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Ord och begrepp 

Vi har valt att, i princip, genomgående använda svenska begrepp även när litteraturen varit på 

engelska. Dock finns några undantag: 

• vi betraktar i detta sammanhanget Viewpoints som ett fackbegrepp som vi väljer att 

inte översätta 

• på några ställen benämner vi de forskningsområden som vi studerat med deras 

engelska facknamn  

 

Några återkommande begrepp med engelsk översättning: 

Svenska  Engelska 

Krav  Requirement 

Kravhantering Requirement management 

Kravanalys  Requirement analysis 

Intressent  Stakeholder 

Intressentanalys Stakeholder analysis 

Synvinkel  Viewpoint
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

I en studie genomförd mellan åren 2007–2011 studerades 52 IT-projekt inom 

sjukvårdssektorn. Av dessa bedömdes 11 ha uppnått de uppsatta målen, med tendensen att 

stora projekt misslyckades oftare än mindre. Orsakerna till att projekten misslyckats 

studerades närmare och det identifierades fyra huvudsakliga skäl. Vanligast var att projektets 

omfattning, komplexitet och mål varit otydliga, därefter följde att riskerna inte varit 

tillräckligt utredda, att man inte lyckats identifiera alla intressenter och deras behov, slutligen 

att kommunikationen mellan leverantör och kund varit bristfällig (Abouzahra, 2011). 

Att det är komplicerat att införa IT-system i sjukvården, och att effekterna av dåligt 

fungerande system kan vara allvarliga, diskuteras mycket i Sverige. Vissa debattörer går till 

och med så långt att de anser att det behövs en haverikommission för misslyckade IT-projekt 

(Dagens Nyheter, 2014). 

Samtidigt är ambitionerna att använda digitala lösningar för att höja kvalitet och tillgänglighet 

inom sjukvården höga. Regeringen (2016) beskriver i sin vision för e-hälsa 2025 att 

digitaliseringen kan underlätta för den enskilde att vara delaktig i sin egen vård och omsorg 

samt stödja kontakten mellan den enskilde och verksamheterna. 

Framväxten av nya lösningar och tjänster förefaller ses positivt av sjukvårdspersonalen. I en 

studie genomförd av PWC (2017) svarade 66% av över 1000 respondenter att videosamtal 

skulle kunna ersätta åtminstone delar av de fysiska vårdmötena. 62% av vårdpersonalen 

svarade att de gärna är delaktiga i att utveckla nya digitala tjänster för patienterna. Tre av fem 

respondenter såg digitala lösningar som ett sätt att förbättra vården för kroniskt sjuka (PWC, 

2017). 

Blix & Jeansson (2018a) beskriver nätläkare i primärvården, såsom Min Doktor och KRY, 

som en innovation som kan förbättra tillgänglighet i primärvården. Blix & Jeansson (2018a) 

konstaterar också att det, primärt från läkarsidan, finns kritik mot denna innovation. Vidare 

förklarar Blix & Jeansson (2018a) stora delar av kritiken med att digitaliseringen krockar med 

etablerade rutiner och hierarkier i sjukvården och därmed skakar om en bransch med starka 

traditioner och värderingar. 

Å ena sidan finns alltså den etablerade kunskapen kring vilka faktorer som riskerar göra att 

införandet av IT-system misslyckas, något som frekvent händer (Abouzahra, 2011). Å andra 

sidan finns både ambitioner och innovationsidéer för att införa fler IT-system i sjukvården 

(Regeringen, 2016). Det förefaller finnas behov av att närmare studera och testa metoder som 

kan underlätta nya innovationer och samtidigt minska antalet projekt som fallerar. 
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1.2 Problemområde 

Misslyckandegraden i införande av informationssystem inom sjukvården är hög och orsakerna 

till det är oftast bristande identifikation av intressenter samt hantering av de krav dessa ställer 

(Abouzahra, 2011). Samtidigt är områden som krav- och intressentanalys i 

systemutvecklingsprocessen väl beforskad och diskuterad (Cheng & Atlee, 2007). Vi frågar 

oss om det i forskningen kan finnas lösningar för att kunna hantera problemen som ofta 

uppstår? 

Finkelstein et al. (1992) resonerade kring detta problem och beskrev en metod som de kallade 

VOSE, Viewpoint-Oriented Systems Engineering. Finkelstein et al. (1992) utgångspunkter 

togs i konstruktionsprojekt, specifikt projekt för att bygga hissystem. Utifrån iakttagelsen att 

olika ingenjörer, som ansvarade för att konstruera olika delar av systemet, illustrerade sina 

dellösningar på olika sätt och utifrån olika synvinklar eller viewpoints, fanns stora risker att 

systemet som helhet inte skulle fungera (Finkelstein et al. 1992).  

Kotonya & Sommerville (1996) vidareutvecklade teorierna kring VOSE och viewpoints i 

syfte att skapa en metod som gör det möjligt att identifiera intressenter och deras krav, när 

miljön som omger ett framtida system är komplex. Genom att ta hänsyn till så kallade 

organisatoriska krav kan intressenter som till exempel har juridiska eller politiska intressen i 

systemet vägas in i systemutvecklingen. Dessa resonemang ledde fram till metoden VORD, 

Viewpoint-oriented Requirements Definition (Kotonya & Sommerville, 1996). 

Ett problem kring området hälso- och sjukvård är att det berör så många olika intressenter, 

och när tjänster inom sjukvården ska digitaliseras måste systemutvecklarna ha verktyg för att 

kunna hantera alla dessa olika intressen. I traditionell systemutveckling, som till exempel 

Görling (2009) visar, betraktas intressenter primärt vara de som direkt kommer att använda 

systemet. Abouzahra (2011) drar slutsatsen i sin studie att detta inte är tillräckligt. De som 

ansvarar för utveckling av informationssystem för hälso- och sjukvården måste också ta i 

beräkning den miljö som verksamheten befinner sig i där Abouzahra (2011) nämner till 

exempel lagstiftare. 

Vi behöver dels kunna identifiera dessa intressenter, dels på ett strukturerat sätt samla in, 

strukturera och prioritera de krav dessa ställer på det system som ska utvecklas. I 

systemutveckling används ofta en väl dokumenterad process med flera steg. Ett av dessa steg 

är analysfasen som enligt Kumar, Zadgaonkar & Shukla (2013) bland annat syftar till att 

förstå kundens behov och krav på systemet samt att dokumentera dessa tydligt. Utmaningen 

blir då att utvidga begreppet kund till att omfatta alla de väsentliga intressenter som finns, och 

därmed skapa förutsättningar för att bygga ett system som tillfredsställer så många av dessas 

krav som är möjligt. 

Detta, menar vi, blir extra tydligt när systemet som ska skapas inte enbart ska stödja 

verksamheten i sjukvården utan också involvera patienter och medborgare. I SLL (2018) 

beskrivs Vårdgivarguiden i Stockholms läns landsting som talar om att digitala vårdmöten gör 

det möjligt för patienter att möta vårdpersonal via mobiltelefon, surfplatta eller dator. Ett 

exempel på den typen av system är de som utvecklas för digitala vårdmöten som erbjuds av 

de så kallade nätläkarna som Min Doktor och KRY. I de systemen måste man ta hänsyn till att 

patienterna inte bara är objekt utan också subjekt, något som vi menar ställer ytterligare krav 

på att analysen fångar alla olika synvinklar på hur systemet ska se ut och fungera. 
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1.3 Frågeställning 

• Vilket blir utfallet, vad gäller potentiella intressenter och krav, som ges av att använda 

den viewpointbaserade metoden VORD i analysfasen vid utveckling av 

informationssystem för hälso- och sjukvården? 

• Vilka för- och nackdelar kan det utfallet ha för den vidare utvecklingsprocessen? 

1.4 Syfte 

Syftet är att genom att praktiskt använda en formulerad metod se om vi kan bidra till att skapa 

kunskap kring vad som krävs för att kunna göra en så heltäckande kravanalys som möjligt. 

Detta mot bakgrund att IT-projekt inte sällan fallerar beroende på brister i analysfasen. 

1.5 Avgränsningar 

För att kunna hålla oss inom de ramar som denna studie medger kommer vi endast att 

använda de två första faserna i metoden VORD. 

Vi har avgränsat oss till planerings- och analysfasen i SDLC då det är i dessa som krav samlas 

in och intressenter kartläggs (Kumar, Zadgaonkar & Shukla, 2013). Vi väljer dock att kort 

redogöra för de andra faserna för att sätta vår studie i ett större sammanhang. Vi kommer inte 

ta upp andra utvecklingsmetoder som till exempel DevOps, vi har avgränsat oss till SDLC då 

det varit ett genomgående tema under vår utbildning.  

Digitala vårdmöten kan betyda många saker men det vi avhandlar i vår uppsats är system och 

tjänster som gör det möjligt för patienter att möta vårdpersonal via mobiltelefon, surfplatta 

eller dator. Vi räknar därmed inte tjänster som att digitalt checka in inför ett besök i vården 

eller sms-påminnelse om bokad tid inom ramen för digitala vårdmöten.  
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2 Hur får man veta vad systemet förväntas 
göra?   

2.1 Konceptuell beskrivning av undersökningen 

I figuren nedan beskrivs vilka ämnesområden som vår undersökning handlar om och berör. I 

kapitel 2 går vi igenom ämnesområdet runt kravanalys-fasen i SDLC. I kapitel 3 redogör vi 

för området kring de digitala vårdmötena. Vi valde att dela upp dessa områden i två kapitel 

för ökad läsbarhet och tydlighet. 

 

Figur 2.1: Konceptuell beskrivning av undersökningen 

2.2 Var i systemutvecklingsprocessen dokumenterar man krav? 

System Development Life Cycle (SDLC) är enligt Kumar, Zadgaonkar & Shukla (2013) en 

process eller cykel för att utveckla mjukvara. Några av de vanligaste modellerna av SDLC är 

vattenfallsmodellen, v-formad modell, prototypmodellen och en stegvis modell. I dessa 

processer ingår flera faser som kravanalys, design, programmering, testning, installation och 

underhåll. Dessa faser finns i alla sorters systemutveckling, oavsett om projektet är litet eller 

stort, men kan skilja sig åt beroende på kundens önskemål (Kumar, Zadgaonkar & Shukla, 

2013).  

Kravanalys: Den inledande fasen i varje utvecklingsprojekt. Målet är att förstå 

kundens behov och krav på systemet samt att dokumentera dessa tydligt. Det här anses 

vara det viktigaste steget i hela systemutvecklingsprocessen och att förstå kundens 

behov och förväntningar tidigt i planeringsfasen kan spara tid i senare steg. Resultatet 

av denna fas är en kravspecifikation som kunden och utvecklaren båda är nöjda med 

(Kumar, Zadgaonkar & Shukla, 2013). 

Design: Med en färdig kravspecifikation börjar arbetet med att hitta lösning för att 

möta kundens behov. I denna fas skapas en struktur utifrån de krav som finns (Kumar, 

Zadgaonkar & Shukla, 2013). 

Programmering: Dokumentationen för designfasen blir i det här steget till logik och 

kod (Kumar, Zadgaonkar & Shukla, 2013). 

Testning: En av de viktigaste och mest avgörande faserna. Här säkerställs kvalitet och 

kundnöjdhet. Det är ofta först här som problem uppstår och kunden uppfattar att 

kraven inte har blivit uppfyllda (Kumar, Zadgaonkar & Shukla, 2013). 
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Underhåll: Efter produkten är färdig och levererad måste den underhållas. För att 

åtgärda problem som uppstår samt anpassa funktioner efter verkliga förhållanden 

(Kumar, Zadgaonkar & Shukla, 2013). 

Målet med systemutveckling är att utveckla mjukvara av hög kvalitet som är inom budget och 

som blir färdigt inom satta tidsramar. Det finns många olika modeller för systemutveckling 

men det som är gemensamt för de flesta är att ambitionen att möta de krav som ställs på 

systemet (Kumar, Zadgaonkar & Shukla, 2013). 

En ny modell för SDLC togs fram år 2013 för att höja graden av kundnöjdhet vid 

systemutveckling. Genom att underlätta kommunikation mellan utvecklare och kund kan både 

kostnader i form av pengar men även tid minskas drastiskt (Kumar, Zadgaonkar & Shukla, 

2013).  

Genom att skapa en korrekt kravanalys redan från början så kan problem som omarbete, 

försämrade relationer mellan kund och utvecklare samt överskridning av budget och 

tidsplanering undvikas. Kundnöjdhet handlar om att utvecklaren fångar upp alla kundens 

behov och förväntningar och därför fokuserar SDLC-2013 framförallt på de inledande faserna 

i systemutveckling (Kumar, Zadgaonkar & Shukla, 2013).  

 
Figur 2.2: SDLC-2013 jämförs med andra systemutvecklingsmetoder (Kumar, Zadgaonkar & Shukla, 2013) 

Som visat i figuren så finns många likheter mellan SDLC-2013 och vattenfallsmodellen där 

den största skillnaden är kundens grad av inblandning. Genom att etablera en öppen 

kommunikation genom hela projektet kan både risker undvikas, tidsramar hållas och 

kundnöjdhet öka. Enligt Kumar, Zadgaonkar & Shukla (2013) är mellan 20–40% av arbetet 

inom systemutveckling omarbete på grund av en inkomplett kravspecifikation i första skedet 

av processen. 

2.3 Requirements Management - få kontroll på kraven 

Requirements Management är ett samlingsbegrepp för aktiviteter som syftar till att hantera 

krav, inklusive hur dessa kan utvecklas över tid. Ett särskilt fokus har riktats på det faktum att 

antalet krav, och deras inbördes komplexitet, har ökat med tiden (Cheng & Atlee, 2007). 



Ur olika synvinklar Mikael Björck och Fredrik Grubb 

- 6 - 

 

Cheng & Atlee (2007) beskriver att Requirements Engineering (RE) är processen inom vilken 

krav fastställs. En framgångsrik RE handlar om att förstå intressenternas behov och den miljö 

som systemet ska verka inom. Resultatet blir en specifikation som inte bara möter ett 

betydande antal krav, men som också är realistisk. Forskning kring RE skiljer sig i hög grad 

mot forskning på andra områden inom mjukvaruutveckling. Orsaken är att RE primärt handlar 

om de problem som systemet är tänkt att lösa, medan andra artefakter i 

systemutvecklingsprocessen primärt är inriktade på lösningar (Cheng & Atlee, 2007). 

Enligt Kotonya & Sommerville (1996) utgör kraven ett systems första fas i livscykeln. 

Huvudmotivet med RE är att skapa en klar och otvetydig bild av vilka problem som systemet 

ska lösa. Denna modell blir inte komplett om man inte även analyserar den omgivning som 

systemet ska verka i, både vad gäller andra system men också vad gäller olika intressen, krav 

och intressenter (Kotonya & Sommerville, 1996). 

Görling (2009) noterar att det finns många tekniker och metoder för att identifiera krav som 

intressenter uttrycker. Efter att ha identifierat intressenter är intervjuer en vanlig metod. Att 

skapa use cases är en annan. I lättviktiga metoder, såsom agil systemutveckling, försöker man 

ofta att få kunden att arbeta nära utvecklingsprojektet för att kunna ge löpande feedback. 

Andra metoder kan handla om att genomföra enkäter eller andra typer av undersökningar. 

Även om insamlingen av krav egentligen aldrig blir helt färdig, kan tecken på att några 

ytterligare viktiga krav inte är att vänta då intressenter kommer med förslag som rör sig längre 

och längre ifrån grundidén med systemet. Insamlingen av krav bör dokumenteras noggrant 

och gärna stämmas av med äldre specifikationer för att säkerställa att viktiga krav inte glömts 

bort (Görling 2009). 

2.3.1 Varför är Requirements Engineering viktigt? 

Många utvecklingsprojekt av informationssystem misslyckas (Arnott & Dodson 2008; Blix & 

Jeansson 2018a). Arnott & Dodson (2008) beskriver till exempel att det rapporterats uppemot 

80% misslyckandegrad för projekt som syftar till att utveckla beslutsstödsystem.  

År 2016 rapporterades att Arbetsförmedlingen satsat 100 miljoner kronor på att utveckla en 

ny webbtjänst. Projektet misslyckades, bland annat för att parterna inte var överens om vad 

det var som skulle utvecklas (Grill Pettersson, 2016). 

Görling (2009) konstaterar att felaktig hantering av krav utgör en betydande källa till 

misslyckade utvecklingsprojekt, vissa studier kan härleda över 50% av misslyckandena till 

analys och hantering av krav. 

