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Sammanfattning 

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att utnyttja och ta tillvara på de möjligheter som 

finns med e-hälsa och digitalisering, enligt överenskommelsen Vision e-hälsa (SKL & 

Socialdepartementet, 2017). Region Östergötland är en av de regioner som strävar efter 

att hänga med i den digitala utvecklingen och en av satsningarna är att kunna erbjuda 

regionens invånare digitala vårdbesök. Pilotprojektet Digitala Vårdcentralen som pågått 

sedan januari 2018 gör det möjligt för patienter att via video genomföra vårdbesök med 

läkare och fysioterapeuter. Studien syftar till att utforska hur en framtida 

videomötestjänst skulle kunna utformas vad gäller dess egenskaper och behov i relation 

till vårdpersonal inom Region Östergötland, samt undersöka vilka faktorer som påverkar 

vårdpersonalens acceptans av och intention till att använda en sådan tjänst. Studien 

genomförs i form av en kvalitativ fallstudie och fungerar som ett första steg i utformningen 

av en videomötestjänst med utgångspunkt i tjänstedesign och Technology Acceptance 

Model (TAM). Denna studie bidrog med att föreslå ett antal egenskaper och väsentliga 

områden som en framtida videomötestjänst bör ta hänsyn till och sträva efter för att möta 

funna behov. Studiens utgångspunkt i det teoretiska ramverket TAM bidrog till ett antal 

påverkande faktorer för vårdpersonals acceptans av och intention till att använda 

vårdbesök via video. Att analysera studiens intervjudata med stöd från två förhållningssätt 

bidrog till en djupare förståelse för vårdpersonalen gentemot en videomötestjänst samt 

den komplexa kontext som de befinner sig i. Slutligen kunde studien bidra till ett antal 

rekommendationer för att en framtida videomötestjänst ska accepteras, vilja användas 

och möta vårdpersonalens behov.  

 

Nyckelord: Technology Acceptance Model, tjänstedesign, sjukvård, digitala vårdbesök, 

videomöte, användaracceptans 
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1 Inledning 

Dagens sjukvård i Sverige befinner sig i en digital transformation. Utifrån överenskommelsen 

Vision e-hälsa 2025 är visionen att Sverige ska vara bäst i världen på att ta tillvara på de 

möjligheter som finns med e-hälsa och digitalisering. Det är många aktörer som ansvarar för 

arbetet med e-hälsa och det är kommun och landsting som har det större ansvaret, vilket gäller 

saker som organisation, ledning, planering, utveckling, kvalitetssäkring och finansiering av 

verksamheten. En av utgångspunkterna för digitaliseringen handlar om vikten av att stötta 

medarbetarna för att de ska kunna erbjuda vård av hög kvalitet. (SKL & Socialdepartementet, 

2017) 

För att möta efterfrågan och ta tillvara på digitaliseringen erbjuds idag digitala vårdbesök av 

både privata aktörer och flera regioner och landsting i Sverige. Hur vårdbesök via video bör 

utformas, utnyttjas och användas ur sjukvårdens perspektiv är ett relativt outforskat område 

som är i behov av mer stöd och utforskning.  

1.1 Problemformulering 

Kontakten mellan patient och vårdpersonal går mot att bli mer digital och allt fler regioner i 

Sverige inför digitala vårdbesök som alternativ till fysiska vårdbesök och detta trots bristen på 

stöd i hur dessa typer av besök bör utformas. Sjukvården i Sverige är en komplex organisation 

där många aktörer och faktorer behöver tas i beaktning, och i och med den digitala 

transformation som sjukvården befinner sig i ställs högre krav på införandet av ny teknik. För 

att införandet av ny teknik inom sjukvården ska lyckas ökar behovet av väl designade tjänster 

och system (Jones, 2003). Region Östergötland är en av de regioner som erbjuder sina invånare 

vårdbesök via video med läkare och fysioterapeuter via e-hälsotjänsten Digitala Vårdcentralen 

