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de akuta patienterna. Parallellt med den sed
vanliga telefonen driver man sedan i vintras ett 
landstingsfinansierat projekt med en chatt, där 
patienterna får skriva in vad de söker för. Plattfor
men som används kommer från företaget Doctrin 
AB, men Julia Schou är noga med att påpeka att 
det inte är plattformen man testar, utan ett nytt 
arbetssätt.

Fritext och ”smarta formulär”
När patienterna loggar in får de välja mellan 270 
olika sökorsaker, både för medicinska och admi

Ringens vårdcentral på Södermalm i Stockholm 
är en av regionens största med 28 000 listade 
patienter. Precis som många andra vårdcentraler 
kämpade man med dålig telefontillgänglighet och 
en dropin mottagning som ofta behövde stänga i 
förtid när det kom för många patienter.

– Det var vård enligt principen ”först till kvarn” 
istället för vård efter behov. Det kändes inte pa
tientsäkert, distriktsläkaren säger Julia.

Julia hade jobbat med digital vård på Capio 
Go och anställdes som projektledare för att in
föra ett nytt digitalt arbetssätt med framför allt 

Chatt ersatte drop-in akut
Sedan i vintras har en chatt delvis ersatt den överfulla drop-in-akuten på Ringens vårdcentral i Stockholm.

– Har man kontinuitet kan man göra mycket mer digitalt, menar projektledaren och distriktsläkaren Julia Schou.
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I ett system där 
många inte ens 
kommer fram 
på telefon eller 
till en drop-in 
vet vi ju inte 
vilka vi sorterar 
bort. Det vet 
vi här, för 100 
procent kom-
mer fram.Julia Schou i sitt rum på vårdcentralen.
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komma på ett fysiskt läkarbesök. Man använder 
sig också av ”digital expektans” där patienterna 
uppmanas höra av sig igen imorgon på chatten 
för att rapportera hur det går.

För att i görligaste mån måna om kontinuiteten 
har alla läkare 30 minuter avsatt på eftermid
dagen för de patienter som behöver chatta med 
sin doktor. Under våren har drygt en fjärdedel av 
ärendena gått vidare till läkare.

– Det finns ju varje dag ett visst antal som vill 
komma i kontakt med vårdcentralen och det gäl
ler att hitta dem som verkligen behöver komma på 
besök, menar Julia och visar en bild där patien
terna avbildas som prickar i trageringsfärgerna 
gul, grön och röd. De röda är inringade – de ska 
ha läkartiderna.

– I ett system där många inte ens kommer fram 

nistrativa frågor, och chatten innehåller en ”smart 
sökmotor” som t.ex. förstår att finnar och akne är 
samma sak. När patienten väljer sökorsak kom
mer automatiskt egenvårdsråd upp och är patien
ten nöjd med detta kan chatten avslutas. Annars 
går man vidare och patienten får skriva med egna 
ord. Här finns också frågor om oro och förvänt
ningar, påpeka Julia. Beroende på sökorsak får 
patienterna därefter svara på frågor i ett ”smart 
formulär” där olika följdfrågor kommer beroende 
på vad man svarat. Patienterna kan också ladda 
upp bilder på t.ex. hudförändringar.

I andra änden sitter mellan tre och fyra sjuk
sköterskor, och läkarna turas om att stötta sköter
skorna med arbetet i chatten. Många ärenden kan 
avslutas helt digitalt, andra kan få egenvårdsråd 
eller bokas till sjuksköterska, men vissa behöver 

Niklas Malmborg, MAL, 
Kat rin Engel, patient, och 
Julia Schou, distriktsläkare, 
framför den poster som står 
i receptionen och berättar 
för patienterna om den nya 
chattfunktionen.
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på telefon eller till en dropin vet vi ju inte vilka 
vi sorterar bort. Det vet vi här, för alla kommer 
fram, säger Julia.

Stängde drop-in
Chattfunktionen är asynkron, vilket innebär att 
patienterna kan gå in dygnet runt, men vårdcen
tralen svarar vardagar 8–15.

– Så fort någon på vårdcentralen tittar på ären
det får patienten ett besked telefonen, så att de 
ser att vi har påbörjat bedömningen. Vi tror det är 
viktigt, så att de inte också ska börja ringa, eller 
komma hit eller söka någon annanstans.