Kotonya & Sommerville (1996) beskriver att av mängden fel som upptäcks i färdiga system 

kan närmare två tredjedelar härledas till krav, analys och design. 

Det riktas också kritik mot de vanligaste metoderna inom RE då Ralph (2013) menar att det 

som kallas krav ofta inte är krav utan borde benämnas som mål, designbeslut, att-göra eller 

önskemål. Genom att lista ett antal krav som egentligen inte är korrekta riskerar 

utvecklingsprojektet bli felriktat och resurser slösas i onödan (Ralph, 2013. 
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2.4 Olika typer av krav 

I och med att det finns många olika intressenter kring systemen kan det också uppstå många 

olika typer av krav. Görling (2009) listar 11 kravkategorier: 

• Funktionskrav såsom att systemet ska måste kunna skriva ut blankett N1 

• Dokumentationskrav såsom att driftsinstruktioner ska upprättas i enlighet med 

ITIL/ITSM 

• Kvalitetskrav såsom krav på användarvänlighet eller tillgänglighet 

• Affärskrav såsom att systemet måste följa interna eller externa regler för 

informationshantering, lagar och branschföreskrifter 

• Flexibilitetskrav såsom förändringar av funktionaliteter ska gå att göra enkelt 

• Plattformskrav såsom att systemet ska kunna fungera eller interagera med olika 

plattformar 

• Tillgänglighetskrav såsom att systemet måste ha en hög upptid, något som indikerar 

hur affärskritiskt systemet är 

• Prestandakrav såsom hur snabbt systemet ska reagera och vilken kapacitet det ska ha 

• Interoperabilitetskrav såsom att data ska kunna lagras och exporteras i olika format 

• Portabilitetskrav såsom att koden är skriven så den kan återanvändas 

• Säkerhetskrav såsom kryptering av dataöverföring 

Maleej et al. (2015) kritiserar denna typ av uppdelning då man menar att den är 

intressentfokuserad och baserad på intuition och logik. Istället menar Maleej et al. (2015) att 

framtida beslut kring vilka krav som ska mötas i systemutvecklingen i hög grad istället 

kommer att fattas utifrån data-driven requirements engineering. Det betyder att 

användningsdata (usage data) utnyttjas och analyseras för att ta fram kravspecifikationer. Det 

innebär att hur beslut fattas kring vilka krav som ska prioriteras, vem som fattar dem, vad 

beslutet innebär och när det fattas, förändras i grunden (Maleej et al., 2015). 

2.4.1 Funktionella och icke-funktionella krav 

Kotonya & Sommerville (1996) delar in krav i två kategorier; funktionella och icke-

funktionella. Funktionella krav fångar egenskaper i interaktionerna mellan systemet och dess 

omgivning. Icke-funktionella sätter gränser för vilka konkreta lösningar som kan bli aktuella 

när man utvecklar systemet, de handlar inte specifikt om systemets funktionalitet utan 

fokuserar på begränsningar som systemet kan möta, till exempel utifrån externa intressenter 

(Kotonya & Sommerville, 1996). Skillnaden mellan funktionella och icke-funktionella krav är 

enligt Kotonya & Sommerville (1996) emellertid inte alltid så tydlig. Icke-funktionella krav 

tenderar att relatera till funktionella krav. Att separera dem kan göra deras inbördes relation 

otydlig, men om man slår ihop dem riskerar man missa viktiga överväganden (Kotonya & 

Sommerville, 1996). 

Glinz (2007) visar att icke-funktionella krav är ett begrepp som definieras på flera olika sätt. 

Glinz (2007) är kritisk mot hur begreppet därmed inte har någon tydlig betydelse och 

ifrågasätter hur användbart det är. I sin artikel beskriver Glinz (2007) ett alternativt 
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tillvägagångssätt där icke-funktionella krav inte behövs som begrepp. Om det ska användas 

bör, enligt Glinz (2007), det definieras som ett attribut i- eller en begränsning för systemet. 

Chung & Prado Leite (2009) menar att det råder en ensidig betoning på systemens 

funktionalitet när denna inte fyller någon större funktion utan att systemet också besitter de 

icke-funktionella egenskaper som dess intressenter behöver. Därför måste både funktionella 

och icke-funktionella krav övervägas i systemutvecklingen. Chung & Prado Leite (2009) 

menar att detaljerad design och testning inte spelar så stor roll om man inte först tar reda på 

vilka verklighetsbaserade problem systemet är tänkt att avhjälpa. 

2.5 Viewpoints - ett angreppssätt för att hantera olika synsätt 

Nedan beskrivs konceptet Viewpoints som utgör ett angreppssätt inom ramen för 

Requirements Engineering. 

2.5.1 Viewpoint-Oriented Systems Engineering (VOSE) 

Finkelstein et al. (1992) beskriver ett ramverk för vad de kallar Viewpoint-Oriented Systems 

Engineering (VOSE). Syftet med ramverket är enligt Finkelstein et al. (1992) att utvecklare 

ska kunna möta utmaningar i projekt där det finns många olika typer av intressenter, alla med 

olika perspektiv på systemet utifrån deras kunskaper, ansvar, färdigheter och expertis. Dessa 

olika perspektiv kommer oundvikligen att korsa varandra vilket innebär att de behöver 

koordineras. Koordinationen är dock inte alltid given då perspektiven dokumenteras och 

diskuteras på olika sätt (Finkelstein et al., 1992). 

En Viewpoint kan enligt Finkelstein et al. (1992) beskrivas som en kombination av aktör, 

kunskapskälla, roll eller agent samt den syn eller perspektiv denna har. I beskrivningen av 

ramverket exemplifieras detta med konstruktionen av ett hissystem där olika personer 

ansvarar för olika delar av systemet. Den person som ansvarar för motorn har exempelvis ett 

helt annat sätt att se på systemet än den som utformar operationspanelen inne i hissen 

(Finkelstein et al., 1992).  

Varje Viewpoint består av ett antal komponenter: 

• a representation style, “the scheme and notation by which the viewpoint expresses 

what it can see” (Finkelstein et al., 1992, sid 6), 

• a domain, “which defines that part of the “world” delineated in the style” (Finkelstein 

et al., 1992, sid 6), 

• a specification, “the statements expressed in the viewpoint's style describing 

particular domains” (Finkelstein et al., 1992, sid 6), 

• a work plan, “describing the process by which the specification can be built” 

(Finkelstein et al., 1992, sid 6), 

• a work record, “an account of the history and current state of the development” 

(Finkelstein et al., 1992, sid 6). 
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2.5.2 Viewpoint-Oriented Requirements Definition (VORD) 

VOSE-metoden som beskrivs ovan tolkas av Kotonya & Sommerville (1996) som baserad på 

(tekniska) ingenjörsperspektiv, det vill säga att de Viewpoints som identifieras illustrerar att 

olika kategorier av ingenjörer använder olika sätt att modellera, specificera och designa 

system. Dessa olika modeller motsäger ofta varandra, vilket skapar problem i analys- och 

designfasen. De organisatoriska perspektiven och problemen riskerar däremot att missas 

menar man. Därför utvecklade Kotonya & Sommerville (1996) en egen metod som de valde 

att kalla Viewpoint-Oriented Requirements Definition (VORD). 

För att strukturerat kunna arbeta även med organisatoriska krav använder Kotonya & 

Sommerville (1996) viewpoints. Dessa delas in i två klasser: 

• Direkta Viewpoints handlar om kontakter/interaktioner som görs direkt med systemet, 

normalt uttryckta av direkta användare eller handlar om subsystem som interagerar 

med systemet (Kotonya & Sommerville, 1996), 

• Indirekta Viewpoints handlar om intressen som någon/några kan ha i en eller flera av 

systemets tjänster, men beröringspunkterna utgår inte ifrån en direkt interaktion med 

systemet (Kotonya & Sommerville, 1996). 

Direkta Viewpoints är tämligen tydliga och korrelerar till resultat av vanligt förekommande 

metoder som användardialoger och use cases (Kotonya & Sommerville, 1996). 

Indirekta Viewpoints är däremot mer diffusa och deras karaktär kan variera kraftigt. Ett 

exempel på indirekta viewpoints kan vara att ett bankomatsystems säkerhet inte bara handlar 

om fysisk säkerhet eller informationssäkerhet, det är också en fråga om hela det finansiella 

systemets stabilitet. Likaså kan ett bankomatsystem också påverka antalet anställda eller hur 

de anställdas arbetsuppgifter ser ut. Att arbeta med viewpoints är en metod som syftar till att 

kunna fånga den typen av aspekter i kravanalysen (Kotonya & Sommerville, 1996). 

Indirekta viewpoints är viktiga då de ofta speglar synvinklar som har stor påverkan inom en 

organisation. Om dessa viewpoints inte tas i beaktande redan i analysfasen riskerar systemet 

att antingen aldrig bli implementerat, eller så uppstår krav på grundläggande förändringar av 

det när det ska implementeras. Detta är särskilt viktigt när ett system måste godkännas eller 

certifieras av en extern kontrollmyndighet (Kotonya & Sommerville, 1996).  

VORD består av flera moment som tillsammans täcker en hel kravhanteringsprocess (Kotonya 

& Sommerville, 1996). För vårt syfte med denna studie fokuserar vi på de två första stegen i 

metoden; viewpoint identification and structuring och viewpoint documentation. 

2.5.3 Viewpoint identification and structuring 

För att identifiera vilka viewpoints som är relevanta i det aktuella utvecklingsprojektet finns i 

VORD ett grundläggande klassdiagram som består av övergripande viewpoint-klasser som 

delas upp i direkta och indirekta viewpoints (Kotonya & Sommerville, 1996).  
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Figur 2.3: Övergripande klassdiagram för viewpoints enligt VORD (Kotonya & Sommerville 1996, sid 9) 

Av särskilt intresse i analysen är det som Kotonya & Sommerville (1996) kallar för system 

authorities. De är personer som har ett intresse i, eller specialistkunskap inom systemets 

problemdomän (i denna studie handlar det om Digitala vårdmöten). Till system authorities 

räknar Kotonya & Sommerville (1996) bland annat slutanvändare, upphandlare, 

systemingenjörer och dokumentation för redan existerande system. Kotonya & Sommerville 

(1996) identifierade system authorities man vill analysera placerar man i diagrammet ovan. I 

sin artikel använder Kotonya & Sommerville (1996) ett bankomatsystem som exempel. 

För att identifiera Viewpoints beskriver Kotonya & Sommerville (1996) att man bör gå 

igenom några steg. Det första steget är att sortera bort klasser som inte är relevanta för det 

specifika systemet. Sen bör man överväga vilka personer som direkt kommer att bli påverkade 

av att systemet införs. Om dessa inte är del av någon befintlig klass ska en sådan läggas till. 

Tredje steget är att identifiera eventuell sub-system som kommer att interagera med det 

system som ska analyseras. Fjärde steget innebär att man identifierar de användare som 

kommer att använda systemet ofta. Slutligen analyserar man de indirekta viewpointklasserna 

och överväger om det finns subklasser, exempelvis klassen personal kan ha en eller flera 

personalkategorier under sig (Kotonya & Sommerville, 1996). 

För att förenkla illustrationen valde Kotonya & Sommerville (1996) att inte ta hänsyn till 

regulatoriska system authorities (till exempel myndigheter) när de skapade sin 

exempelmodell. Diagrammet ovan applicerat på Kotonya & Sommerville (1996) case 

resulterade då i följande: 

 

Figur 2.4: Underklasser till indirect viewpoints för ett bankomatsystem enligt VORD (Kotonya & Sommerville 
1996, sid 10) 

I figuren illustreras systematiken i metoden. En anställd är inte bara en anställd utan en 

viewpoint kan brytas ner i underklasser, i detta fallet i subklasserna ATM operator och 

Manager (Kotonya & Sommerville, 1996). Kotonya & Sommerville (1996) beskriver att 

subklasserna kan ärva information från överordnad klass. I exemplet ovan kan det alltså 
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finnas information som noterats i klass “bank employee” som också gäller dess subklasser 

(Kotonya & Sommerville, 1996). 

2.5.4 Viewpoint documentation in VORD 

Respektive viewpoint har en uppsättning av krav och begränsningar (constraints). Viewpoint 

requirements består av ett antal tjänster som baseras på funktionella krav och ett antal icke-

funktionella krav som togs upp tidigare under 2.4. Begränsningarna beskriver hur en 

viewpoints krav påverkas av icke-funktionella krav som definieras utifrån en annan viewpoint 

(Kotonya & Sommerville 1996). 

VORD erbjuder en dokumentationsmall för att övergripande dokumentera respektive 

viewpoints olika komponenter (se Appendix 3) (Kotonya & Sommerville, 1996).  

2.6 Litteratursammanfattning 

Tabell 2.1: Litteratursammanfattning för kapitel 2 

Kategori Innehåll/faktorer Litteratur 

SDLC • Definition 

• Faser 

• Syfte 

• Kumar, Zadgaonkar & Shukla 

(2013) 

Krav • Requirements 

Engineering 

• Requirements 

management 

o betydelsen av 

o kritik emot 

• Requirements analysis 

• Kravkategorier 

• Funktionella 

• Icke-funktionella 

• Arnott & Dodson (2008) 

• Cheng & Atlee (2007) 

• Chung & Prado Leite (2009) 

• Glinz (2007) 

• Görling (2009) 

• Kotonya & Sommerville (1996) 

• Maleej et al. (2015) 

• Ralph (2013) 

Viewpoints • Direkta viewpoints 

• Indirekta viewpoints 

• VOSE 

• VORD 

• Finkelstein et al. (1992) 

• Kotonya & Sommerville (1996) 
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3 Digitala vårdmöten och deras sammanhang 

Då vårt case i denna studie är digitala vårdmöten avser vi i detta kapitel ge läsaren en bild av 

vad digitala vårdmöten är, och i vilken kontext de befinner sig i Sverige idag. 

3.1 Vad är ett digitalt vårdmöte? 

Enligt en definition gjord av Region Jönköping är digitala vårdmöten tekniker som gör det 

möjligt för patienter att möta läkare, tandläkare, psykolog, sjuksköterska, sjukgymnast eller 

annan vårdpersonal via mobiltelefon, surfplatta eller dator. Man talar också om synkron 

kommunikation såsom videomöten kontra asynkron kommunikation såsom chatt (Region 

Jönköping 2017, bild 4). 

Socialstyrelsen definierar digitala vårdmöten som en form av digital kommunikation där en 

patient och hälso- och sjukvårdspersonal är rumsligt åtskilda (Socialstyrelsen, 2018). 

Vårdgivarguiden i Stockholms läns landsting talar om att digitala vårdmöten gör det möjligt 

för patienter att möta vårdpersonal via mobiltelefon, surfplatta eller dator (SLL, 2018). Enligt 

SLL (2018) definition kan digitala vårdmöten ske via video, chat eller frågetjänst. 

Någon omfattande forskning kring digitala vårdmöten i Sverige har inte funnits, sannolikt för 

att företeelsen inte på allvar introducerades i landet förrän år 2016 (Blix & Jeansson, 2018b). 

I april 2017 gjordes 13 000 digitala läkarbesök i Sverige, motsvarande månad ett år senare 

gjordes 35 000 besök. Under ett år görs numera över 300 000 digitala läkarbesök, i huvudsak 

görs dessa hos privata aktörer som får ersättning av besökarens hemmalandsting 

(Socialstyrelsen, 2018). 

3.2 De digitala vårdmötenas regulatoriska sammanhang 

“Hälso- och sjukvårdslagstiftningen i Sverige är uppbyggd kring vårdgivarens och 

vårdpersonalens skyldigheter och är därmed en så kallad skyldighetslagstiftning, det vill säga 

det framgår indirekt av lagtexten vad patienten kan förvänta sig av vården.” (Vårdhandboken, 

2019). 

De primära lagarna som styr hälso- och sjukvården är Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), 

Tandvårdslagen (TvL), Patientlagen (PL), Patientdatalagen (PDL) och Patientsäkerhetslagen 

(PSL) (Vårdhandboken, 2019). 

Hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs via digitala vårdtjänster omfattas av samma 

lagar och regler som övrig hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen, 2018). 

Huvudmän för sjukvården är landets 21 landsting/regioner. Utöver ovan nämnd lagstiftning 

anger respektive huvudman ett antal riktlinjer och regler som reglerar sjukvårdsverksamheten. 

I Region Skåne handlar det bland annat om regionala vårdriktlinjer inklusive för primärvård, 
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vårdprogram, föreskrifter för sjukskrivning och för informationssäkerhet (Region Skåne, 

2019). 