(DVC). Från januari 2018 och ett år framåt har ett pilotprojekt med DVC pågått och beslutades 

därefter att fortsätta testas, förbättras och spridas till en större mängd vårdpersonal. Huvudfokus 

för denna uppsats är att utforska och föreslå vilka egenskaper som en framtida videomötestjänst 

bör inneha samt undersöka vilka faktorer som är betydande för vårdpersonals acceptans av och 

intention till användningen av en videomötestjänst.  
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1.2  Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att bidra till ökad förståelse för hur en framtida videomötestjänst skulle 

kunna utformas vad gäller dess egenskaper i relation till vårdpersonalens behov, samt 

undersöka vårdpersonalens acceptans av och intention till att använda en tjänst som erbjuder 

vårdbesök via video. Studien genomförs i form av en kvalitativ fallstudie och kan ses som ett 

första steg i utformningen av en videomötestjänst, med utgångspunkt i tjänstedesign och 

Technology Acceptance Model (TAM). Följande frågor besvaras i denna studie:  

• Vilka behov finns hos vårdpersonalen i förhållande till en videomötestjänst och vilka 

egenskaper bör en sådan tjänst inneha? 

• Vilka faktorer påverkar vårdpersonalens acceptans av och intention till att använda en tjänst 

som möjliggör patientkontakt via video?  

1.3 Avgränsningar 

För att avgränsa studien kommer utgångspunkten vara e-hälsotjänsten Digitala Vårdcentralen 

och kommer att studera frågeställningen utifrån vårdpersonalens perspektiv då denna målgrupp 

ansågs intressant och relevant att undersöka. För att avgränsa studien vidare kommer en 

användarstudie genomföras, vilket medför att vikten läggs vid första fasen i ett 

tjänstedesignprojekt. Studiens kvalitet begränsas vad gäller resursåtkomst av vårdpersonal samt 

tidsresurser. Vårdpersonalens arbetstid är dyrbar vilket medför att en utmaning blir att få tid till 

frivilligt deltagande i en studie som denna.  
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2 Bakgrund 

I följande avsnitt presenteras studiens bakgrund för att sätta den i ett sammanhang. 

Inledningsvis lyfts Sveriges satsning på e-hälsa och digitala vårdtjänster, och 

presenterar vidare pilotprojektet Digitala Vårdcentralen (DVC) som erbjuder Region 

Östergötlands invånare vårdbesök via video. 

2.1 E-hälsa 

E-hälsa har som mål att uppnå hälsa genom användning av digitala verktyg och genom 

informationutbyte där internet, datorer, surfplattor och mobil teknik ofta är det som ligger till 

grund för användningen. Tekniska lösningar och e-tjänster såsom robotar, e-recept, 

trygghetslarm och telemedicin är exempel på e-hälsoverktyg. eHälsomyndigheten ansvarar för 

samordning av regeringens beslut kring satsningar på e-hälsa samt följa den utveckling som 

sker på området. (Nationalencyklopedin) 

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans kommit fram till 

övernskommelsen Vision e-hälsa 2025 som har till syfte att ta tillvara på digitaliseringens 

möjligheter och att bidra till den långsiktiga utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård (SKL 

& Socialdepartementet, 2017). Den gemensamma visionen för Vision e-hälsa 2025 är: 

” År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter 

i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla 

och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.” (SKL & 

Socialdepartementet, 2017, s. 5) 

Enligt överenskommelsen ska den ökade digitaliseringen ge stöd i den situation patienterna är 

i samt möta de behov som finns hos medarbetarna för att kunna uppnå en sjukvård som är 

jämställd, tillgänglig och har god kvalitet. Det är många aktörer som ansvarar för e-hälsoarbetet 

och det är kommun och landsting som har det större ansvaret, vilket gäller saker som 

organisation, ledning, planering, utveckling, kvalitetssäkring och finansiering av verksamheten. 

Den offentliga sektorn behöver samarbeta med andra aktörer för att lösa olika utmaningar inom 

sjukvården. I överenskommelsen finns ett antal gemensamma utgångspunkter för digitalisering 

som sker inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Ett av dem handlar om vikten av att stötta 
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medarbetarna för att de ska kunna erbjuda vård av hög kvalitet. (SKL & Socialdepartementet, 

2017) 

2.2 Digitala vårdtjänster 

Den ökade populariteten bland applikationer idag tyder på att intresset att söka upp digital 

hälso- och sjukvård på egen hand blir allt större (PWC, 2015). Sådana typer av digitala 

lösningar kan bidra till att det blir lättare för människor att få tillgång till vård (Socialstyrelsen, 

2018). Digitala vårdtjänster kan enligt Socialstyrelsen (2018) beskrivas som sjukvård som äger 

rum via digital kontakt, där kommunikation sker på distans mellan patient och vårdpersonal. I 

denna studie används benämningarna patientkontakt via videomöte, vård via videobesök eller 

videomötestjänst för att syfta till en digital vårdtjänst som sker mellan patient och vårdpersonal 

i realtid via video.  