Efter en kort testperiod bestämde man att 
chatten kunde ersätta den öppna mottagningen. 
Dropin mottagningen stängdes i januari.

– Det fungerade förvånansvärt bra. På bara 
några dagar förstod patienterna det nya arbetssät
tet, och det satt inte längre massor av patienter 
i flera timmar i korridorerna och hostade, kon
staterar Julia.

Katrin Engel är distriktsläkare i Nacka och 
själv listad på Ringens vårdcentral. Hon testade 
chatten, när hon ville komma i kontakt med sin 
husläkare.

– Lite var det som spionage, att kolla hur det 
funkar, berättar Katrin, som själv är biträdande 
verksamhetschef på en vårdcentral i ungefär 
samma storlek. Det funkade jättebra för mig som 
patient. Jag fick svar, vi kom överens om att jag 
kunde lämna prover. Det enda som var lite be
svärligt var att man var tvungen att logga in med 
bankid varje gång man skulle skriva något eller 
fick ett svar, och någon gång hängde sig systemet 
och det gick inte att logga in alls.

Oroliga att bli som nätläkarna
Finns då inga nackdelar? Jo, det gör det. Appli
kationen kräver att man har bankid, kan skriva 
och läsa svenska och att man har viss datorvana. 
Kanske inte ett jätteproblem i Stockholms inner
stad, men det är tveksamt om det överhuvudtaget 
skulle fungera i ett socioekonomiskt tungt om
råde med många nyanlända. Det är också mest 
yngre som använder chatt, men det har inte varit 
samma extrema dominans av yngre som hos nät

läkarbolagen. Även patienter upp i 80årsåldern 
har haft digital kontakt.

– Genom att styra om unga och patienter med 
datorvana till chatten, frigör vi mer tid i telefo
nen till dem som inte klarar det digitala, säger 
Susanne Carlgren, som är verksamhetschef på 
Ringens vårdcentral.

De inkommande samtalen har minskat med 
35–40 procent.

”Det är så här vi måste jobba”
Katrin Engel, patienten och kollegan från Nacka, 
påpekar att det här är raka motsatsen mot webb
tidböcker som lanserats tidigare på det digitala 
området och som används på hennes vårdcentral. 
I en webbtidbok kan patienterna boka helt fritt 
till vem de vill, utan någon som helst triagering, 
och det blir mycket felbokningar, både så att skö
terskebesök kommer till läkare och tvärtom, och 
att många bokas in fast de kanske inte ens hade 
behövt komma.

– Men det här är att hushålla med läkarresur
ser. Det är så vi måste jobba, säger Katrin som 
är mycket intresserad av att få till något liknande 
på sin vårdcentral.

Det har dock inte varit helt enkelt att övertyga 
alla läkare om att chatt är rätt väg.

– Bland personalen har många varit oroliga att 
vi ska bli som nätläkarna, säger Julia.

Sedan arbetssättet med chatt infördes har be
söken per läkare minskat drastiskt. Från att varje 
läkare i genomsnitt träffade runt 14 patienter 
per dag, träffar varje läkare nu 9–10 patienter. 
Läkarna handlägger dock minst lika många ären
den som tidigare, dock inte fysiskt. I Stockholms 
ersättningssystem, där besök utgör 40 procent av 
ersättningen, skulle detta varit ekonomisk kata
strof utan de projektpengar man får från regionen 
för att testa detta nya arbetssätt.

– Det är förstås ett problem att man inte kan 
jobba så här med nuvarande ersättningssystem, 
menar Julia. Det fungerar för oss, som har pro
jektpengar, men om det ska bli verklighet hos fler 
och på riktigt måste ersättningssystemet göras 
om. 

Genom att styra 
om unga och 
patienter med 
datorvana till 
chatten, frigör 
vi mer tid i te-
lefonen till dem 
som inte klarar 
det digitala.

Största vinsterna med On-line tjänsten:
• 100% tillgänglighet i chatten, inga patienter 

lämnas utan bedömning.
• Den strukturella anamnesen ger bättre un

derlag för prioritering.
• Man kan ”sambedöma” med kolleger i chatten.

• Proaktivit arbetssätt, förberett besök, ökad 
effektivitet.

• Strukturerad skriftlig patientinformation.
• Bättre kontinuitet än med dropin.
• Bättre arbetsmiljö.
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