I Region Skåne regleras också vårdgivare inom primärvården genom att dessa ska skriva avtal 

med huvudmannen inom ramen för Vårdvalet, ett upphandlingssystem som regleras av Lagen 

om valfrihetssystem (LOV). För att kunna skriva avtal ska vårdgivaren följa ett antal riktlinjer 

och regler (Region Skåne, 2019). 

3.3 De digitala vårdmötenas organisatoriska sammanhang 

Ansvaret för sjukvården i Sverige delas mellan tre nivåer; stat, region och kommun. Statens 

roll är att etablera principer och riktlinjer och fastställa den övergripande politiska agendan för 

svensk hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen är den myndighet som har till uppgift att leda och 

följa upp arbetet med att nå de politiska målen. Regionerna är de operativa huvudmännen och 

ansvarar för att tillhandahålla sjukvård till alla invånare. Övergripande ansvariga för detta är 

de politiker som är invalda i respektive regionfullmäktige. Kommunerna har ansvar för övrig 

vård och stöd, till exempel för äldre eller personer med funktionsnedsättningar. Även det 

ansvaret vilar övergripande på folkvalda politiker i respektive kommunfullmäktige (Kliniska 

studier, 2019). 

Den operativa delen av sjukvårdssystemet är organiserad i en så kallad vårdkedja (Kliniska 

studier, 2019). Denna består av: 

• Primärvård 

• Länssjukvård 

• Regionsjukvård 

• Nationell högspecialiserad vård 

3.4 De digitala vårdmötenas systemsammanhang 

Det är svårt att sammanfattat beskriva vilka informationssystem som finns i sjukvården. 

Några sammanfattande källor finns inte och då verksamhetsansvaret ligger på många olika 

aktörer är variationerna sannolikt stora. 

En grov indelning kan enligt Holm & Westring (2015) göras i medicinsk-tekniska system och 

administrativa system. Enligt FOI, Försvarets forskningsinstitut, visar en studie i Sverige och 

USA att det finns över 20 000 olika typer av medicinsk-tekniska produkter (Holm & 

Westring, 2015).  

Det övergripande uppdraget att stödja sjukvårdens digitalisering ligger på Inera. De arbetar 

bland annat med att skapa gemensam infrastruktur, upphandla gemensamma system och ta 

fram lösningar för interoperabilitet mellan befintliga system (Inera, 2019). 

Martin (2018) beskriver att de vanligaste IT-stöden som i princip alla som arbetar i vården 

kommer i kontakt med är funktioner för tidsbokning, journalhantering, recepthantering, 
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remisshantering samt system för utfärdande av intyg. Martin (2018) beskriver att dessa 

normalt är sammanbyggda som moduler i ett övergripande vårddokumentationssystem.  

Exempel på sådana system är Cosmic (Cambio), Melior (Siemens) och Take Care 

(Compugroup) (Krey, 2012). 

3.4.1 Svårigheter vid utveckling av it-system för sjukvården 

Martin (2018) identifierar fem rubriker för svårigheter och hinder som måste hanteras vid 

utveckling av IT-system inom vården: 

1. lagar, förordningar, organisation och styrning 

2. processer och arbetssätt 

3. information, mätning och uppföljning 

4. kultur, ledarskap och människor 

5. teknik 

Världshälsoorganisationen WHO anser att säkerhet och informationssäkerhet är de största 

svårigheterna med m-hälsa. Med m-hälsa menas vårdtjänster som kan användas via en mobil 

plattform som till exempel mobiltelefoner eller surfplattor. I detta ingår ämnen som kryptering 

av data och autentisering av patienter. Även här identifieras lagar och förordningar som 

hinder för vidare utveckling (WHO, 2011). 

3.5 Denna studies systemsammanhang 

Det systemsammanhang som vi kommer att använda oss av kommer att vara ett övergripande 

vårddokumentationssystem enligt Martins (2018) beskrivning under 3.4, med antagandet att 

systemet också ska innehålla funktionalitet för att kunna genomföra digitala vårdmöten. 

3.6 Litteratursammanfattning 

Tabell 3.1: Litteratursammanfattning för kapitel 3 

Kategori Innehåll/faktorer Litteratur 

Digitala vårdmöten • Bakgrund 

• Definition 

• Statistik 

• Region Jönköping 

(2017) 

• Socialstyrelsen 

(2018) 

• Stockholms läns 

landsting (2019) 

• Blix & Jeansson 

(2018a) 

• Blix & Jeansson 

(2018b) 
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Regulatorisk kontext • Intressenter 

• Lagstiftning 

• Riktlinjer och regler 

• Vårdhandboken 

(2019) 

• Socialstyrelsen 

(2018) 

• Region Skåne 

(2019) 

Organisatorisk kontext • Ansvar: 

o Stat 

o Region 

o Kommun 

• Vårdkedja: 

o Primärvård 

o Länssjukvård 

o Regionsjukvård 

o Nationell 

högspecialiserad 

vård 

• Kliniska studier 

(2019) 

Informationssystem för 

digitala vårdmöten 

• Systemkontext 

• Typer av IT-system i 

vården 

• Utvecklingssvårigheter 

• Martin (2018) 

• Krey (2012) 

• Holm & Westring 

(2015) 

• Inera (2019) 

• WHO (2011) 

 

  



Ur olika synvinklar Mikael Björck och Fredrik Grubb 

- 16 - 

 

4 Metod 

För att besvara vår frågeställning krävs en god inblick i både vad digitala vårdtjänster är, vilka 

intressenter som finns och hur man hanterar de krav som intressenterna ställer. Därför består 

vår metod delvis av hur vi gick till väga för att hitta relevant litteratur för ämnet men även hur 

vi har utfört våra intervjuer, med vilka intervjuobjekt och varför. Vi var med intervjuerna ute 

efter kvalitativa data från viktiga aktörer inom det vi kallar digitala vårdmöten. Intervjumallen 

skapades utifrån de faktorer som togs fram ur tidigare kapitel då detta enligt Backman (2016) 

gör det enklare att redovisa replikation och evaluering. Utöver teori och intervjuer användes 

diverse artiklar från till exempel Sveriges Kommuner och Landsting som tyvärr inte kunde 

ställa upp på intervju. 

4.1 Litteratursökning 

Tidigt i vårt uppsatsarbete använde vi det som Rienecker och Stray Jörgensen (2014) kallar 

för slumpmässig metod för litteratursökning. Det passade oss bra då forskningsfrågan ännu 

inte var bestämd och vi använde metoden för att utforska ämnet digitala vårdmöten. Då ämne 

och forskningsfråga befästs sökte vi efter relevanta artiklar för ämnet som ämnade att ligga till 

grund för att ge svar på vår forskningsfråga. Sökningar gjordes via Google Scholar, 

ResearchGate och LubSearch men också Google för att hitta rapporter, artiklar och 

styrdokument från till exempel Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Region Skåne och 

Inera. Även böcker och rapporter användes som huvudsakliga källor. Vid sökning efter 

litteratur användes nyckelord som: “Digitala Vårdmöten”, “Informatik i vården”, “SDLC”, 

“System development”, “Viewpoints” och “Requirements Engineering”. Med hjälp av det 

som Rienecker och Stray Jörgensen (2014) kallar kedjesökning så har vi, via de relevanta 

artiklarna vi identifierat, även undersökt de artiklar som har refererat till dessa för att hitta 

litteratur som är relaterat till ämnet. Denna process gjorde det enkelt att hitta relevant litteratur 

för vårt ämne men även för att skapa en bredare bild av ämnet (Rienecker och Stray 

Jörgensen, 2014). 

4.2 Intervjuer 

Vi har valt att arbeta med semi-strukturerade intervjuer i syfte att låta respondenterna få 

resonera fritt kring begrepp som “digitala vårdmöten”. Då syftet med intervjuerna är att skapa 

ett fördjupat sammanhang för informationssystem för digitala vårdmöten, och intressenterna 

bakom, anser vi det viktigt att våra respondenter får möjlighet att föra fria resonemang snarare 

än att, åtminstone delvis, bli styrda i sina svar av våra frågeställningar. Vi har gjort ett urval 

av intervjupersoner för att kunna sätta in vårt tema i ett aktuellt sammanhang. 

4.2.1 Intervjuobjekt 

Det är många som har intressen i utveckling av system för digitala vårdmöten och vi sökte 

därför intervjuer med många olika aktörer. Vi försökte nå Sveriges Kommuner och Landsting, 

politiker och även Region Skåne men utan svar. De som vi fick kontakt med har alla, på sitt 

sätt, varit avgörande för vår uppsats. 
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Inera är ett IT-företag som ägs av Sveriges Kommuner och Landsting och vars uppdrag är att 

koordinera och utveckla gemensamma digitala lösningar inom de områden som kommuner 

och landsting arbetar, däribland hälso- och sjukvård. Inera driftar och utvecklar bland annat 

tjänsten 1177 Vårdguiden. Inera är en viktig aktör inom utvecklingen av system för digitala 

vårdmöten då de har tagit fram tjänsten 1177 Vårdguiden på uppdrag av Sveriges Kommuner 

och Landsting och har därför god insikt i kravställning och vilka intressenter som finns inom 

området (Inera, 2019). 

 

Min Doktor är en nätläkarverksamhet baserad i Malmö (MinDoktor, 2019). 

 

Hälsomedicinskt Center (HMC) är ett privat vårdföretag inom primärvård och 

företagshälsovård. De har mottagningar i Landskrona, Hjärup, Lomma, Malmö och 

Staffanstorp (HMC, 2019). Vi har valt ett privat vårdföretag för att få inblick i hur de ser på 

digitala vårdmöten. Då de är en mer “traditionell” vårdgivare ger de oss en bredare bild av hur 

digitala vårdmöten används och vilka intressenter och krav som finns. 

Tabell 4.1: Intervjuobjekt 

Namn Organisation Position Intervjutyp Appendix 

Sofie Zetterström Inera Vice VD Telefon 2 

Henrik Kangro Min Doktor CMO Möte 2 

Johan Holmberg HMC Verksamhetschef Möte 2 

4.2.2 Procedurer 

Vi skapade våra intervjufrågor (se 9.1) utifrån de huvudområden som uppsatsen granskar. Att 

ställa öppna frågor anser Jacobsen (2002) bidrar till att intervjun bibehåller en hög intern 

giltighet. Därför skapade vi frågor som var så öppna som möjligt för att låta intervjuobjektet 

tala mer fritt inom ämnet för frågan. Då vi valt att genomföra en kvalitativ undersökning så 

kunde vi vara flexibla med hur exakt vi ställde frågorna enligt intervjumallen. Om en fråga vi 

hade tänkt ställa redan blivit besvarad kunde vi hoppa över den för att inte låta 

intervjuobjektet upprepa sig, men i vissa fall ställde vi frågan ändå för att säkerställa 

kvaliteten på svaret.  

I första hand försökte vi föra intervjuerna vid fysiskt möte, i intervjuobjektets lokaler, men då 

detta inte var möjligt i ett av fallen så fick vi anpassa oss till det som passade intervjuobjektet 

och vår intervju utfördes via en telefonkonferens. Intervjuerna inleddes med att vi förklarade 

vilka vi var, vad syftet med vår uppsats var och varför vi hade sökt just dem. Därefter frågade 

vi intervjuobjektet om de godkände att vi spelade in för transkriberingssyfte. Därefter bad vi 

intervjuobjektet att prata fritt kring deras organisation och vilken roll de besatt på 

organisationen. Frågorna vi ställde var öppna för att låta intervjuobjektet tala fritt om det hen 

tyckte var viktigt för att fånga upp saker som vi inte hade tänkt på vid utformning av frågorna. 

Vi beskrev vår definition av digitala vårdmöten och bad intervjuobjektet tala om deras syn på 

ämnet. Vid intervjuerna förde vi kortare anteckningar för att redan då understryka det vi 

tyckte var extra viktigt.   
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4.3 Undersökning med VORD 

Vi avsåg att testa metoden VORD (Kotonya & Sommerville 1996) för att identifiera och 

strukturera intressenter och icke-funktionella krav i systemutvecklingsprocessen. Att vi 

begränsade oss till icke-funktionella krav beror på att vi är intresserade av krav som inte 

primärt har med systemets tekniska funktion att göra, utan att titta på dem som härrör sig till 

det som Kotonya & Sommerville (1996) benämner organisatoriska krav. 

Vårt val av metoden VORD baserades på metodens uttalade fokus på att kunna identifiera och 

hantera så kallade organisatoriska krav (se 2.5). Vi kunde i vår dokumentstudie och i 

intervjuerna iaktta att det finns väldigt många intressenter runt de digitala vårdmötena, varav 

flera faller under beskrivningen för indirekta viewpoints (se tabell 2.1). 

Första steget i VORD är att identifiera och strukturera viewpoints. Vi använder data från våra 

intervjuer samt dokumentstudier för att skapa ett klassdiagram med figur 2.2 som förlaga. 

Nästa steg är att utifrån vår insamlade data skapa en övergripande beskrivning av respektive 

viewpoints icke-funktionella krav. Då denna studies omfång inte medger att närmare 

undersöka alla viewpoints, begränsar vi oss till de som vi i vår datainsamling kunnat 

identifiera icke-funktionella krav för. Som beskrivs i 2.5 testar vi enbart de två första stegen i 

VORS-metoden då det inte finns utrymme i denna studie att gå djupare. 

4.4 Transkribering & Analys 

Vi bestämde tidigt att transkriberingen av våra intervjuer endast skulle innehålla det som var 

relevant för intervjun och ämnet. För att förbättra läsbarheten valde vi att inte ta med 

tillfälliga stamningar eller utfyllnadsord som “eeh” då vi ansåg att det ändå inte påverkade 

svaren. Vid utformning av intervjuerna valde vi att lägga fokus på företaget eller 

organisationen som informanten representerade och inte så mycket kring intervjuobjektet i 

sig.  

För att kunna analysera den insamlade data skapade vi en tabell (9.5) där vi dokumenterade de 

krav och intressenter som vi kunde lyfta fram ur intervjuerna. Enligt Backman (2016) är målet 

med analysen att göra om den insamlade data till tolkningsbar information som kan relateras 

till vår frågeställning. Genom att kategorisera och göra en grov strukturering av den 

insamlade data försöker vi fånga en helhetsbild och på det sättet komma bort från enkla 

beskrivningar (Backman 2016). För att lättare urskilja icke-funktionella krav och intressenter 

ur intervjuerna använde vi oss av färgkodning där icke-funktionella krav markerades gult och 

intressenter med blått. 

4.5 Validitet & Reliabilitet 

Jacobsen (2002) skiljer på två olika typer av validitet: intern och extern. Med intern validitet 

menar Jacobsen (2002) resultatets giltighet och ett sätt att kontrollera den är att delge 

intervjuobjektet i efterhand med transkriberingen av genomförd intervju. Intervjuobjektet kan 

då ange om denne känner igen sig i de svaren som angivits vid intervjun (Jacobsen, 2002). Vi 

har använt oss av tidigare nämnda metod för att försäkras om att våra data är korrekt och för 
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att ge intervjuobjekten ännu en chans att se över sina uttalanden. Extern validitet handlar 

enligt Jacobsen (2002) om i vilken grad resultatet kan generaliseras. Då vår studie har haft en 

kvalitativ ansats har målet inte varit att generalisera. Vi har istället som Jacobsen (2002) 

uttrycker det försökt utveckla en mer generell teori utifrån den data vi samlat in. 

Reliabilitet syftar till omständigheterna som kan ha påverkat validiteten av undersökningen 

(Jacobsen, 2002). Kontexteffekten tar Jacobsen (2002) upp som ett exempel där 

intervjuobjektet kan bete sig annorlunda beroende på hur bekväm denne är i kontexten, det 

vill säga hur naturlig omgivningen är. Intervjuobjektets hem eller arbetsplats är enligt 

Jacobsen (2002) en naturlig omgivning där intervjuobjektet befinner sig dagligen och 

förmodligen inte känner sig obekväm eller hotad. Vi har strävat efter att utföra våra intervjuer 

i just intervjuobjektets naturliga omgivning i den mån det är möjligt. De intervjuer vi har 

utfört fysiskt har skett på intervjuobjektets kontor eller arbetsplats men i de fall som ett fysiskt 

möte inte varit möjligt har vi fått anpassa oss till intervjuobjektets valda kommunikationsväg: 

telefon. Vi bad även intervjuobjektet att själv välja plats och tid. 