Digitala vårdtjänster har under de senaste åren utvecklats i snabb takt. Utbudet av till 

exempel digitala vårdmöten där patienten kan träffa läkare, psykolog eller fysioterapeut via 

video är en av de digital vårdtjänster som har ökat, dels på den privata marknaden och dels på 

initiativ från regioner och landsting (Socialstyrelsen, 2018). I PWC:s rapport Digitala doktorn 

kan komma (2015) kring digital sjukvård skulle 40 % av de medverkande respondenterna vara 

positiva till att välja virtuella vårdalternativ framför traditionella alternativ. 33 % av 

respondenterna var öppna till att träffa en läkare via en app på mobilen och 20 % kunde tänka 

sig att träffa en läkare eller sjuksköterska via videosamtal (PWC, 2015).  

Ur PWC:s rapport Den digitala patienten är här (2016) som undersökte vårdpersonals 

inställning till och erfarenhet av digital patientkontakt visar det sig att vårdpersonal inom 

primärvården är de som är mest positiva till digitala vårdbesök då detta skapar fördelar för de 

patienter som har svårigheter att förflytta sig och gör att vårdgivaren kan komma närmare dessa 

patienter. Av de respondenter som arbetade inom primärvården trodde ca nio av tio av dessa att 

en del av de vårdbesök som sker i den egna verksamheten hade kunnat genomföras digitalt. För 

att gå mot fler digitala vårdbesök inom vården anses det av vikt att förstå att det krävs mycket 

arbete för att möjliggöra denna förändringen inom vården. Det handlar bland annat om att 

integrera digital och traditionell vård och att genomföra utvärderingar för att kunna följa upp 

systematiskt. Flertalet lyckade implementeringar av vård på distans i olika regioner och 
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landsting tas upp i rapporten, där patienter erbjuds exempelvis kognitiv 

beteendeterapibehandling för olika typer av psykiska besvär.  (PWC, 2016) 

Regioner i Sverige satsar mer och mer på digitala vårdmöten, vilket kan bero på de privata 

aktörer som exempelvis Kry och Min Doktor som satt press på den offentliga sektorn att också 

kunna erbjuda den typen av digitala tjänst. Kritikerna menar att de de privata aktörerna gör att 

det blir en merkostnad för landstingen och försvårar garanti av kvalitet. Det finns också en 

motsättning i att exempelvis skriva ut antibiotika eller ge sjukintyg genom digitalt vårdmöte.  

(Lakartidningen.se, 2018) 

2.3 Digitala Vårdcentralen (DVC) 

En stor del av Region Östergötlands (RÖ) arbete handlar om att se till att Östergötlands invånare 

erbjuds den hälso- och sjukvård de behöver (Region Östergötland, 2019). Något som är 

grundläggande inom Region Östergötland för att uppnå framgång är att ta vara på möjligheterna 

med digitaliseringen och detta är en del i verksamhetens utvecklingsarbete för att nå 

organisationens mål (Region Östergötland, 2018). Ur en artikel från Läkartidningen (2018) 

menar utvecklingschefen på Primärvårdscentrum i Region Östergötland att det finns flera 

fördelar med digitala vårdmöten inom den offentligt drivna vården. Den här typen av digitala 

vårdtjänster finns det en efterfrågan av hos invånarna (Lakartidningen.se, 2018).  

Satsningen att kunna erbjuda Region Östergötlands invånare digitala vårdbesök genom 

Digitala Vårdcentralen (DVC) grundas i politiska beslut. I januari 2018 påbörjades DVC som 

pilotprojekt där patienten möjliggjordes läkarkontakt via video. Pilotprojektet pågick fram till 

januari 2019 och därefter togs beslutet att fortsätta pilotprojektet och även utöka med 

fysioterapeuter under våren. I april 2019 hade ett 14-tal personer inom Region Östergötland 

patientkontakt via DVC bestående av distriktsläkare, ST-läkare, specialistläkare och 

fysioterapeuter/sjukgymnaster. Projektgruppen som arbetar för att utveckla DVC består av 

chef, medicinskt ansvarig, jourcentralschef, digitalansvarig vårdadministratör, utvecklingschef 

samt två ST-läkare. Ytterligare medarbetare har koppling till DVC i sitt arbete såsom 

kommunikationsstrateg, IT-tekniker och e-hälsostrateg.  

