istället för besök, HIV, urinvägsinfektion

UTVECKLING FRAMÅT

• Breddinförande av tjänsten inom befintliga 
användningsområden, t.ex. klamydia, 
diabeteskontroll, prostata PSA

• Införandestöd och utveckling/anpassning av 
tjänsten inom 1-3 nya områden



Arkitektur och infrastruktur
UTVECKLING 2019

• Utveckling av målarkitektur och lösningsarkitektur 
med tyngd på Nytt verksamhetsstöd och 
Invånarens symtomguide

• Fokus på att informationen följer med individen i 
hela vårdflödet samt informations- och 
patientsäkerhet

UTVECKLING FRAMÅT

• Utveckling av målarkitektur och lösningsarkitektur 
för hela 1a linjens vård

• Fokus på stöd och ihopkoppling av alla 
ekosystemets aktörer och tjänster (offentligt som 
privat drivna)



Vägvalsfrågor

• Nationella gemensamma eller regionala 
tjänster/lösningar eller både och?

• Gränssnitt ut mot invånarna/patienterna?

• Tidsperspektiv – lösningar de närmaste 
åren och sedan på längre sikt?

• Gränsdragning mellan och behov av 
nationellt respektive regionalt innehåll?

• Ägarskap och rådighet över innehåll?

• Sammanhållen journalföring med 
information som följer individen?



Stödja omställningen till 
”nära vård”



Behandling & 
uppföljning

Rätt vård efter 
behov och brådska 

i första linjen

Stöd under 
vårdprocessen

Min vårdplan

Patientkontrakt

Journalen

Formulärtjänsten

Stöd & behandling

Stöd & behandling

Hälsofrämjande-
tjänster

”Digitala lösningar som 
stödjer omställningen till 
nära vård – för bättre 
tillgänglighet, effektivare 
resursanvändning och 
jämlik vård”

Standardiserade vårdförlopp

Formulärtjänsten

NPÖ

Den digitala nära vården



Bättre styrning av 
patientflöden och 

självservice ger effektivare 
resursanvändning och 

förbättrad tillgänglighet



Idé om kostnadsmodell för patientflöden i första linjen

1177 
Sjukvårdsrådgivning

1177.se

Automatiserad 
bedömning/hänvisning

Öppen specialiserad vård

Primärvård

Akut

Öppen specialiserad vård

Primärvård

Akut

Egenvård/Hälsoråd

Snittkostnad för 
morgondagens första 
linjens vård: 1 626 kr per 
invånare och år. 

Kostnadsminskning på 35 
kr per invånare och år. 
Befolkning på 10 230 185. 
Ger en besparing på
358 056 475 kr på ett år.

Snittkostnad för 
dagens första linjens 
vård: 1 661 kr per 
invånare och år. 



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

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

Läs om Ineras kommande seminarier på 
inera.se/evenemang



Inera koordinerar och utvecklar digitala tjänster i samverkan med regioner och kommuner.