4.6 Etik 

Med rätt till privatliv menar Jacobsen (2002) att man bör beakta information och uppgifter 

rörande privatlivet hos den som blir undersökt. Att erbjuda deltagarna konfidentialitet och 

anonymitet är viktigt för att eftersträva diskretion (Jacobsen, 2002). 

Jacobsen (2002) menar att informerat samtycke innefattas av ett antal mindre krav som bör 

uppfyllas så gott det går. Ett av kraven innebär att de som undersöks får full tillgång till syftet 

med undersökningen och information om vad den ska användas till. Det är även viktigt att de 

som undersöks fritt får välja om de vill delta i undersökningen och inte känner några 

påtryckningar (Jacobsen, 2002).  

Korrekt återgivning är det sista kravet som Jacobsen (2002) beskriver och det syfta till att 

riktigt presentera den data som samlas in. Den som blir intervjuad ska bli korrekt återgiven 

och det som sagts ska finnas i rätt sammanhang. Uppgiftslämnaren kan alltid kräva fullständig 

återgivning för att se till att det sköts på ett godtyckligt sätt (Jacobsen, 2002). 

För att uppnå de tre grundkrav som Jacobsen (2002) beskriver har vi redan vid första kontakt 

med organisationerna varit tydliga med vem vi är och syftet för uppsatsen. Vi var öppna med 

att organisationerna gärna fick hänvisa oss till personer som de ansåg kunde hjälpa oss bättre, 

som besatt lämpligare kompetens inom ämnet. Redan vid första kontakt informerade vi om 

möjligheten till att vara anonym och att de intervjuade får en chans att godkänna den datan vi 

samlar in innan vi använder den. Samtycke kring ljudinspelning togs även upp vid första 

kontakt, och igen vid intervjutillfället. Vi skickade en fullständig transkribering för 

godkännande till varje intervjuobjekt för att försäkra oss om att datan som presenteras är 

korrekt.  
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5 Empiriska resultat 

5.1 Intervjuer 

Vårt syfte med intervjuerna var att diskutera digitala vårdmöten med några av de intressenter 

som finns kring dessa. Målet var att genom samtalen få exempel på både intressenter och 

icke-funktionella krav som kan ställas på systemen kring de digitala vårdmötena.  

Nedan följer en sammanställd analys av intervjuerna. Noterna motsvarar markeringar i 

respektive transkribering där fördjupning av respondentens svar kan läsas.  

R1 = Inera 

R2 = Min Doktor 

R3 = HMC 

Tabell 5.1: Sammanställd analys av intervjuerna 

Respondent not Icke-funktionellt krav Annan nämnd 

Viewpoint/Intressent 

R1 1   Patient 

R1 2   Invånare 

R1 3 ”Patienter ska kunna göra mer, vården ska bli 

mer transparent och överblickbar” 

  

R1 4 ”Patienter ska kunna förstå sin vårdprocess 

och vara en aktiv del i sjukvården” 

  

 R1  5 ”Säkerhet och patientsäkerhet och effektivitet 

i verksamheter” 

  

R1 6   Lagstiftare 

R1 7   Regionerna 

R1 8 ”Tjänst som att kunna boka egna tider på 

nätet” 

  

R1 9 ”Man vill inte släppa sin tidbok”   

R1 10   Läkarna 

R1 11   Sjuksköterskor 

R1 12   Juridiken 
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R1 13 ”Få de egenvårdsråden via en chatbot istället 

så avlastar man sjukvårdsrådgivningen med 

de samtalen” 

  

R1 14 ”Skicka patientströmmar rätt, till rätt 

vårdnivå” 

  

R1 15 ”All dokumentation kunna följa mig hela 

tiden. Alla mina remisser, provsvar ska följa 

med och det ska vara en sömlös vårdkedja 

som utgår ifrån patientens fria vårdval” 

  

R1 16   Nätläkarbolag 

R1 17 ”Standarder för elektronisk remittering”   

R1 18   Leverantörer 

R2 19   Patient-läkarrelation 

R2 20 ”Tidsbokningsdilemmat att du har 15 min 

och du kan maximera till 30 minuter men det 

är väldigt lite flexibilitet om det blir kortare 

eller längre” 

  

R2 21   Försäkringsbolag 

R2 22   Laboratorier 

R2 23 ”Då kan systemet slussa ut dig och du får en 

förklaring att du bör söka vård på andra 

ställen” 

  

R2 24 ”Men det kan också vara så att jag som 

läkare måste addera information” 

  

R2 25 ”Behandlarna för att göra peer-reviews”   

R2 26 ”Välja ut parametrar för att visa compliance”   

R2 27 ”Vi samlar data för att kunna analysera och 

förstå den och vidareutveckla. Så kan vi 

jobba med att “pointa ut” och hitta lösningar 

som förhindrar till exempel 

fördröjningsavvikelser” 

  

R2 28 ”Remisshantering”   

R2 29   Tekniker, produktteam 
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R2 30   Psykologer 

R2 31   SKL och 

Socialstyrelsen 

R2 32   Skattebetalare 

R2 33   Kund 

R2 34 ”Vi vill att de [patienterna] ska förstå vad vi 

är ute efter” 

  

R2 35 ”Då kan man leta mönster och se om vi 

själva uttrycker oss konstigt” 

  

R3 36 ”Rationalisering” 
 

R3 37   Politiker 

R3 38   Professions-synsättet 

R3 39 
 

Samhällsperspektiv 

R3 40 ”Att dra en gräns för vilka tjänster man 

levererar, men det har inte med forumet att 

göra, den gränsen måste man dra under ett 

fysiskt möte också men då kan man dra den 

lite längre bort. Ett digitalt möte måste man 

dra den lite närmre sig.” 

 

5.2 Test av VORD 

Med utgångspunkt i materialet som vi fått i intervjuerna skapade vi ett klassdiagram med 

utgångspunkt i VORD-metodens steg Viewpoint identification and structuring (se 2.5.2.1).  

Det första steget var att sortera bort klasser som inte är relevanta för det specifika systemet 

och syftet. Vi tog inte bort några klasser, men under klassen direkta Viewpoints/användare 

valde vi att inte skapa underklasser för alla olika typer av anställda utan vi nöjde oss med att 

samla dessa i huvudklassen. 

Andra steget handlade om att identifiera vilka personer som direkt kommer att bli påverkade 

när systemet införs. I vårt material handlade det om anställda och kunder.  

I tredje steget identifieras eventuella andra system som kommer att interagera med det 

aktuella systemet. I resultatet av våra intervjuer identifierades system som tillhör 

laboratorieverksamheter, vilka vi lade till en klass för. 
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Det fjärde steget innebar att vi identifierade användare som kommer att använda systemet 

ofta. Utifrån vårt material förutsatte vi att anställda generellt använder systemet ofta, medan 

kunder använder det mer sporadiskt. 

I sista steget analyserade vi subklasserna under indirekta viewpoints. Detta innebar att vi 

skapade en ny klassnivå under organisation med ägare, kunder och anställda, under vilka 

sedan flera subklasser skapades. 

Efter att ha gått igenom de fem stegen blev resultatet: 

 

Figur 5.1: Resultat av analys av intervjuer R1-R3 (se Appendix 4 för större bild) 

I vår undersökning identifierade vi 18 intressenter som klassificerades under indirekta 

viewpoints. Det innebär enligt Kotonya & Sommerville (1996) att de har ett intresse i en eller 

flera tjänster som systemet levererar, men att de inte interagerar med det direkt. Vid en första 

anblick på klassdiagrammet (se Figur 5) som är resultatet av vår analys kan man se att vissa 

intressenter finns på flera ställen, både under direkta och indirekta viewpoints. Detta beror på 

att dessa intressenter kan ha olika roller och funktioner beroende på sammanhang. En läkare 

kan till exempel förväntas använda systemet frekvent, då ingår hen i klassen anställda under 

direkta/användare. Som sådan kan ett antal krav som har med systemets funktion att göra 

ställas. Men samma läkare kan också ha andra synvinklar på systemet och då ingår hen i 

klassen läkare under indirekta/organisation/anställda-klasserna.  

Med klassdiagrammet (Figur 5) som underlag gick vi åter igenom resultaten från intervjuerna 

och undersökte de icke-funktionella krav som våra respondenter nämnt. Viss omarbetning av 

formuleringarna i intervjuerna har gjorts i syfte att tydliggöra respektive krav. Resultatet blev 

en tabell enligt: 

Tabell 5.2: Övergripande protokoll över insamlade icke-funktionella krav  

Viewpoint Icke-funktionellt krav 

Patient • Få överblick över vården 

• Kunna boka närsomhelst 

• Förstå sin vårdprocess 

• Kunna bedriva egenvård 

• Få förståelse för vad vårdgivare avser 

• Ha med mig min vårdinformation hela tiden 
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Läkare • Ha kontroll över tidbok 

• Skicka patienter till rätt vårdnivå 

• Få flexiblare vårdtid 

• Ha kontroll på mina remisser 

• Sätta gränser för vad man kan erbjuda 

Anställda • Arbeta med compliance, peer-review och kvalitet 

Utvecklingsteam • Få data för att utveckla systemet 

Huvudmän • Rationalisera verksamheten 

5.3 Kategorisering av krav enligt Görling (2009) 

Görling (2009) listar 11 kravkategorier som sträcker sig från funktionskrav till säkerhetskrav 

och ämnar täcka hela spektrat för krav. Utifrån de intervjuer vi utfört, och de 

sammanställningar av krav som gjorts under 5.1 (Tabell 5), skapar vi en kategorisering enligt 

Görlings (2009) kravkategorier. Vi utför kategoriseringen för att sätta kraven i ett 

sammanhang och därmed skapa en starkare anknytning till systemutvecklingsprocessen och 

för att ge kraven mening. 

Tabell 5.3: Kategorisering av krav enligt Görling (2009) 

Kravkategori Krav 

Funktionskrav • Patienter ska kunna göra mer (R1) 

• Patienter ska vara en aktiv del i sjukvården (R1) 

• Tjänst som att kunna boka egna tider på nätet (R1) 

• Få egenvårdsråd via en chatbot (R1) 

• Ha tillgång till dokumentation som rör mig som patient (R1) 

• Utföra peer-reviews (R2) 

• Välja ut parametrar för att visa compliance (R2) 

• Utför remisshantering (R2) 

• Leta mönster i datan (R2) 

• Läkare ska kunna addera information (R2) 

Dokumentationskrav • Standarder för elektronisk remittering (R1) 

Kvalitetskrav • Patienter ska kunna göra mer (R1) 

• Vården ska bli mer transparent och överblickbar (R1) 

• Patienter ska vara en aktiv del i sjukvården (R1) 

• Patienterna ska förstå vad vi (behandlare) är ute efter (R2) 

Affärskrav • Patienter ska kunna förstå sin vårdprocess (R1) 

• Effektivitet i verksamheter (R1) 

• All dokumentation måste kunna följa patienten i hela 

vårdkedjan (R1) 

• Skicka patientströmmar rätt, till rätt vårdnivå (R1) 

• Skapa flexibilitet i tidsbokning (R2) 
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• Remisshantering (R2) 

Flexibilitetskrav • Läkare ska kunna addera information (R2) 

Plattformskrav • All dokumentation kunna följa patient hela tiden. Alla 

remisser och provsvar ska följa med i en sömlös vårdkedja 

(R1) 

Tillgänglighetskrav • Patienter ska kunna göra mer (R1) 

• Patienter ska vara en aktiv del i sjukvården (R1) 

• Boka egna tider på nätet (R1) 

• Skicka patientströmmar rätt, till rätt vårdnivå (R1) 

• Få egenvårdsråd via en chatbot (R1) 

Prestandakrav 
 

Interoperabilitetskrav • All dokumentation kunna följa patient hela tiden. Alla 

remisser och provsvar ska följa med i en sömlös vårdkedja 

(R1) 

Portabilitetskrav 
 

Säkerhetskrav • Standarder för elektronisk remittering (R1) 

• Säkerhet och patientsäkerhet (R1) 

5.4 Hinder vid utveckling av IT-system i vården 

Som vi tar upp i det tredje kapitel så beskrivs svårigheter och hinder vid utveckling av IT-

system inom vården. Dels har vi Martin (2018) som identifierar fem områden för hinder och 

svårigheter men vi har även WHO (2011) som bekräftar ett av dessa områden samt tillför ett 

informationssäkerhetsområde. Genom att använda dessa områden skapar vi en tabell för att 

ytterligare kategorisera de krav som vi identifierat ur intervjumaterialet med syfte att även här 

skapa mening för kraven och sätta de i en kontext. Även här används kraven från kapitel 5.1 

(Tabell 5). 

Tabell 5.4: Kategorisering av krav enligt Martin (2018) och WHO (2011) 

Svårighetsområden Krav 

Lagar, förordningar, 

organisation och styrning 

• Vården ska bli mer transparent och överblickbar 

(R1) 

Processer och arbetssätt • Patienter ska vara en aktiv del i sjukvården (R1) 

• Läkare vill inte släppa sin tidbok (R1) 

• Få egenvårdsråd via en chatbot istället så avlastar 

man sjukvårdsrådgivningen (R1) 

• Skicka patientströmmar rätt, till rätt vårdnivå (R1) 

• Flexibilitet i tidsbokning (R2) 

• Behandlarna ska kunna göra peer-reviews (R2) 
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• Samla data för att kunna analysera och förstå den för 

att vidareutveckla (R2) 

Information, mätning och 

uppföljning 

• All dokumentation kunna följa patient hela tiden. 

Alla remisser och provsvar ska följa med i en sömlös 

vårdkedja (R1) 

• Behandlarna ska kunna göra peer-reviews (R2) 

• Samla data för att kunna analysera och förstå den för 

att vidareutveckla (R2) 

• Leta mönster och se om vi själva uttrycker oss 

konstigt (R2) 

Kultur, ledarskap och 

människor 

• Läkare vill inte släppa sin tidbok (R1) 

Teknik • Systemet ska kunna skicka patientströmmar rätt, till 

rätt vårdnivå (R1) 

• Remisshantering (R2) 

• Få egenvårdsråd via en chatbot (R1) 

Informationssäkerhet 

• Kryptering av data 

• Autentisering av 

patienter 

• Säkerhet och patientsäkerhet (R1) 
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6 Analys och diskussion 

I detta kapitel analyserar vi resultaten i kapitel 5 och jämför med de teorier och resonemang 

som finns i kapitlen 2 och 3.  

6.1 Test av VORD 

Hälso- och sjukvården är, som vi kan se i kapitel 3, en verksamhet som omfattas av många 

olika typer av krav förutom de rent funktionella, såsom regulatoriska och organisatoriska. Det 

finns också flera beslutsnivåer som på olika sätt påverkar. Enligt Zetterström (2019) kan det 

ibland uppfattas som att detta i sig blir ett hinder för att kunna formulera vad ett system 

förväntas göra. 

Detta speglas i våra resultat. Bland våra identifierade intressenter finns så olika roller som 

“skattebetalare”, Socialstyrelsen” och “utvecklingsteam”. Med en sådan vidsträckt flora av 

intressenter blir utmaningarna kring att få olika viewpoints att samlas i en kravspecifikation 

stora. Detta är trots allt vad många forskare som Abouzahra (2011), Kotonya & Sommerville 

(1996) och Kumar, Zadgaonkar & Shukla (2013) beskriver är det som behövs för att 

kravanalysen i framtiden ska kunna förhindra att system i slutänden inte motsvarar 

intressenternas krav. 

Kotonya & Sommerville (1996) beskriver att en indirekt viewpoint kan generera krav som 

sätter gränser för vad systemet kan göra. Resultaten i vår undersökning visade inte något 

exempel på ett sådant krav, men om man till exempel intervjuat en jurist är det sannolikt att 

denna angett krav som, om de fångats upp och hanterats, skulle innebära att systemets 

begränsats på något sätt. Ett aktuellt exempel på den typen av indirekta viewpoints är GDPR. 

Kotonya & Sommerville (1996) noterar att det i analysen kan framkomma motstridiga krav. I 

vår undersökning fann vi två krav som kan betraktas som motstridiga. Patienter vill kunna 

boka läkartid så enkelt och fritt som möjligt, samtidigt utgör läkares krav på att ha kontroll på 

sin tidbok en begränsning av det. Kotonya & Sommerville (1996) beskriver inte hur man 

hanterar denna typ av konflikter i det vidare arbetet med systemet, men de menar att analysen 

av icke-funktionella krav åtminstone belyser problemet. 