Det finns en konkurrensfördel med DVC gällande patientsäkerhet då det är möjligt att ta del 

av patientjournaler. Samtidigt är inte tanken med DVC att konkurrera med andra aktörer på 

marknaden utan att kunna erbjuda ett digitalt vårdalternativ som är inom offentlig sektor. Det 
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finns deäremot pengar att spara om de digitala vårdbesöken genomförs genom regioner och 

landsting. (Lakartidningen.se, 2018)  
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3 Teori 

I följande avnitt presenteras den teoretiska bakgrund som studien tar sitt avstamp i. 

Inledningsvis presenteras relaterad forskning och fortsätter med att presentera 

designteorier inom användarcentrerad design och tjänstedesign med  syfte att bidra 

med förståelse för studiens kontext och genomförande. Det teoretiska ramverket 

Technology Acceptance Model samt valda uppföljningar av modellen presenteras 

avslutningsvis och används som grund för studiens analysmodell vilken presenteras i 

nästkommande avsnitt. 

3.1 Sjukvård i förändring 

I svensk sjukvård idag spelar patientcentrerad vård en viktig roll och är ett förhållningssätt som 

involverar patienten i den egna vården för att tillsammans med vårdpersonal förstå vilken typ 

av vård som är värdefull för varje individ (Robinson, Callister, Berry, & Dearing, 2008). Ett 

annat förhållningssätt inom sjukvården är evidensbaserad praktik, som försäkrar att alla nya 

initiativ inom behandling är kliniskt testade och att det finns tillräckligt med bevis av dess 

effekter (Jones, 2003).  Bevis visar däremot att det inte finns några förhållningssätt för att göra 

praktik av nya behandlingsinitiativ som är bättre än andra (Grol & Grimshaw, 2003). Grol och 

Grimshaw (2003) lyfter att nya tillvägagångssätt som leverer vård sällan har tillräcklig 

vetenskaplig grund. Vidare är sjukvården främst utformad för att vara styrd av kapacitet och 

innebär att det finns en begränsad förmåga att kunna påverka efterfrågan eller utnyttja 

tillgängliga resurser fullt ut (Radnor, Holweg, & Waring, 2012).  

I och med den ökade digitaliseringen och ett ökat införande av ny teknik inom sjukvården 

ökar behovet av tjänster och system som är väl designade (Jones, 2003). Förändringar inom 

sjukvården kan skapa utmaningar på olika nivåer såsom patient-, professions- eller 

organisationsnivå (Grol & Grimshaw, 2003). Något som enligt Grol och Grimshaw (2003) i 

stor utsträckning har en inverkan på hur de förändringar som sker inom sjukvården blir är den 

kultur som råder på en proffessions- eller organisationnivå kring att förbättra sjukvårdens 

kvalitet. Det finns enligt Nilsen, Dugstad, Eide, Gullslett och Eide (2016) olika typer av 

motstånd som kan dyka upp som saktar ned implementeringen av teknik i en sjukvårdsmiljö. 
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Särskilt motstånd kan hittas i att medverka i kollaborativa processer, sånt som kopplar till IT-

infrastruktur och motstånd som har med etiska aspekter att göra (Nilsen m.fl., 2016).  

Sjukvården går mot att arbeta med ett mer människocentrerat förhållningssätt, vilket enligt 

