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Examensarbetets titel: Hur bra är digital vård? En undersökning av kvalitet och effektivitet hos en digital vårdcentral

Ett besök hos en vårdcentral är inte längre begränsat
av tid eller rum. Digital teknik har gjort det möjligt
att, oavsett var du befinner dig eller vad klockan är, få
kvalificerad vård av legitimerade läkare. Men hur bra
är dessa digitala vårdcentraler? Detta examensarbete
har undersökt en digital vårdcentral i Sverige på två
olika sätt. Medicinsk kvalitet har studerats genom att
undersöka hur väl den digitala vårdcentralen följer de
behandlingsrekommendationer som Läkemedelsverket
har gett ut. Sedan har även användningen av de digitala
kommunikationsmedel som man arbetar med på den
digitala vårdcentralen undersökts.

Det är fredag eftermiddag. Du har under dagen känt dig
febrig och har väldigt ont i halsen. Du misstänker att du fått
halsfluss. Vårdcentralen är stängd och öppnar inte igen förrän
på måndag morgon. Vad gör du? Du är inte så sjuk att du
behöver åka till akuten, men du behöver någon slags vård.
Tidigare var lösningen på detta att vänta tills vårdcentralen
öppnade på måndag morgon eller åka till en överbelastad
jourvårdcentral och vänta flera timmar i kö för att få hjälp.
Detta är endast ett minne blott. Nu finns digitala vårdcentraler
öppna dygnet runt så att du alltid kan få hjälp oavsett var
du befinner dig och vad klockan är. De två största digitala
vårdcentralerna i Sverige är Kry och Min Doktor, som
tillsammans har behandlat över 175 000 patienter. Du loggar
in med BankID, beskriver dina symtom via ett frågeformulär
och kan sedan kommunicera med en läkare antingen via
textmeddelanden eller ett videosamtal. Läkaren ställer sedan
diagnos och skriver vid behov ut läkemedel eller ordinerar
annan behandling. Om det är nödvändigt får du en remiss till
provtagning eller andra undersökningar. Du har sedan alltid
möjlighet att ställa fler frågor eller fråga efter mer information.

Hur bra är då dessa tjänster? Hur säker kan du känna
dig? För att svara på denna fråga har syftet med detta
examensarbete varit att utvärdera en digital vårdcentral
baserad i Sverige på två olika sätt. Först har medicinsk
kvalitet undersökts och sedan har användningen av de olika
digitala kommunikationsmedel som man arbetar med på den
digitala vårdcentralen undersökts. För att digital vård ska
vara en lösning på de problem och den ökade belastningen
på sjukvården krävs att den är effektiv samtidigt som
vårdkvaliteten inte blir lidande. Den medicinska kvaliteten
har studerats genom att undersöka hur väl den digitala
vårdcentralen följer de behandlingsrekommendationer

som Läkemedelsverket ger ut om provtagning och
läkemedelsförskrivning. Detta har gjorts för två av de
infektionssjukdomar som är några av de vanligaste orsakerna
till varför man söker sig till en vårdcentral, urinvägsinfektion
och halsfluss. Effektivitet har studerats genom att undersöka
hur läkarna på den digitala vårdcentralen använder sig av
textmeddelanden och videosamtal. Detta har gjorts genom
att undersöka om det finns ett samband mellan hur patienten
svarar på frågeformuläret och om ett videosamtal har startats.

Resultatet visar att följsamheten till Läkemedelsverkets
behandlingsrekommendationer skiljer sig åt för de två
diagnoserna och att det finns utrymme för förbättring. För den
digitala vårdcentralen finns några områden som kan förbättras.
Resultatet tyder på att patienterna inte alltid förstår frågan
som ställs i frågeformuläret, och tolkar frågan på ett annat
sätt än vad tanken var. För att komma till rätta med detta
borde den digitala vårdcentralen undersöka hur frågor bäst
ställs. En annan viktig sak att försöka förbättra är att minska
antalet antibiotikaförskrivningar som sker utan att patienten
tidigare varit på provtagning. Den digitala vårdcentralen har
stora möjligheter att komma till rätta med detta då digitala
rekommendationer och spärrar kan läggas in i systemet. Ett
samband mellan hur patienten svarar på frågeformuläret och
om läkaren väljer att starta ett videosamtal gick inte att hitta.
Detta kan antingen bero på att det inte finns ett samband, eller
att antalet patientfall var för få vilket gör det svårare att hitta
samband. Läkarna som arbetar på den digitala vårdcentralen
studerades och trots liknande bakgrund varierar användningen
av videosamtal mycket. Detta tyder på att det som framförallt
avgör om läkaren startar ett videosamtal eller inte är vad hen
föredrar, inte vad det specifika patientfallet kräver.

Så vad kan man dra för slutsatser kring detta? Hur säkert är
det att använda dessa tjänster? Eftersom det inte har gjorts lik-
nande undersökningar på andra vårdcentraler, varken digitala
eller fysiska, går det inte att säga att den digitala vårdcentralen
är bättre eller sämre än någon annan. Så att svara på frågan
om hur bra den digitala vårdcentralen är går helt enkelt
inte att göra. Däremot har den digitala vårdcentralen genom
denna undersökning fått reda på ett antal områden som de
kan jobba med för att förbättra sin verksamhet, utformningen
av frågorna och att försöka minska antalet felaktiga antibi-
otikaförskrivningar. Genom att utnyttja den digitala tekniken
har de stora möjligheter att förbättra och följa upp vården på
ett helt annat sätt än vad en fysisk vårdcentral har.