Är 18 identifierade intressenter mycket? Med tanke på att vi arbetat med ett begränsat material 

menar vi att resultatet indikerar att antalet intressenter mycket väl skulle kunna bli betydligt 

högre med en större studie. Med tanke på att en vanlig utgångspunkt i IT-projekt inom vården 

förefaller vara, som Abouzahra (2011) beskriver, att de intressenter som finns på ett sjukhus 

som läkare, sjuksköterskor, assistenter, patienter och besökare utgör det grundläggande 

antagandet för vilka intressenter som finns överhuvudtaget. Med ett sådan perspektiv är 18 

identifierade intressenter i en liten studie mycket. Det förefaller att man genom att ta sin 

ansats i viewpoints kan identifiera många intressenter, huruvida de till slut är relevanta för 

slutprodukten eller inte är föremål för en djupare analys.  
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6.2 Kategorisering av krav enligt Görling (2009) 

Kotonya & Sommerville (1996) beskriver att funktionella och icke-funktionella krav tenderar 

att relatera till varandra. När vi kategoriserar kraven vi samlat in enligt Görlings (2009) 11 

kravkategorier ser vi att just detta är fallet. De funktionella krav som vi har identifierat utifrån 

våra intervjuer speglar det som Zetterström (2019) beskriver som att vården är en väldigt trög 

bransch och det finns därför många förbättringar och förändringar att göra för att bli mer 

moderniserad och digital. Som vi förstår det finns det ändå ett driv och en förändringsvilja då 

Zetterström (2019) beskriver att Inera har kommit långt men att det fortfarande finns väldigt 

mycket att förbättra och utveckla. 

Kategorier som kvalitetskrav, affärskrav och tillgänglighetskrav var de som, utöver 

funktionskrav, innehöll flest krav utifrån våra intervjuresultat vilket är tre kategorier som vi 

tycker speglar vårdens processer och arbetssätt på ett bra sätt. Vården är styrd och 

genomsyrad av krav på just kvalitet, tillgänglighet och affärskrav som oftast syftar på 

effektivisering. 

Kvalitetskraven pekar framför allt på att vården ska bli mer transparent och överblickbar 

vilket i sin tur bygger på att patienten ska bli en mer aktiv del av sin egen vård. Därför tror vi 

att kvalitetskraven visar på ett paradigmskifte inom vården där makten och ansvaret förflyttas 

mer från läkaren till patienten. Vården har länge varit en bransch där medborgare inte haft 

någon inblick i och för att fullfölja detta paradigmskifte som vi beskriver krävs ytterligare 

transparens för att patienten ska kunna bli mer delaktig. 

De affärskrav som ställs på vårdsystem syftar även dessa till att göra patienten mer delaktig i 

sin egen vård och att det i sin tur kan effektivisera vården genom att sjukvårdspersonal kan 

ägna sig åt annat än just sådant som patienter själva kan göra. Att till exempel låta patienten, 

eller till och med systemet, göra mer själv kan resurser frigöras och vården kan anpassa och 

utveckla sig mot det paradigmskifte vi beskriver. Affärskraven understryker även vikten av att 

dokumentation ska kunna följa patienten genom hela vårdkedjan även detta syftar till en mer 

överblickbar vård där patienten är mer delaktig. Även detta affärskrav återkommer under 

interoperabilitetskraven som också understryker att för att dokumentationen ska kunna hänga 

med genom hela vårdkedjan krävs det att systemen kan prata med varandra. Ett sådant krav 

hade både frigjort resurser, och effektiviserat vården och dess processer men det är även en 

grundpelare för att patienten ska bli och känna sig mer delaktig. 

Även de tillgänglighetskrav som finns speglar återigen kvalitetskraven som i sin tur bygger på 

att patienten ska bli mer delaktig. Överlag kan vi konstatera att patienten måste bli mer 

delaktig för att frigöra resurser och därmed effektivisera vården. 

Att den data vi fått in från våra intervjuer inte belyser övriga kategorier i samma bemärkelse 

kan bero på att våra intervjufrågor inte var tillräckligt sofistikerade men det kan även bero på 

att intervjuobjekten i sig inte jobbar som systemutvecklare och därför inte ser problemet med 

samma ögon. Det kan även bero på att saker som prestanda inte är lika viktigt som kvalitet 

eller att prestanda är underförstått i dagens teknik-starka samhälle. 
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6.3 Hinder vid utveckling av IT-system i vården 

De hinder och svårigheter som Martin (2018) och WHO (2011) identifierar sex olika områden 

som kan visa sig vara problematiska vid utveckling IT-system inom vården. Våra krav från 

intervjuerna populerade samtliga områden men där vissa områden var mer dominanta än 

andra. 

Många svårigheter kring processer och arbetssätt som kan knytas till kultur och människor, 

vilket kan sammanfattas som attityd, men även till det som Zetterström (2019) talar om, att 

det är en otroligt trög bransch. Svårigheter gällande processer och arbetssätt syftar även till att 

skapa flexibilitet i vården som i sin tur även påverkar just arbetssätt och processer där vi tror 

att vårdpersonal kommer att arbeta mindre med saker som dokumentation och faktiskt kunna 

fokusera på att vårda patienter. 

Information, mätning och uppföljning var ett av de största svårighetsområdena och det kan 

knytas till att vården är en väldigt informationstung bransch. Det kopplas även till den insikt 

som patienten vill ha i vården och kunna bli mer delaktig och ha översikt. Att som vårdgivare 

själv som Kangro (2019) beskriver, med hjälp av systemet, ska kunna samla data och hitta 

mönster i denna för att förbättra är viktigt i kvalitetsgranskning och visar på att man vill 

förbättra och effektivisera sin verksamhet. 

En anledning till att säkerhetsaspekten, till exempel, inte belystes mer kan bero delvis på hur 

våra frågor är ställda men också att det är underförstått att säkerhet är viktigt eller att andra 

aspekter går före. 

6.4 Summering av analys 

Sammanfattat vill vi summera våra resultat som: 

• Den testade metoden VORD gör det möjligt att skapa en tydlig överblick över vilka 

intressenter som finns och hur dessa är relaterade till varandra 

• Metoden gjorde det också möjligt att strukturera de icke-funktionella kraven 

• Resultaten som producerades var möjliga att bearbeta vidare med andra angreppsätt 

och kategoriseringar 

• Patienten är relativt ny och definitivt växande intressent vad gäller utveckling av 

system för digitala vårdmöten 

Vi fick bekräftat att det kring utveckling av system för digitala vårdmöten finns många 

intressenter och perspektiv att ta hänsyn till. 
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7 Slutsatser 

Syftet med vår undersökning var att genom att pröva en beskriven metod för att identifiera 

intressenter och krav genom att se om vi kunde bidra med insikter kring hur man kan arbeta 

med system som har väldigt många intressenter, samt hur dessas olika krav kan kategoriseras i 

analysfasen av systemutvecklingsprocessen. 

I våra studier av forskningsfältet blev vi på det klara med att det dels finns många 

angreppssätt på vilka man kan analysera intressenter och krav. Vi kan också konstatera att en 

genomgående problembild i samband med utveckling av IT-system är just svårigheterna att 

skapa en heltäckande bild av systemets omgivningar. Som vi har visat utgör bristande 

kravanalys och intressentanalys en ofta återkommande orsak till att IT-projekt fallerar, inte 

minst i området sjukvård. 

Vi ställde två frågor inför denna studie:  

• Vilket blir utfallet, vad gäller potentiella intressenter och krav, som ges av att använda 

den viewpointbaserade metoden VORD i analysfasen vid utveckling av 

informationssystem för hälso- och sjukvården? 

• Vilka för- och nackdelar kan det utfallet ha för den vidare utvecklingsprocessen? 

Vi kan konstatera att VORD-metodens öppenhet för att ta hänsyn till alla typer av krav på 

systemet gav ett utfall som, trots vår avgränsade studie, tydligt visar på bredden av potentiella 

intressenter. Vi ser detta som en styrka med metoden, men resultatet blir troligen 

svårbearbetat. Att strukturera och klassificera intressenterna i ett diagram (se figur 5.1) skapar 

en överblick men, menar vi, ger inte systemutvecklaren några direkta ledtrådar till hur alla 

dessa intressenters intressen ska kunna mötas.  

En fördjupning gjordes i metodens andra steg där de icke-funktionella kraven listades utifrån 

respektive viewpoint. Detta gav en konkretisering av vad varje viewpoint ställde för krav på 

systemet, men vi tror inte att systemutvecklaren får någon direkt vägledning i vilka krav som 

är de viktigaste att möta, eller huruvida kraven är relevanta för utvecklingen av systemet. Man 

kan i den delen anknyta till den kritik som Ralph (2012) givit uttryck för, att beteckningen 

”krav” kan bli missvisande (se 2.3.1).  

Vår slutsats är att VORD-metoden kan vara fördelaktig vid utveckling av informationssystem 

inom hälso- och sjukvården genom att den kan ge struktur på vilka intressenter som finns, 

men den breda ansatsen skapar sannolikt också problem då antalet intressenter och krav kan 

bli svårhanterade i den vidare processen. 

7.1 Framtida forskning 

Kanske kan ett viewpoint-baserat angreppsätt vara ett sätt att kunna se förbi de traditionella 

kund-leverantörsrollerna? Frågan är dock var gränsen går mellan ett 

systemutvecklingsperspektiv på intressenter och ett samhällsvetenskapligt perspektiv? Kan 

systemutvecklaren förväntas hantera frågor som är att betrakta som samhällsfrågor? Kan man 



Ur olika synvinklar Mikael Björck och Fredrik Grubb 

- 31 - 

 

verkligen ta hänsyn till alla intressenters intressen och krav i en systemutvecklingsprocess? 

Detta är frågeställningar som kan ligga till grund för framtida forskning.
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Appendix 

Appendix 1 – Intervjufrågor 

1. När ni utvecklade era tjänster, resonerade ni kring det som brukar benämnas 

“kundrelationer”, d.v.s utgick ni från era tänkbara kunders behov? 

2. Internetbank kan betraktas som en “kundintegrerad” tjänst, d.v.s att kunden själv kan 

interagera med företagets informationssystem på olika sätt. Betraktar du era tjänster 

som kundintegrerade? 

a. om ja: hur? 

b. om nej: är det ett medvetet val eller planerar ni att skapa kundintegrerade 

tjänster i framtiden? 

3. Vilka (IT-) system behöver ni för att kunna erbjuda era tjänster? 

4. Vilka kundintegrerade tjänster kan du se är rimliga och möjliga att erbjuda era 

besökare? 

5. Vilket är, som du ser det, det viktigaste argumentet för att erbjuda digitala vårdmöten 

inom primärvården? 

6. Vilket är, som du ser det, det viktigaste argumentet emot att erbjuda digitala 

vårdmöten inom primärvården? 

7. Menar du att något/några av följande parametrar kring digitala vårdmöten inom 

primärvården är svåra att hantera med hänsyn till medicinsk kvalitet och 

patientsäkerhet? 

• Sekretess 

• Medicinska beslut 

• Diagnostisering 

• Vårdpersonalens arbetsmiljö/trivsel 

• Tillgänglighet 

• Ekonomi/ersättningar 

• Annat….. 

 

8. Menar du att något/några av följande parametrar kring digitala vårdmöten inom 

primärvården är svåra att hantera tekniskt eller med hänsyn till informationssäkerhet? 

• Sekretess 

• Medicinska beslut 

• Diagnostisering 

• Vårdpersonalens arbetsmiljö/trivsel 

• Tillgänglighet 

• Ekonomi/ersättningar 

• Annat….. 

 

9. Menar du att någon/några av följande företeelser inom primärvården skulle gynnas av 

en större andel digitala vårdmöten? 

• Vårdpersonalens arbetsmiljö/trivsel 

• Medicinsk kvalitet och patientsäkerhet 
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• Tillgänglighet 

• Vårdgivares ekonomiska förutsättningar 

• Underlag för medicinskt relaterad forskning 

• Primärvården styrning 

• Annat…. 

 

10. Idag genomförs ca 3-400 000 digitala vårdmöten i primärvården samtidigt som det 

genomförs över 40 miljoner besök i den analoga primärvården. Andelen digitala 

vårdbesök understiger 1%.  Om du fick bestämma, skulle den andelen öka eller 

minska de kommande åren? 
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Appendix 2 – Transkribering 

R1 

Intervjun utfördes på telefon den 7 maj 2019 med Vice VD för Inera Sofie Zetterström. 

 

MB = Mikael Björck 

SZ = Sofie Zetterström 

 

MB Kan du berätta lite om vad Inera gör och vad din roll är? 

SZ Inera är ett aktiebolag som firar 20 årsjubileum nu så vi har funnits väldigt länge och 

ägarna har under de första 18 år varit alla landsting och regioner och då var uppdraget att 

digitalisera hälso- och sjukvården. Och det första uppdraget vi fick var att ta fram den 

webbtjänst som idag är 1177 Vårdguiden. Sen har vi under de senaste åren fått nya ägare i 

form av kommunerna och avsikten är att det ska bredda vår verksamhet till att digitalisera 

kommunal sektor också så det kan handla om skola och miljö, så där är vi precis i början. 

Själv är jag numera vice VD och har jobbat på Inera sen det startade för 20 år sen. Jag var de 

första 12 åren ansvarig för 1177 Vårdguiden, hela konceptet. Jag var redaktionschef men blev 

senare programansvarig för invånartjänster. Så jag har relativt god inblick i 1177. Inera i stort 

jobbar med infrastrukturtjänster och med arkitektur och standarder och informatik och en hel 

del vårdtjänster så vi har jättestort utbud nu. När vi startade var vi pyttesmå, det har varit en 

häftig resa. 

 

MB Vad är egentligen syftet, enligt er, med att erbjuda e-tjänster för invånarna? 

SZ När vi startade 1999 hade vi ett ägardirektiv, det känns som det var stenålder, det var en 

väldigt annan värld, då hade vi ett ägardirektiv där det stod att syftet med bolaget var att 

stärka patienternas ställning i vården. Det var väldigt tydligt. Det har hängt med och 

omformulerats på olika sätt. Man har talat mycket om delaktighet och delaktig patient  [1] och 

under de senaste åren talar man mer om egenmakt. Delaktighet kan låta ganska passivt. Det är 

fortfarande så att invånare[2]  och patienter ska själva kunna göra mer och vården ska bli mer 

transparent och överblickbar[3] och man ska kunna få möjlighet att ta större ansvar för sin egen 

hälsa och förstå sin vårdprocess och vara en aktiv del i sjukvården[4]. Det är fortfarande en 

jätteviktig fokus för oss. Eftersom Inera mer och mer har vuxit inom området arkitektur och 

infrastruktur så handlar det också om säkerhet och patientsäkerhet och effektivitet i 

verksamheter[5]. 

 

MB Vi jämför också 1177’s e-tjänster med internetbanker och Min Doktor som har börjat sin 

utveckling tidigare med kundintegrering. Att kunden tar mer ansvar och blir mer delaktig. Hur 

resonerar ni kring kundrelationer och kundintegrering? Vad behöver man tänka på? 

SZ Sjukvården är jättesvår eftersom det är en otroligt trögrörlig organisation också väldigt 

styrd av lagstiftning[6]. En väldigt hierarkisk organisation, hög stressnivå för de som jobbar i 

sjukvården. Man är inte särskilt förändringsbenägen. Därför är det otroligt svårt att driva 

utveckling och det är också svårt framförallt att driva förändringsledning och nya arbetssätt. 

Det ser vi som det största hindret för utveckling av e-tjänster och att man faktiskt inte 

använder de eller bryr sig om digitala arbetssätt. Allt det där blir något som ligger vid sidan 

om och man kanske bara tycker att det är jobbigt och man ser inte patientnyttan lika tydligt 

som vi hoppas. Jag har jobbat nu i 20 år och tycker å ena sidan att vi har kommit jättelångt, vi 
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har åstadkommit massor som inte fanns på kartan tidigare till exempel att regionerna 

överhuvudtaget går ihop om gemensam utvecklingen[7] och att man har den gemensamma 

kanalen som är 1177 Vårdguiden. Det var inte alls självklart från början, då var det i princip 

att regionerna själva kommunicerade med sina invånare och själva varumärket och konceptet 

och att vi har kommit så långt med kännedom och kvalitet och visionen för 1177 vårdguiden 

tycker jag är fantastiskt. Det finns en uppslutning från alla regioner att det är 1177 vårdguiden 

som är kanalen för invånarna.  