Freire och Sangiorgi (2010) är en stor utmaning. Att införa ett ökat människocentrerat 

förhållningssätt kräver att personer som arbetar inom sjukvården behöver utveckla nya 

kompetenser, attityder och en ökad lyhördhet (Freire & Sangiorgi, 2010). Många digitala 

innovationer inom sjukvården visar på potential att förbättra vårdkvaliteten, minska på 

vårdsystemkostnader och förbättra patientupplevelsen, men dess påverkan är fortfarande 

varierande och begränsad i omfattning (Shaw m.fl., 2018). Shaw et al. (2018) menar att genom 

ett förhållningssätt inom ramen för designområdet tjänstedesign skapas möjlighet till att 

uppmärksamma, inte enbart tekniken i sig, utan en helhetssyn kring hur en tjänst bör levereras, 

med hänsyn till alla inblandade personer och aktörer. Det skulle vara en fördel för 

sjukvårdsorganisationer att använda metoder inom ramen för tjänstedesign vid hantering och 

implementering av förändringar på grund av dess involvering av intressenter, helhetsgrepp, 

användarcentrerade metoder och iterativa förhållningssätt (Fry, 2019). Som tjänstedesigner är 

det viktigt att vara medveten om den komplexa sjukhuskontexten och dess påverkan på 

designprocessen, såsom att personalens begränsning i tidsresurser kan påverka rekrytering av 

deltagare, att övertyga chefer inom sjukvården att använda den typen av metoder då det finns 

behov av empiriska bevis (Fry, 2019). Ett synsätt inom ramen för tjänstedesign skulle skapa 

fördelar för sjukvården då det kan bidra med bevis innan en tjänsteleverans implementeras och 

bidrar till att projekt kan lyckas (Fry, 2019). 

3.2 Utmaningar med ny teknik inom sjukvården 

Tidigare studier har föreslagit att acceptansen av teknik kan anses ersätta mätning av 

framgången för informationssystem, vilket tyder på att acceptans bland proffessionen inom 

vården är grundläggande för att kunna genomföra ett lyckat införande och implementering av 

informationssystem inom sjukvården. (Oroviogoicoechea, Elliott, & Watson, 2008) 

I en kvalitativ studie av Sturesson och Groth (2018) undersöktes störningar och 

begränsningar i användning av videomöte inom öppenvården. Virtuella möten saknar 

funktionalitet som vanligtvis är tillgängliga i en fysisk mötesplats exempelvis mötesrum med 

dess hjälpmedel. Platsen i sig självt är betydande och påverkar tillfredsställelse, attityder, och 
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arbetsprestation för alla involverade, inte bara patienten. Vidare kan vårdpersonal som använder 

digitala vårdmöten som ett alternativ till fysiska möten bli ockuperade av att försöka få allt att 

fungera, rent tekniskt, och kan behöva stöd gällande detta, förslagsvis checklistor eller guider. 

Patientens val av plats påverkar mötet. Vårdpersonalen kan guida deras patienter i att välja plats 

men det slutgiltiga ansvaret ligger hos patienten själv. Detta är svårt att kontrollera för 

vårdpersonalen, men de kan informera patienten om kraven som finns för att säkerställa bästa 

förutsättningarna för vårdbesöket. Vid svårigheter med tekniken kan vårdpersonalen även 

behöva guida patienten. För framtida forskning lyfts transformationen av ansvarsområden och 

fokus på patientens makt och självbestämmande som intressanta områden i dagens digitala 

värld och behöver fortsatt utforskning. (Sturesson & Groth, 2018)   

3.3 Tjänstedesign 

Tjänstedesign är ett tvärvetenskapligt angreppssätt där metoder från olika fält används såsom 

kognitionsvetenskap, antropologi och marknadsföring (Akama, 2015). Tjänstedesign är ett 

relativt nytt forskningsfält men trots att forskningsområdet har funnits ett tag har det de senaste 

åren fått mycket uppmärksamhet (Stickdorn, Schneider, Andrews, & Lawrence, 2011). Det 

saknas idag en helt enad definition av tjänstedesign och det finns en mängd olika definitioner 

för dess innebörd. För att förklara tjänstedesign utifrån några definitioner presenterade av 

Stickdorn et al. (2011, s.189) kan det beskrivas som ett designområde som har till syfte att 

utforma och förbättra en redan befintlig tjänst eller att ta fram en ny. Fokus ligger på 

utformningen av väl genomtänkta upplevelser med användning av olika metoder och tekniker. 

Sjukvården tas upp som ett exempel på organisation som skulle dra nytta av applicering av 

tjänstedesign, inte minst för slutanvändarens upplevelse. Syftet med tjänstedesign är att 

tillhandahålla ett helhetstänk för tjänstens användare och det som generellt brukar designas är 

system och processer för att leverera en tjänst som är användarvänlig, effektiv och önskvärd. 

