
SFAM kvalitetsdag 2018

Är god vård möjligt digitalt?
Närhälsan Onlines kvalitets- och patientsäkerhetsarbete

Projektledare/eHälsostrateg 
Charlotte Lundholm 070-9308120
charlotte.lundholm@vgregion.se

Verksamhetschef/medicinsk rådgivare
Gudrun Greim 076-0505805
gudrun.greim@vgregion.se

mailto:charlotte.lundholm@vgregion.se
mailto:gudrun.greim@vgregion.se


2

Digitala läkarbesök per månad

2016                                   2017                                   4/2018

Källa: väntetidsdatabas/ SKL

2017: 208 000 besök

2018:  >500 000 besök

Sverige och digitala besök



Invånarnas 
önskemål

Ökad 
tillgänglighet

Effektivisering Kvalitet
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Samhällsutveckling med ny teknik = vårdutveckling

Varför gör vi detta…



Närhälsan online - nära invånarna

• Patientavgift 100 kr -listad i Närhälsan (300 kr för övriga)
• Besöket gratis för barn och ungdomar upp till 19 år samt för personer över 85 år
• Föräldrar kan boka för sina barn
• Fakturering efter besöket 
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46 mottagningar >>> 1 virtuell

Det krävs mod att våga nya vägar

10 läkare från Närhälsans vårdcentraler startade i december 2017 Närhälsan Online

104 vårdcentraler skapar

1 gemensam digital mottagning



Aktuell besöksstatistik

583
689

861
963

1144 1102 1076 1014

1268

1475

=10 500

Besöksfördelning - månad



7

Närhälsan

Online

Besökstider 7 dagar i veckan 
mellan 7 – 22

• Bokningsbara tider om 15 min
• Publicerade tider > 14 dagars intervaller

Patientens / läkarens vy 



Vård-centralernas 

telefon-rådgivande 

sjuksköterskor 

dokumenterar och  

hänvisar till tjänsten

narhalsan.se på alla 

vårdcentralers sidor

Sociala medier

Når dem som aktivt söker vård När läkaren bedömer  fortsatt vård

Hänvisning

Integrerade system

Eget initiativTriagering

Sömlös digital vård
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Hur är det att vara läkare på distans? 

Går det att bedriva god vård utan att ta på 
patienterna?

Vilken nytta gör ni? 



Genomtänkta processer och rutiner

10

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/872cd9cb-130b-4d58-8acb-189d5dba8f0a/Infoblad_ssk_180108.pdf?a=false&guest=true


Digitala processer

• Misstänkt hudcancer  

(patienten laddar upp bild i appen > läkaren laddar upp bild i Picsara) 

• Misstänkt tonsillit – provtagning och tidsangiven förskrivning av antibiotika

• Patienten hämtar sitt sjukintyg

• Patienten läser sina journalanteckningar (provsvar)

• Patienten ser vilka läkemedel som är utskrivna

1177
Vårdguidens 

e-tjänster
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Patientfall 

Anamnes

• Nydiagnostiserad astma

• Började med inhalationssteroider för 6 veckor sedan

• De senaste 4 veckorna beläggning och ömhet i 

svalget

Bedömning/åtgärd

• Information

• Nystatin

• Påminnelse om kontakt med astmasköterskan för 

utvärdering av inhalationstekniken

• Diagnos: oral svampinfektion



✓ Vi skriver inte ut beroendeframkallande läkemedel
✓ Vi förlänger inte pågående sjukskrivningar.
✓ Vi följer STRAMA riktlinjer
✓ Vi följer diagnossättningskriterier

✓ antibiotikaförskrivning enligt STRAMA
✓ sjukskrivningar
✓ läkemedelsförskrivningar -apotekarens rapport
✓ diagnosrapporter
✓ patienters synpunkter
✓ avvikelser

Tillvägagångssätt – månadsvis uppföljning av: 
Kompetens 

Utbildning 

Riktlinjer 

Forskning

• Samarbete med FoU – 4 st forskningsprojekt – för att skapa evidens
• Samarbete med Socialstyrelsen kring framtagning av rekommenderationer
• Dialog med andra landsting/regioner kring utveckling av digitala tjänster
• Transparens och kunskapsdelning inom VGR

”med kvalitét i alla sammanhang”
Värdegrund



2018-11-20 Närhälsan Online 



Sjukskrivningar  

Andel  under 14dagar

Cystiter ( kvinnor) 
andel 

förstahandsantibiotika

Övre luftvägsinfektioner
Andel antibiotika

Andel
antibiotikaordinationer

kopplat till en diagnos

98 % 3 %99 % 100 %

Mål 100 % Mål 95 % Mål < 5% Mål 100 % 

Kvalitetsresultat



Antal avvikelser :  35

▪ provtagning

▪ journalsystem

▪ plattformhantering

▪ hänvisning från vårdcentraler 

▪ remissflöde teledermatoskopi

▪ sjukskrivningsförlängning

▪ remissbevakning mottagande enhet

2018-11-20 Närhälsan Online 

✓ Inga rapporter om vårdskada
✓ 1 ärende patientnämnden  

(missuppfattning sjukskrivning)
✓ Inga rapporter om dåligt bemötande
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❖ Kompetenskrav

❖ Triagering via sjuksköterskor

❖ Tydlig info till invånare

❖ Gemensamt journalsystem

❖ Direkt bokningsbara fysiska besök

❖ Regionala och Närhälsans riktlinjer gäller vid varje besök

Kvalitétssäkring
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SÄKERHET

STRUKTUR

TRANSPARENS  
DIALOG

UPPFÖLJNING

UTBILDNING
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Lokalt ägarskap 
– personalen är delaktig i alla processer

Distansoberoende
–för personal och för invånare

Ny synsätt- arbetssätt
- områdesöverskridande

Gemensam journal 
-sömlöst för patienten

Nätverk virtuellt 
- nya kontaktytor mellan personal

Inget är hugget i sten.

Korrigera och justera                   

efterhand!

Vi är alla vinnare!

Tidsoberoende
-för invånare och personal

. 
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MED HUNDRATALS MOTTAGNINGAR runt om i

Västra Götaland är hjälpen inte långt borta. För oss

är din hälsa den enda vinsten – narhalsan.se