 

Sen kan man ju samtidigt vara frustrerad över att man inte har kommit längre, till exempel så 

tycker jag att en självklar tjänst som att kunna boka egna tider på nätet [8] det är en tjänst som 

har funnits i 10 år ungefär men som inte har använts. Därför just att det finns 

verksamhetsfrågor som man inte reder ut, man vill inte släppa ut sin tidbok[9] därför att det 

kommer att bli en massa patienter som bokar tid som inte ska vara där. Man har också hört det 

här med att läkarna[10] inte blir schemalagda man tänker att det går inte att schemalägga flera 

månader framöver för då vet man ingenting vad man gör. Det är jättekonstig attityd tycker 

jag. Oftast är det själva det där med arbetssättet som är hindret.  

 

Men själva det här inspelet som doktor 24 och liknande aktörer har gjort är superspännande 

och bra och utmanande. De har utmanat hela etablissemanget, hela sjukvårdssystemet från 

sidan. Just genom att man utnyttjar patientens fria vårdval och man utnyttjar digitala kanaler 

som patienten styr själv istället för att hamna i prioriterings diskussioner i hälso-sjukvården. 

Man vänder sig direkt till patienterna och använder ersättningsmodeller som gör att man kan 

bli skattefinansierad utan något särskilt avtal med landstinget. Det har ställt hela systemet upp 

och ner och på sin spets och väcker jättemycket reaktioner, många tycker att det är 

jättespännande och bra att det händer något och att man börjar utveckla digitala arbetssätt 

medan vissa tycker det är förfärligt för man tappar kontrollen och att det leder till 

överkonsumtion av vård för åkommor som inte behöver läkare.  

Det är en spännande tid på det sättet, men du frågade om det här med utvecklingstakt. Vi är 

inte en snabbfotad verksamhet, det är trögt, mycket trögt och man kan bli ganska frustrerad 

över det. 

 

MB Många vårdtjänster ni utvecklar har som fokus att underlätta för vårdpersonal, hur 

utvecklar ni tjänster där kunden står i centrum? 

SZ Vi försöker ha ett invånarperspektiv hela tiden, men sen är vi väldigt hårt styrda av våra 

ägare och när det gäller 1177 är det regionerna som styr. Det handlar om att de sitter på 

pengarna. Inera har inget eget kapital utan allt vi gör finansieras i minsta krona av regionerna 

och detaljstyrs var pengarna ska gå till. Då blir det regionperspektiv ibland men vi försöker 

verkligen hålla invånarperspektivet.  

 

MB Du använder ordet invånare, vi har diskuterat kundsyn i vår rapport och vad som skiljer 

en kund från en patient. Hur ser ni på begreppet? 

SZ Alla är inte patienter heller, vissa säger medborgare men alla är ju inte medborgare heller. 

Vi vänder oss även till människor som ska gå till tandläkaren eller screenas för någon 

åkomma eller läsa om hälsotips på 1177.se så då är man inte patient, så vi brukar prata om 

invånare. 
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MB Vilka kundintegrerade tjänster kan du se är rimliga att genomföra i framtiden? Vi ser att 

en ny version av 1177 Vårdguiden under konstruktion just nu. 

SZ Egentligen är det inte massa nya tjänster. Det vi jobbar på är ett jättestort program som 

heter första linjens digitala vård som delvis handlar om att modernisera 1177 Vårdguiden och 

då är det egentligen framförallt fokus på 1177 på telefon. 1177 Vårdguiden är ett koncept med 

massa tjänster och kanaler. 1177 telefon har funnits jättelänge och många regioner styr sina 

patienter eller invånare att alltid ringa 1177 i första hand. Det är en väldigt viktig vårdnivå, 

där har man stora tillgänglighetsproblem då man framförallt har svårt att bemanna. 1177 är 

bemannat av sjuksköterskor[11] och det är jättesvårt med rekryteringen så vissa regioner har 

väntetider på över en timme. Därför har vi då fått det här uppdraget från våra ägare att se hela 

första linjens vård alltså den första vårdkontakten. Då handlar det dels om att 1177 

Vårdguiden på telefon med nya kanaler så att man ska kunna ha videosamtal och ska kunna 

chatta och skicka en bild till sjukvårdsrådgivningen. Vi har också börjat testa en chatbot och 

det är något som många av nätläkarna också jobbar med. Vår ambition är att när tekniken är 

mogen och juridiken är utredd och klar[12], eller förhoppningen är att man ska kunna börja med 

en chatbot och faktiskt få hjälp direkt med en del saker. Idag ser statistiken för personer som 

ringer till sjukvårdsregion att ungefär 30% ringer för egenvårdsråd. Om man kunde få de 

egenvårdsråden via en chatbot istället så avlastar man sjukvårdsrådgivningen med de 

samtalen[13]. Det vi hoppas på är att AI lösningar ska hjälpa till att skicka patientströmmar rätt, 

till rätt vårdnivå[14]. Men sen så jobbar vi också med infrastruktur och det handlar om att kunna 

erbjuda nationell infrastruktur och nationella standarder i all digital vård. Sen kan det vara 

kontroversiellt men vi har en vision där också men oavsett om man kontaktar KRY eller Min 

Doktor i första skedet och sen går till en privat vårdcentral och sen remitterar till akademiska 

sjukhuset och sen blir färdigbehandlad i hemsjukvård så ska all dokumentation kunna följa 

mig hela tiden. Alla mina remisser, provsvar ska följa med och det ska vara en sömlös 

vårdkedja som utgår ifrån patientens fria vårdval[15]. Då har vi tittat på vad är det för olika val 

komponenter som behöver följa med, det kan vara medicinska beslutsstöd som ska erbjudas 

även till nätläkarbolag[16] eller det kan vara standarder för hur man journalför eller standarder 

för elektronisk remittering[17]. Det är ett jättestort programarbete som är större än 1177 

Vårdguiden.  

 

MB Sköter ni all utveckling internt på Inera? 

SZ Ingen alls egentligen, vi har upphandlat med leverantören[18]. Det vi gör med den här 

chatbotten är ett första steg i att testa AI lösningar där vi har avropat på ett ramavtal som vi 

hade sedan tidigare, så har vi avropat en färdig lösning för maskininlärning där vi matar den 

med information från 1177. Vi äger innehållet men vi utvecklar inte funktionalitet själva 

därför det gör marknaden mycket bättre. Våra uppdrag kommer framförallt från regionerna 

medan SKL är en passiv ägare till Inera. Vi upphandlar leverantörer, där vi har massor med 

jättestora avtal med marknadsaktörer. Vi är en beställarorganisation kan man säga. 

 

MB Hur många är ni som arbetar på Inera idag? 

SZ Jag tror vi är 320 anställda men sen har vi ganska många konsulter, mellan 50 och 100 

beroende på vad vi har för uppdrag, vi måste ha lite marginaler. 

 

MB Vi har fått väldigt bra svar från dig och tackar så mycket för din tid och att du svarar på 

våra frågor. 

SZ Har ni fler frågor så hör bara av er, skicka ett mail eller något. 
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R2 

Intervjun utfördes med Henrik Kangro, CMO på Min Doktor, den 30 April på Min Doktors 

kontor i Malmö. 

 

HK = Henrik Kangro 

FG = Fredrik Grubb 

MB = Mikael Björck 

 

MB Kan du berätta lite om Min Doktor och din roll som CMO? 

HK Digitala vårdmöten, eller digital teknik, det har ju funnits väldigt länge. Men kanske inte 

fullt ut eller med patient-läkarrelationen[19]/perspektivet och vad det digitala kan tillföra den 

konsultationen. Annars har ju de flesta doktorer ringt till sina patienter nån gång fast det inte 

är legitimt eller kommunicerat på olika sätt via mail till exempel det är inget nytt. Teknik har 

ju funnits länge och man ser det framförallt inom sjukhusvården där vi i Svensk sjukvård är 

fantastiska. Källan till den här komponenten började i USA där de har kommit mycket längre, 

men det finns egentligen inget i Europa när vi 2013-2014 börjar anamma detta. När Magnus 

Nyhlen som är grundare till bolaget, han kommer ifrån systemvärlden - utvecklardelen där 

han haft bolag innan och börjar läsa till läkare och börjar jobba men får snabbt en frustration 

över ineffektivitet med flöden som är väldigt märkliga. Frågeställningar för vad och för vem 

befinner man sig i systemet för. Tidsbokningsdilemmat att du har 15 min och du kan 

maximera till 30 minuter men det är väldigt lite flexibilitet om det blir kortare eller längre[20], 

där ett besök kan gå ut på att läkaren ska undersöka en patient där kanske halva tiden går åt att 

hjälpa patienten att klä av sig. Flöden vet ni lika väl som jag att det är svårt att komma till 

sjukvården och att identifiera att det är där problemet sitter och inte i vården i sig. Den 

svenska sjukvården är fantastisk men det är systemfel som gör den otroligt ineffektiv. Med det 

så ökar medicinska brister naturligtvis.  

 

Med de ögonen så började han titta på hur man skulle kunna bygga det på andra sätt. Det 

började egentligen med urinvägsinfektioner av olika skäl, ett är att det är en ganska stor 

patientbas, unga tjejer som egentligen är friska men som själva känner igen symptomen och 

vet vad det är. Sen är det också standardiserat sen tidigare, det är som ett formulär som redan 

finns. Där du kan ta ett formulär och bocka i ja eller nej sen har du slutkontentan som har 

legat i sjuksköterskans händer framförallt i den triageringsmodellen som finns. Så det var inte 

konstigt att bygga där utan det var lättast att börja där. Rätt så snabbt efter så godkändes det 

av vårdgivare och blev granskat av Ivo i tidigt skede, man godkände själva arbetsmetodiken. 

Sen snabbt fick vi en relation med ett försäkringsbolag[21], ska också sägas att redan från början 

förstod man att man måste bygga upp ett labnätverk[22] för att kunna bygga något seriöst och ha 

allt det som finns i den vanliga sjukvården, att ta prover osv. Försäkringsbolaget gjorde det 

möjligt att börja titta på andra behandlingsområden och besvär som patienter har. Sen har vi 

växt därifrån. Vår modell är att det handlar om att identifiera patienter som kan få hjälp hela 

vägen digitalt, därmed långt ifrån sagt att alla som börjar sin resa med oss kommer att sluta 

där och vara färdigbehandlad digitalt utan där vi kommer in på det standardiserade. Resan är 

att patienten kommer till oss och vi tittar vad det är för besvär område sen påbörjar du besvara 

frågor i ett standardiserat system och på senare tid har vi byggt in mer system där beroende på 

hur du svar så styrs du i en riktning. En riktning kan vara att vi inser att vi inte kan hjälpa 

patienten, det är fel vårdnivå och då kan systemet slussa ut dig och du får en förklaring att du 
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bör söka vård på andra ställen[23]. Det kan vara att systemet inte anser att du behöver söka vård 

än eller att det ber dig kontakta din vanliga husläkare eller vårdcentral.  

Passerar du första triageringen så ökar vi chansen att det är så att du kan få vård digitalt hela 

vägen. Där tittade vi tidigt på hela modellen, vad är det vi vill att patienten och doktorn ska 

kommunicera i för metodik. Vi insåg rätt snabbt att sätta en video framför näsan och binda 

upp både doktorn och patienten vid en given tidpunkt med givna 15 minuter, det är ett sätt att 

kommunicera, det kan ha sina fördelar med att man slipper åka någonstans men i övrigt är det 

bara en kommunikationsform som inte bidrar till någon effektivitet egentligen som du kan 

spinna vidare på - synkront som vi kallar det. Den metoden är inte det vi ville bygga utan vad 

vi ser är att när en patient kommer hela vägen då skickar du in ditt ärende i vårt “väntrum” sen 

kommer jag som läkare, kommunikationen är i första hand i skriftligt format - asynkront, 

alltså du skickar in och jag svarar. Har systemet redan rett ut alla symptom så kan 

kommunikationen bli väldigt kort där en rekommendation och ett beslut kommer väldigt 

snabbt. Men det kan också vara så att jag som läkare måste addera information och förstå 

berätta[24], då skriver vi i meddelande form där patienten får ett pling och bollen ligger hos 

patienten, och jag som läkare kan fortsätta att jobba med en annan patient och göra samma sak 

där. Du kanske är mitt uppe i något och kan inte svara just då och kan fundera igenom och 

sedan svara senare. Då flaggar systemet för mig att patienten har svarat och då går jag in och 

läser. Så kan kommunikationen fortlöpa och då inser ni att det är ett dragspel av 

kommunikation och de fasta tiderna på 15-30 minuter är borta. Här kan vi börja spela på 

andra saker, vi har dokumentation som är given, all information som utbyts sparas och finns i 

appen som en journal. Jag som läkare har allt som har sagts i journalen och framförallt har du 

som patient exakt samma information som jag. 

 

FB Är det här systemet något ni har utvecklat själva? 

HK Helt egenutvecklat, allt vi har är egenutvecklat. Det har varit målet från början och vi har 

byggt ett helt eget systemet utifrån de spelregler, ramar och regelverk som gäller.  

 

FB Är den information som läkaren har i den situationen samma som patienten? Det finns 

ingen möjlighet för läkaren att ta del av tidigare journal? 

HK Det finns ju alltid men vi är inte kopplade, av olika skäl. Vi har försökt komma in och bli 

konsumenter som det man kallar MPÖ som är Ineras projekt men har av olika skäl haft svårt 

att få tillträde dit. Vi har fått det nu efter många scenarion, men annars har bollen legat på det 

som patienten delgivit oss. Sen finns det olika sätt att få in information, vi kan be patienten att 

printa ut från 1177 och skicka till oss om det behövs. I den andra änden ska jag tillägga att vi 

producerar till MPÖ, så har du varit patient hos oss så kommer journalen in ett system där det 

är tillgängligt för alla andra.  

Men om man då kollar på kommunikationen. Vi säger att du tror att du har halsfluss, då söker 

du för ont i halsen och besvarar frågor som är väldigt riktade på vad det är för trolig diagnos, 

vilka symptom vill vi flagga läkaren för så det är tydligt för läkaren och att den slipper 

fundera på det. Här kan systemet säga till om det är rimligt att gå vidare med just halsfluss-

diagnostik, det är också standardiserat vilka symptom och symptom kombinationer som gör 

att du kan ställa diagnosen. Som gör att du kan gå vidare i nästa steg i den utredningen, då 

skapar vi ett behandlarstöd. När jag öppnar ditt ärende så ser jag en skylt där det står att 

patienten rekommenderas inte att vi går vidare med strep a, anamnesen talar emot antibiotika 

behandling till exempel. Då har jag som läkare ett eget ansvar, det är mitt ansvar att att avgöra 

om det är rätt eller fel men det är ett sätt att jobba för att stärka bedömning. 
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När vi då håller på att kommunicera och jag avgör att det inte finns någon anledning att 

kommunicera på andra sätt än med meddelande, då är det här ärendet fortfarande flytande vi 

stänger alltså inte det för att sedan öppna från A till Ö och det kan vi bara göra genom ett sånt 

här kommunikationssätt. Det kan vara att vi bestämmer att vi kör ett videomöte för att få en 

annan dimension, då bokar vi in det direkt i systemet där vi hittar en tid som passar oss bägge 

och systemet ser till att du och jag träffas - det blir den synkrona delen av mötet. Sen när den 

bedömningen är färdig så går vi tillbaka till det asynkrona igen och tar det vidare därifrån. Vi 

låter inte kommunikations redskapet som är tekniken eller det digitala. Vårdbehovet får styra 

vilken kommunikationsväg som är lämpligast och det får behandlaren avgöra.  

 

Vi säger att patienten sökte för halsfluss, då sparar systemet att det kan tala för att du kan ha 

en halsfluss diagnos som kan behöva antibiotika, du rekommenderas provtagning med strep A 

som första steg. Då har vi provtagning där vi skickar en remiss att prov ska tas och vi kommer 

överens om att det ska tas och patienten får själv gå in och välja plats för provtagning. När du 

sen har gjort det, så är vi fortfarande i samma ärende, och du hör av dig när det passar dig, till 

exempel om du har glömt att säga något. Annars inväntar vi provet, systemet påminner 

läkaren och jag kan meddela att det är positivt och du behöver penicillin eller 

antibiotikabehandling och vi låter systemet hjälpa mig att välja rätt antibiotika. Systemet 

förutspår att detta är förstahands behandlingen och inget talar emot det, skulle det vara så att 

du är allergisk mot någon antibiotika så kommer systemet flagga och läkaren får ett stopp så 

läkaren blir medveten på det. Det handlar om att hela tiden förenkla processen så mycket som 

möjligt och säkerställa att allt blir rätt. Jag skickar mitt recept till dig och undrar om du undrar 

något mer annars stänger vi ärendet. Systemet flyttar själv de delar av kommunikationen som 

är standardiserade in i en journal och skickas in till region Jönköping som är de vi samarbetar 

med. Det är ungefär det flödet som sker. Sen går det då att bygga komponenter på detta, är det 

så att du anger ett symptom som flaggar för varning så lyser det rött för läkaren som måste 

vara uppmärksam på detta. 