(Stickdorn m.fl., 2011) 

En typisk tjänstedesignprocess är indelad i tre större faser, vilka är research, ideation och 

implementation (Stickdorn, Hormess, Lawrence, & Schneider, 2018). Research-fasen har som 

syfte att skapa förståelse för människor och kontexten för den nuvarande tjänsten, och är den 

fas som denna studie lägger större fokus på. Ideation-fasen kan förstås som en fas för att 
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frambringa idéer, filtrera idéer och välja idéer. Till sist, implementation-fasen, är en fas till för 

att ta ut idéerna i verkligheten för att utforska, utmana och utveckla dem. (Stickdorn m.fl., 2018) 

Inom tjänstedesign finns några centrala gemensamma nämnare och grundpelare relevanta 

för denna studie, vilka presenteras nedan. Stickdorn et al. (2011) gav inspiration till dessa 

centrala grundpelare där de i deras omtalade bok This i Service Design Thinking tar upp några 

olika principer som kan känneteckna mycket av det en tjänstedesigner gör. 

Tjänster bör upplevas genom kundens perspektiv (Stickdorn m.fl., 2011), vilka i denna 

studie kan ses som vårdpersonalens perspektiv. Tjänstedesign har ett användarcentrat 

förhållningssätt som har fokus på helhetsupplevelsen av en tjänst och för att som tjänstedesigner 

få reda på hur en tjänst upplevs i ett större perspektiv sätts användaren i centrum (Stickdorn 

m.fl., 2011), vilka i denna studie främst är vårdpersonalen som användare till tjänsten DVC. 

För att få en djupare förståelse för användarna används inom tjänstedesign empatiskapande 

metoder och angreppssätt, såsom intervjuer, observationer och fältstudier för att få insikter i 

användarnas motivation, sociala kontext och vanor (Stickdorn m.fl., 2011). Något som är unikt 

för tjänstedesign är det faktum att det inkluderar tjänsteleveranöter, kunder och företagsledning 

i både implementation och utveckling av tjänsten (Akama, 2015). I ISO-standarden ISO 9241-

210:2010 (ISO, 2010) finns riktlinjer inom ramen för användarcentrerad design för interaktiva 

system, där några karaktärsdrag för användarcentrerad design definieras. Karaktärsdragen 

inkluderar att förstå användare och uppgifter, arbeta med multidisciplinära kompetenser och 

perspektiv, utvärdera designen med användare och förfina baserat på resultatet, ta hänsyn till 

hela användarupplevelsen, involvera användare i designprocessen samt arbeta iterativt (ISO, 

2010). För denna studie läggs vikten på att förstå användare i en användarstudie.  

Alla intressenter bör inkluderas i en tjänstedesignprocess. Co-creation involverar 

intressenter i alla delar av designprocessen, både i att ta fram en designlösning samt när den 

produceras och utvecklas (Stickdorn m.fl., 2011). 

En av de grundläggande särdragen för tjänstedesign är att det inte handlar om att undvika 

misstag, utan hellre utforska så många misstag som möjligt, och lära från dem (Stickdorn & 

Schneider, 2011). Detta görs ofta genom att skapa prototyper och undersökningar av produkter 

eller tjänster samt testa dem på slutanvändare och instressenter i en iterativ process (Stickdorn 
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& Schneider, 2011). Som designer kan tid och pengar sparas åt organisationen om du testar 

upplevelsen innan resurser används på att faktiskt utveckla den (Akama, 2015). 

Tjänstedesigners använder ofta visualiseringstekniker, visuella eller fysiska hjälpmedel 

såsom skisser, bilder eller prototyper för att kommunicera och få insikter. Tjänsten bör 

visualiseras som en sekvens av handlingar som står i relation till varandra. Abstrakta tjänster 

bör visualiseras i termer av fysiska artefakter. Att uttrycka sig mer visuellt, både designern själv 

och alla intressenter, kan göra idéer mer konkreta, mindre komplexa och stödja 

kommunikationen mellan inblandade aktörer. (Stickdorn m.fl., 2011) 

Tjänstedesign har ett holistiskt synsätt vilket innebär att ta hänsyn till hela omgivningen runt 

en tjänst (Stickdorn m.fl., 2011). Med ett holistiskt perspektiv menas tjänster som tar hänsyn 

till hela kundresan och varje touchpoint av tjänsten. En tjänsts touchpoints innebär de tillfällen 

som kunden kommer i kontakt med tjänsten på olika sätt (Stickdorn m.fl., 2011). För att 

undersöka kundresan och touchpoints med ett holistiskt perspektiv används 

tjänstedesignmetoder som service blueprints, kundresor och scenarion (Stickdorn m.fl., 2011). 