Då har vi pratat lite om det digitala vårdmötet, det är dels olika sätt att kommunicera och den 

andra delen är samla data, att låta patienten göra jobbet i största möjlighet. Patienten kan i 

lugn och ro svara på frågor och ändra och tänka efter innan de skickar in, för att öka 

delaktigheten. Den andra delen är vad man kan göra med all den här data, när vi talar om 

kvalitetssäkring och utveckling av komponenter. Vad vi har ett sånt system är att vi kan 

kvalitetssäkra och granska. Om vi säger att du är på en akutmottagning, du väntar ganska 

länge och till sist kommer läkaren och då är det läkaren och patienten som sitter där och pratar 

och kommunicerar, undersöker och kommer fram till något. Sen lämnar de båda rummet men 

det är läkaren som har total företräde på att diktera vad som sas, patienten får förlita sig på att 

läkaren har fångat upp allting. Det är det enda beviset som blir kvar efter besöket. Då kan man 

tänka att bygga en modell såhär är ungefär som att sätta en mikrofon eller en videokamera i 

det här rummet, så när man gör granskningar så tittar vi inte på läkarens slutbedömning utan 

snarare på dialogen och kommunikationen, hur jobbar man sig framåt, hur matchar det hela 

vägen för att sedan mynna ut i något. Det är något helt unikt att kunna jobba med, att stödja 

läkaren, utveckla och bygga vidare teknik på det sättet. 

 

Det andra man kan göra med detta är vad vi gör in-house, är att systemet hittar läkare som inte 

kommunicerar så bra och ofta blir missförstådd, då är det oerhört lätt för oss att ta en dialog 

med läkaren och jobba med sådana problem. Då kan vi med hög integritet, lyfta och coacha 

våra läkare. Det är fantastiskt måste jag säga. 
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Det andra är att vi har all data och alla behandlare, så kan vi använda behandlarna för att göra 

peer-reviews[25] där vi ber systemet att anonymisera patienter av vårdgivare skäl, och sen 

kräver vi av läkarna att de blir granskade och ska granska andra kollegor. Vart 20 e ärende 

kommer att bli granskade av kollegor, med samma förutsättningar att man tittar på hela 

förloppet, som kan vara något som händer på 3 minuter eller sträcker sig över 3 veckor. Hela 

resan finns dokumenterad och läkaren kan ge feedback eller se att det är en medicinsk miss. 

Då kan systemet flagga för vår QA som arbetar intensivt med sådana frågor och man får ta det 

som en avvikelse.  

 

Detta trillar sen ner till mig som har ärendet, för reflektion och ett sätt att inte bli för anklagad. 

Det kan man ifrågasätta, du tycker så men jag tycker så, och det är helt okej, det är reflektion 

som vi gör tillsammans. Det är alla tvungna att göra. Varje läkare tar hand om ca 5 patienter 

sen måste läkaren granska ett annat ärende annars kan man inte gå vidare och ta hand om fler 

patienter. Systemet stoppar då. Detta är ett helt unikt sätt som vi har kunnat förverkliga i 

denna modellen som jag försöker beskriva. Genom att hålla ärendet öppet så kan patienten hör 

av sig om något förändras eller blir sämre och patienten slipper bli slussad runt och inte veta 

var den ska ta vägen.  

 

Debatten har hamnat mycket kring antibiotika, och det är tråkigt, även om det är en viktig 

fråga så är debatten lite snedvriden. Vår modell är ett otroligt effektivt sätt för att förbättra och 

styra ner antibiotikabehandligen till de som verkligen behöver det. 

En annan sida på det kan vara att en läkare som jobbat här ett tag och samlat på sig ett antal 

patientkategorier. Vi har ungefär 35-40 behandlingsområden. Du har förskrivit en viss typ av 

medicin i olika scenario. Alla denna datan har vi, ett sätt att jobba med den är att föra statistik 

och kunna visa läkaren, vi kan välja ut vilka parametrar för att visa compliance[26]. Samtidigt 

jobbar vi med betendeförenring, vi ser ditt förskrivningsmönster och jämförs med gruppen, 

aldrig någon enskild, där vi kan jämföra 1000 patienter med ett besvär och hur du förhåller 

dig till hur gruppen har agerat. Därifrån kan vi upplysa läkaren om hur statistiken ser ut. 

Hittar vi någon avvikelse så kan vi fånga det på olika sätt, så kan vi göra som vi talade om 

tidigare. Eller lägga fler granskningar på just den läkaren. Så kan vi arbete med den 

metodiken för att kvalitetsgranska våra läkare.  

Då kan vi se om läkaren passar för det digitala. Detta är själva digitaliseringen. Om vi jämför 

med banken så tror jag inte att de flesta hade accepterat att man fick ett telefonnummer som 

man fick ringa och beskriva vilken sorts hjälp man vill ha och vad du ska föra in. Det är 

fullständigt absurt, det accepterar du inte. Just det här med att lämna över bollen till dig, att du 

får större ansvar och får göra mycket mer själv blir mer effektivt för alla. Så funkar det även i 

vårt perspektiv. 

 

FB Den här dokumentationen av ett vårdmöte, kan jag då gå in sen och titta på vad det var vi 

pratade om? 

HK Precis, allt det från när du börjar svara på första frågan så att säga vid anamnesen till 

slutsvaret finns dokumenterat i journalsystemet, tillgängligt för dig. Det är det klassiska som 

när man som man kommer hem och frun frågar vad de sa och man inte riktigt är säker, då 

finns allt dokumenterat och man kan gå in och titta. Och det är klart att det är helt fantastiskt 

att det finns, det ställer krav på mig som läkare att det jag skriver blir väldigt verkligt, kunden 

har all information som jag har skrivit, precis så är det för patienten också som också får ta sitt 

ansvar i kommunikationen. Det är ett samspel som måste fungera, men det är två parter som 

hjälps åt på resan på ett helt annat sätt. 
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MB Annars finns det ju en chans för dig som läkare att formulera om dig vid 

dokumentationen om du tycker att du har uttryckt dig fel. 

HK Det är ju så. Läkaren har vanligen företräde att diktera det som sägs, och det finns ju 

ingen illvilja hos läkare, men man ska komma ihåg det som sagts och få in alla de grejer och 

göra en bedömning av det. Men bollen är hos läkaren, patienten har förmedlat sitt men har 

inte mer med det att göra. I alla andra världar är det svårt att fatta att patienten inte är delaktig 

i det. Men när vi använder teknik på vårt sätt så är det ett självspelande piano.  

Och det man kan göra i nästa steg om vi pratar om hur systemet fungerar. Vi vet ju vilka 

scenarion det går fel i sjukvården, om det gäller försenad diagnos eller det sker missar. Vi är 

vårdgivare och har hand om sjuka patienter och vi ska ha misstag också, det är enda sättet att 

lära sig. Men med den här datainsamlingen, det är de som är grunden till allt ihopa. Vi samlar 

data för att kunna analysera och förstå den och vidareutveckla. Så kan vi jobba med att 

“pointa ut” och hitta lösningar som förhindrar till exempel fördröjningsavvikelser [27] och vi kan 

då bygga ett system som stödjer det. Vi är transparenta med all den sortens metodik, som till 

exempel remisser som är ett jätteproblem[28], vi är i 2019 där vi inte har system i sjukvården 

som inte kan kommunicera mellan varandra, vi kan skicka en remiss men sen försvinner den 

in i ett svart hål, vi vet inte var den befinner sig, är den mottagen eller hamnat på villovägar? 

Det är ett riskmoment som är en vanlig orsak att det blir fel i sjukvården. Det kan man rätt så 

enkelt bygga in i ett digitalt system, det finns tydliga regler för när en remiss ska komma 

tillbaka, vi kan sätta en klocka på knapptrycket och en när signalen ska komma tillbaka. Går 

den klockan ut så flaggar systemet för att något inte stämmer, det är ingen raketforskning 

direkt och det gör det ännu mer ledsamt. Sånt kan man jobba med och det gör vi jättemycket 

och vi hoppas att det tillför något. 

 

FB Om ni skickar remiss till sjukhuset, hur går det till, förr skickade man fax, men finns det 

ett mottagande system då? 

HK Det är faktiskt mycket fax fortfarande för att systemen inte funkar som de ska. Hade man 

kopplat bort faxen så hade det problemet lösts på några dagar. Det är så lätt att falla tillbaka 

på ett “fungerande” system. Så fort vi ska interagera med den offentliga vården, det är där 

våra utmaningar börjar. Skickar vi en remiss så kan det finnas en individ som inte tycker om 

nätläkare och väljer att inte ta emot den remissen. Det är därför klokt att bygga ett system där 

vi har koll på våra remisser. Det kan också vara så att vid provtagning så nekas patienten på 

grund av att denne har varit hos en nätläkare, tyvärr är det så. Det är lite samma grej som med 

faxet, desto fler hinder vi möter, desto mer kreativa måste vi vara.  

 

Där är det fantastiskt att jobba med behandlare och vi som läkare inhouse, tekniker, 

produktteam[29] som kan jobba ihopa. Vi kan skapa tvär-teams där alla kan komma med ideer 

och lösningar för förbättringar, det är helt fantastiskt att vi får ihop olika aspekter. Vi kan 

tänka om det finns något i tekniken som förhindrar oss eller är det ett misstag av behandlaren, 

vi får granska och se om systemet gjorde vad det skulle och det blev fel ändå. Då får jag ta det 

med läkaren och utbilda denne eller något för att förhindra att det händer igen. Det finns 

nästan alltid något att överväga, antingen att ändra en mening. Vi har alltid med oss det teknik 

tänket. 

 

FG Det låter ju väldigt likt det här med ständiga förbättringar. 
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HK Vi jobbar ju interaktivt med läkarna naturligtvis, det är 150 läkare men även 

psykologer[30]. Dessa människor kommunicerar mellan varandra om något händer, vi jobbar 

med något som heter Slack. Från början var det bara för att nå ut till alla och sprida 

information, men efter en halv dag så kommunicerade läkarna sinsemellan och började lösa 

problem på egen hand. Vi har 20-23 specialistområden. Helt plötsligt börjar de ha dialoger om 

handläggningar och det är ju jättebra och vi började då bygga systemen på den 

kommunikationen. Vi har hand om mycket hud-ärende och hud är ganska svår, så om nån 

söker för en prick så kan jag inse rätt snabbt att jag är osäker, istället för att jag skickar dig 

vidare så kan jag överlägga och kommunicera mina kollegor. Framförallt kan jag då 

kommunicera med hud läkare och be de titta på ett ärende och antingen säger de till mig att 

jag ska göra på ett visst sätt men de kan också komma fram till att hudläkaren tar över 

ärendet, då får jag som har hand om ärendet berätta för patienten att en hudläkare tar över.  

 

Frustrationen hos mig ligger i att vi har kommit en bit på vägen, men långt ifrån så långt vi 

vill komma. Debatten är så felvinklad och vriden i fel riktning och vi får inte förmedla de 

fördelar som finns både för dig som patient men också för hela samhället i stort. Det är en 

frustration, när inte folk vill lyssna på oss. Det bygger på rädslan för förändring och inte på 

patientsäkerhet, debatten bygger på ekonomi utan tvekan. Vi blir utsatta för förtal när debatten 

säger att vi skriver ut mer antibiotika än någon annan och det stämmer såklart inte. Debatten 

är extremt märkligt. Jag kan förstå delar av den, för vi är inte ensamma, det är bara att erkänna 

det är skillnad på att fokusera på det digitala eller på att möta patienter på nätet. Tillgänglighet 

som en faktor för att skapa en business digitalt, den är en enorm drivkraft till att starta ett 

bolag, patienter kommer att söka oavsett vad de möter. Min vision är inte att bygga en 

tillgänglighets maskin, då har vi tappat det andra. Men det är klart att om bilden blir, att om 

man som aktör fokuserar på marknadsföring och fokuserar på stockholmare och barn, friska 

barn, snabba råd, litet medicinskt värde egentligen. Då är det klart att det provocerar, att det är 

“gratis” vård för barn där aktören håvar i pengar. Om detta präglar bilden av nätläkare så är 

jag den första att vara kritisk. Vi har helt andra siffror, vi har en geografisk spridning som är 

jättefin, vi finns i Jönköping, vi är transperanta med att vi inte har nån barnprofil, snittet ligger 

någonstans mellan 25-40, tjejer framförallt. Vi har p-piller förskrivning så det är klart. Vi har 

ingen fokusgrupp direkt, vi har 9% som är över 65 år vilket jag tycker är fantastiskt i den här 

debatten. Min mamma som är 72 jobbade på bank till exempel, hon kunde mer om digitala 

system än vad jag gjorde när jag satt i skolbänken, så det är också en myt. Då präglar detta 

såklart debatten inte vad som är det positiva eller vad är riskerna med det här. Min känsla är 

att vi har jobbat extremt mycket för att det är detta som ska vara kärnan och jag tycker att vi 

når fram mot SKL och Socialstyrelsen[31]. Det finns ingen samverkan och alla vill göra detta, 

och det handlar mycket om pengar, de jämför också äpplen och päron lite grann. Jag ser mig 

själv som skattebetalare[32] som en extrem förlorare att man inte lyfter blicken för att hitta saker 

som är bättre och kan förändra, att man inte är mer öppen och tar in sammanhanget. Men det 

är där vi är, saker kommer att förändras. 

 

FG Det är med patientfokus är något vi talar, vi utgår från teorier kring CRM system som i 

litteraturen handlar till 99,9% om företag och business. Men vi ser att under de senaste åren så 

har det här med att öka marknadsandelar och vinst har man identifierat att kundens deltagande 

i konceptet är otroligt viktigt. Det slår ju igenom i stort sett alla branscher, med den 

bakgrunden så är patientfokus ordet inom sjukvården. Det är en jättestor diskussion som du 

också har benämnt. Om vi ställer frågan rakt upp och ner, under framväxten och inför 

framtiden, hur är er syn på det? 
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HK Det är självklart, det är de vi pratar om, patienten definieras som kund[33] och är i absolut 

fokus. Det finns någon sorts tro att det finns motsatsförhållanden inom sjukvården att om vi 

ger patienterna för mycket makt så kommer vi tappa makt på behandlar sidan eller i 

sjukvårdsorganisationer. Det är en total missuppfattning, det är en misstro mot patienter, 

medborgare och kunder där man biter sig själv i svansen. Det har inte funnits den här 

drivkraften, det är inte företag som har det primära att bli ekonomiskt starka eller tjäna pengar 

på det. Det är en faktor i utvecklingen och då måste man börja titta med andra ögon, för oss är 

patienten i absolut fokus. Det är en svår balansgång som man ska ha respekt för. Om man 

jämför med alla andra branscher vi pratar om här så kan man i princip vilken VD som helst, 

man kan köpa konsumenter så att säga, man kan marknadsföra och allt möjligt för att få 

kundbaser. Här funkar det inte så, det är oetiskt och inte försvarbart.  

Det andra man kan säga i det här perspektivet är att vi pratar om det digitala, automatiseringen 

där vi ber dig göra mycket av jobbet själv. Du kanske får ett besked mitt i detta där vi säger att 

du ska göra såhär istället, rent medicinskt är det fantastiskt, för oss känns det jättebra att du 

har fått rätt information och hamnat på rätt vårdnivå. Men som konsument så kan det vara 

andra dimensioner, där konsumenten vill ha en konsultation. Där kommer saker som 

förväntan och risker med teknik så i det fallet så gör vi allt väldigt korrekt och effektivt, för 

gör vi det så kommer de som verkligen behöver vård att kunna få det, men ska du ha in det i 

konsumentperspektiv så var tar den konsumenten vägen? Till den offentliga vården, och jag 

har tid att ta mig att patienter som jag kan ge vård. Men ur en marknadsvärld och 

konsumentvärld så är det något helt annat, de jag inte behandlar kanske går till en konkurrent. 

Vi jobbar med korrekthet och konsumenter kan uppfatta det som att de inte blir nöjda. 

Mellan 10-18% så är det så att patienter börjar kommunicera med oss och jag inser att jag inte 

kan hjälpa, då skickar jag vidare, eller hjälper vidare och sen för samhällsekonomin så tar vi 

inte betalt för de. 

 

FG Jag tänker att analogi med en gängse marknad av något slag, jag vet inte vad du säger om 

det, men säg att man inte blir nöjd när man kommer till er och blir skickad någon annanstans. 

Hade du köpt en bil och inte är nöjd på ett ställe så går du till ett annat, det finns en helhet på 

marknaden även om det är konkurrenter så hänger de ihop. Sjukvårdsbranschen borde i teorin 

göra det men som jag förstår på din berättelse så är inte graden lika hög. 

HK Nä den spretar ju väldigt mycket. Man får säga att det har varit en form av jakt i det här 

tidiga skedet, här ska man vara först. När man tänker på denna branschen, det är inte riktigt 

som att sälja skor. Det är verkligheten, och då får man fråga sig själv om man vill sälja Adidas 

skor och ta konsekvenserna av det, och ha en jättestock av människor som är jättenöjda, men 

är det de vi ville? Inte vi i alla fall. Det är en balansgång där man hittar en patient, inga 

problem med nån som är nöjd, men det som ger mest glädje är en människa som inte får vad 

den förväntar sig medicinskt, men ändå kommer tillbaka till oss. Då har vi lyckats. Vi ser att 

vi flera patienter som har sökt och sökt flera gånger, det är en stor del av våra patienter. Det 

får vi ha som en mät faktor att de är nöjda och att det fungerar. 

 

FG Vår fråga som vi jobbar med egentligen, är sjukvårdens informationssystem 

kundintegrerade? Och där i frågan så betraktar vi sjukvården som en helhet, där verkligheten 

är väldigt många systemperspektiv. Och du bekräftar ju vår bild med att systemen inte hänger 

ihop. Om man nu igen jämför med banker så förstår jag att där hänger systemen ihop, om man 

byter bank så hänger allting med, så det hänger ihop på något sätt även om det finns 

begränsningar. 

HK Nä det är väldigt splittrat. Där har vi ju Inera som har en viktig roll och har rollen att de 

måste tänka på hela paraplyet så att säga. De styrs av 21 regioner, många administrativa 
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intressen, där är något att jobba med. Men det är oundvikligt, kraven kommer från 

medarbetarna som inte kan förstå att de lever helt digitalt i sin vardag men när de kliver in på 

sjukhuset och sätter på mig arbetskläder sen slänger jag bort telefonen och går 15 år tillbaka i 

tiden, det kommer inte att accepteras. Patienten som är där inne kommer inte att acceptera det. 

Om vi kan få chans och visa allt det andra vi pratar om så blir det också lättare att förstå och 

ta till sig vad digitalisering är, men det är så lätt att fokusera på det enskilda mötet. Det är som 

att plocka 5% av vad det egentligen är med att digitalisera någonting, du missar allt annat. I de 

bitarna behövs förståelse för att ta nästa steg, där landsting och regioner måste inse vart vi 

måste gå. 

 

FG All den här datan som då finns, du beskriva många sätt som ni säkrar kvaliten och säkrar 

vårdkvalite. Det finns en annan sida av datan, det som patienten har förmedlat. Jobbar ni 

också med den datan? 

HK Vi sätter patienten i fokus från dag ett och vi måste väcka ett intresse för att patienterna 

ska söka sig digitalt och vi vill att de ska komma tillbaka och få rätt vård. Vi vill att de ska 

förstå vad vi är ute efter[34], så det är klart att ur alla perspektiv, vi har ett designteam och 

tekniker som försöker hitta lösningar. Allt bygger på hur patienten beter sig i systemet också, 

det kan man göra på olika sätt. Eftersom vi mäter allt från ett knapptryck till tiden det tog från 

du började skriva, eller hur du skriver. Vi har en otrolig bas av information, då kan man leta 

mönster och se om vi själva uttrycker oss konstigt [35]. Man kan se om vi har patienter som 

börjar svara men sedan hoppar av, vad gör att de människorna inte fullföljer, varför tappar vi 

de? Då kan vi titta på vad orsaken till att vi tappar de, naturligtvis gäller det att kommunicera 

och fånga upp feedback och klagomål. Det finns ett vårdgivarklagomålsperspektiv som 

absolut måste finnas, men det finns även ett tjänstperspektiv med saker vi kan förbättra. 

Aktivt så jobbar säkert en tredjedel av oss med den infallsvinkeln, med patienten i fokus. Sen 

har vi en tredjedel som jobbar mer mot det medicinska, med själva systemet. Den sista 

tredjedelen pusslar ihop allt detta så att det fungerar för alla. 

 

MB Det här hade ju inte fungerat om ni köpte in ett färdigt system, det kräver hela tiden 

förbättringar och anpassningar. 

HK Hade vi köpt ett färdigt system så hade vi varit “vi träffar en patient på nätet”-tjänst och 

inget mer än så. Vi har en produkt och vi försöker få in så många människor som möjligt med 

riktad reklam. Det är en affärsmodell men jag tycker inte att det har så mycket med medicin 

att göra och det är inget vi vill syssla med.  

Vi hade ett möte för några dagar sen där vi frågade vad som fungerar och inte fungerar, då får 

man höra att kommunikationen är lite sisådär. Men den enda faktorn som är så enastående är 

engagemanget som man inte hittar i någon annan tjänst, bransch eller affärsområdet. I vilken 

annan bransch hittar man att drivet och engagemanget överstiger alla andra faktorer. Det är 

helt fascinerande, det finns en genuin tro och känsla här för att vi förändrar någonting. Vi är 

med och förbättrar det är därför vi är med. Allt bygger på den otroliga gemenskapen att vi tror 

på detta och vill förändra. Då gäller det att hitta balansen i att det inte blir vi och dem, vi är 

beroende av systemet, vi är under samma paraply och vi måste jobba med att tillhöra 

sjukvården samtidigt som vi måste sticka ut och utmana.  
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R3 

Intervjun utfördes med Johan Holmberg Verksamhetschef Hälsomedicinskt Center. 

 

JH = Johan Holmberg 

FG = Fredrik Grubb 

 

FG Vilket är, som du ser, det viktigaste för att erbjuda digitala vårdmöten inom 

primärvården? 

JH Det är rationellt. 

 

FG På vilket sätt då? 

JH Man kan göra samma sak som tar längre tid under ett besök egentligen, varken patient 

eller vårdgivare behöver ett fysiskt besök för att lösa de uppgifter som man behöver prata 

kring. När jag säger rationellt så är det mest utifrån ett vårgivarperspektiv med det borde vara 

rationellt utifrån ett patientperspektiv också. Patienterna behöver inte komma in, det gäller 

också saker som hembesök och de gånger när patienten har svårt att ta sig in till enheten. Så 

jag tänker att det framförallt som en rationaliseringsfråga[36]. Jag skulle tro att de flesta ser det 

som en tillgänglighetsfråga. Det hänger jättemycket ihop med ersättningssystemen för mig, 

tillgänglighetsfrågan vet ni ju som börjar sätta er in i det här, att det finns en stark konflikt 

mellan behov- och tillgänglighetsfrågan. Det är också politiskt i stor utsträckning, politiker[37] 

företräder gemene man, och gemene man har förväntningar på sjukvården. Man ifrågasätter 

om det rätt sätt att använda pengarna, det är en spännings fråga. Där står jag rätt mycket för 

proffesionssynsättet[38]. Vilket på sitt sätt kanske är konstigt som privat vårdgivare, man tänker 

att privata vårdgivare borde vara de som går marknadskrafterna till mötes. Men jag kan inte 

hur ett samhällsperspektiv[39] se att det är rätt att göra det. Sjukvård är uppenbart inte en tjänst 

som vilken som helst, där systembolaget är ett bra exempel och även spel där man gjort det så 

tillgängligt - det blir helt tokigt, och det har blivit likadant i sjukvården. Det går inte att se 

sjukvården som vilken produkt som helst, det kan inte vara kundnöjdhet och kundnytta som 

kan styra sjukvården. Så länge det ska vara skattefinansierat så att säga. Skulle det vara privat 

arrangerat så hade det kunnat se ut hur som helst och då hade vi fått ett helt annat samhälle, 

och då måste vi ta ansvar för hur vi använder resurser. 

 

FG Av de argument som finns så, för digitala vårdmöten så är det just att det är rationellt som 

är det viktigaste? 

JH Ja precis, tillgänglighet är inte så viktigt för mig. 

 

FG Om vi vänder på frågan och talar om de viktigaste argumentet emot en utökningen eller 

fler digitala vårdmöten. Vilket argument tycker du väger tyngst där? 

JH Att fler får digitala vårdmöten tror jag bara är positivt. Nu pratar du om ett läkarperspektiv 

men ur ett psykologperspektiv så är det ännu mer uppenbart. Tillgänglighetsaspekten hamnar 

ju på andra sidan, de som är bäst på att ta till vara på den resurser är de som har minst behov 

av sjukvård, de som har sämst förmåga att ta tillvara på det är de som behöver mest sjukvård.  
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FG Ett vanligt argument som förs fram i debatten är medicinsk kvalite och patientsäkerhet 

och vi har listat några tänkbara parametrar som finns kring digitala vårdmöten och som vi kan 

tänka att det påverkar patientsäkerhet i den kontexten. Jag listar de och så får du säga om du 

håller med eller inte tycker det är väsentligt. 

JH Jag tror att det är ett jätte litet problem överlag. 

 

FG Vi talar om sekretess, är det svårt att hantera i digitala vårdmöten? 

JH Jag har inte så mycket kunskap om det men det finns säkert massa information om hur 

information färdas över världen. Men jag har inga synpunkter på det. 

 

FG Kan det vara svårt att få till och hantera de medicinska besluten i digitala vårdmöten? 

JH Vilka beslut man fattar bestäms av kvaliteten på information. Det tror jag att läkare 

överlag har väldigt god kunskap om. Det finns säkert ett visst glid i vad en läkare i ett digitalt 

vårdmöte gör per telefon, det glider mot att bli mer kundorienterat. Som att man skriver ut 

antibiotika eller gör förskrivningar som är tveksamma. Men det hade kunnat hända ändå, det 

har inget med det digitala vårdmötet egentligen, utan det dilemmat finns ju var vi än står. Att 

dra en gräns för vilka tjänster man levererar, men det har inte med forumet att göra, den 

gränsen måste man dra under ett fysiskt möte också men då kan man dra den lite längre bort. 

Ett digitalt möte måste man dra den lite närmre sig[40]. Så tänker jag, och det har inte med 

kommunikationsvägen att göra. 

 

Däremot beror det på hur kundorienterad man är i allra högsta grad, det finns en risk att 

nyetablerade digitala vårdkedjor är mer kundorienterade än man är i allmänhet. Men det har 

inte heller med kommunikationsmedlet att göra, de försöker skapa plats på en ny marknad. Vi 

har också varit för tillgängliga av samma anledning. 

 

FG Besläktat här är diagnosticering, hur tror du det är svårare eller finns risker med att göra 

det via digitala kanaler? 

JH Det är egentligen exakt samma svar som innan. De riskerna är större och de förstår nog de 

flesta.  

 

FG Vårdpersonalens arbetsmiljö och trivsel, tror du det påverkas när man jobbar med digitala 

vårdmöten istället för analoga? 

JH Det tror jag kan vara en fördel för arbetsmiljö, det är rätt så klart att många tycker att det 

är ett komplement att kunna jobba så. 

 

FG Tillgänglighet har vi ju talat om, och du har argumenterat kring det. Vi har också satt upp 

ekonomi och ersättningssystem vilket du också har nämnt att det kan påverka också. Finns det 

några andra parametrar kring digitala vårdmöten som kan påverka medicinsk kvalite och 

patientsäkerhet? 

JH Nej, inte mer än det jag precis har sagt. De saker gäller i allra högsta grad men det har inte 

med mediet att göra. Det hade likaväl kunnat vara samma problem vid telefonsamtal eller 

brev. Det är väldigt märkligt på att man skiljer på telefonsamtal och digitala vårdmöten, nu är 

det samma ersättning, men att man skiljer på det så mycket som om det skulle vara finare för 

att man har en kamera, det är bara trams. 
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FG Om vi säger såhär att i framtiden blir det en högre del digitala vårdmöten, så har vi listat 

ett antal företeelser inom primärvården där vi undrar hur din syn på om de skulle gynnas om 

de blir fler och en större andel digitala vårdmöten. Det blir lite upprepning av t idigare frågor, 

men om vi talar om vårdpersonalens arbetsmiljö och trivsel, skulle den påverkas på något 

sätt? 

JH Bara på bra sätt tror jag, om det finns fler sätt att utföra arbetet blir det mindre enformigt. 

 

FG Den medicinska kvaliteten och patientsäkerheten, rent generellt, tror du att den skulle 

påverkas? 

JH Nej. 

 

FG Tillgängligheten? 

JH Egentligen inte, men kanske på något sätt. Men det beror på om det kan rationalisera 

arbete så mycket att vi får loss fler resurser. Men all min erfarenhet från sjukvård säger att det 

funkar inte så. Alla resurser som vi får loss, de slukas. Hur mycket resurser vi än får loss så 

tror jag inte att tillgängligheten ökar. 

 

FG Vårdgivarens ekonomiska förutsättningar, tror du de skulle påverkas av att det blir fler 

digitala vårdmöten? 

JH Det kommer man att reglera. Så det har jag svårt att tro att det blir en vinstmaskin så att 

säga. 

 

FG Primärvårdens styrning, skulle den påverkas av fler digitala vårdmöten? Den är i sin natur 

gränsöverskridande, det vi resonerat kring är att det finns 20 huvudmän/landsting som är de 

som slutligen styr och bestämmer och redan nu om vi tittar på Min Doktor och Kry så har det 

varit mycket diskussion att man kan ta patienter från hela landet. Hur ska man lösa det, vi tror 

att det bara är precis i början. 

JH Det blir anpassningar, politiken hinner inte hänga med. Så måste det få vara. Att 

ersättningsnivåerna såg ut som de gjorde från början var helt gräsligt. De slapp ta in 

riskkapital, men så är det med nyetablerade verksamheter, de hittar hål och möjligheter att 

plocka pengar. I detta fallet något oetiskt kan man säga, men det var legalt så varför inte, men 

det är inget problem egentligen. Det har man strypt, från de omöjliga nivåerna till det som är 

nu. Jag kan inte ersättningsnivåerna direkt. Vi får motsvarande ett digitalt vårdmöte kanske 

100-150 kr för ett besök.  

 

FG Hur frekvent är det för er med digitala vårdmöten? 

JH Vi schemalägger nu en timme om dagen för hela koncernen. Så det är väldigt lite. Vi har 

försökt att få det till en integrerad del. Vi uppfattar incitamenten att om vi jobbar med digitala 

vårdmöte så lite så finns det ingen anledning riktigt. Vi försökte att styra över all 

receptskrivning till digitala vårdmöten för att få ersättning för det men det är mycket mer 

rationellt att hantera det via 1177. Så nu styr vi alla recept till 1177 istället då vi får samma 

ersättning där som vid ett videosamtal. Ett videosamtal är mycket mer krävande än en chatt 

via 1177. De ersättningarna har gjort att det inte är så intressant för oss med digitala 

vårdmöten, det blir som telefonsamtal men vi får betala avgift för systemet. Men telefonin 
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betalar vi ingenting för, därför är det enklare med telefon och det är inte samma motstånd hos 

folk heller. 

 

FG Är det något eget system ni använder? 

JH Nej, vi har köpt in ett system. Jag kommer inte ihåg vad det heter. 

 

FG Sista frågan är mer en spekulation som vi önskar att du gör. Idag genomförs cirka 300 

000-400 000 digitala vårdmöten i primärvården samtidigt som det görs över 40 miljoner 

besök i den analoga vården. Antalet besök understiger en procent. Om du fick bestämma, 

skulle denna andelen minskas eller ökas de kommande åren? Vad du tycker alltså. 

JH Jag tycker att det kan öka. Det är en orimligt liten andel, mycket mer kunde hanterats via 

den kanalen, eller telefoni. 

 

FG Kan vi då återknyta till den första frågan med argumentet för digitala vårdmöten, du hade 

velat öka andelen för att det är rationellt? 

JH Ja precis. För jag tror att vi gör en hel del via besök som inte behöver göra vid besök, vi 

hade kunnat göra kortare möten. 

 

FG Jättebra, vi tackar! 
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Appendix 3 – Viewpointdokumentation i VORD  
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Appendix 4 – Resultat, klassdiagram enligt VORD 
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