Det innebär design av hela resan som den upplevs av användarna inkluderande både materiella 

och abstrakta kvalitéer, och inte bara design av tjänstens funktionalitet, säkerhet och pålitlighet 

(Vennik et al., 2015).  

Vidare om olika typer av visualiseringstekniker har de inom tjänstedesign enligt Diana, 

Pacenti och Tassi (2012) stor betydelse och passar att användas på grund av den begränsning 

som finns i att visuellt konkretisera tjänster och olika aktörer som är involverade. Det behövs 

ett sätt att representera tjänster då de ofta omfattar många komplexa och abstrakta aspekter. 

Detta för att alla involverade ska få en djupare förståelse för tjänsten och används med fördel 

under designprocessen i alla olika stadier. (Diana m.fl., 2012)  

3.4 Technology Acceptance Model 

Sjukvården genomgår en stor förändring i och med digitaliseringens framfart, vilket innebär att 

nya verktyg och arbetssätt för användaren uppstår. I vissa fall är teknikanvändningen ett måste 

och i andra fall är det upp till användaren själv att bestämma. Då en av frågeställningarna för 

denna studie avser att förstå vilka faktorer som påverkar vårdpersonalens acceptans av och 

intention till att ha patientkontakt via videomöte, presenteras i detta avsnitt den teoretiska 

modell som används för att undersöka dessa faktorer.  
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Det finns en rad olika teorier och modeller som används för att förutse och förklara 

människans beteende vid teknikanvändning. Technology Acceptance Model (TAM) är en 

modell utvecklad av Davis (1989), med målet att förklara de faktorer som är bestämmande för 

acceptans av ny teknik och som kan förutspå till vilken grad användare faktiskt kommer att 

använda ett system eller inte samt att förklara varför användare inte accepterar ett visst system. 

TAM är en väl etablerad modell som sedan dess utveckling har testats och utvidgats i flertalet 

empiriska studier (Bagozzi, 2007). TAM har sitt ursprung i Theory of Reasoned Action (TRA) 

som är en teoretisk modell inom socialpsykologi som avser vad som bestämmer en persons 

medvetet avsedda beteenden (Fishbein & Ajzen, 1975). 

TAM baseras på faktorer som relaterar till Perceived Ease of Use (PEU), Perceived 

Usefulness (PU), Attitude Towards Using (A) och Behavioural Intention to Use (BI) och Actual 

System Use, se figur 1 (Davis et al., 1989). De faktorer som TAM baseras på presenteras nedan.  

 

 

Figur 1 Technology Acceptance Model (TAM) baserad på Davis et al. (1989). 

 

External variables, översatt till externa faktorer, kan vara demografiska variabler såsom ålder, 

kön, utbildning och teknikvana. Ytterligare variabler kan vara organisatoriska såsom 

användardelaktighet, arbetsroll hos användare och träning. Dessa faktorer påverkar PU och 

PEU (Chen & Hsiao 2012).  

Perceived usefulness (PU), översatt till uppfattad nytta, innebär till vilken utsträckning en 

person tror att användningen av systemet kommer förbättra den egna arbetsprestationen. PU 

har en direkt påverkan på BI. Perceived ease of use (PEU), översatt till uppfattad 

användarvänlighet, innebär till vilken utsträckning en person tror att användningen av systemet 

kommer ske utan ansträngning. PEU har en direkt påverkan på PU och Attitude towards using 
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(A). Attitude towards using (A), översatt till attityd till att använda, definieras som en 

användares önskan och avsikt att använda systemet. Behavioural intention to use (BI), översatt 

till beteendemässig intention att använda, definieras som en individs intresse att använda 

systemet i sitt framtida arbete. BI kan förutspås särskilt utifrån attitude toward using (A) och 

perceived usefulness (PU). Actual system use, faktisk användning av systemet, innebär 

huruvida systemet används eller inte. Utifrån tidigare steg i modellen går det förhoppningsvis 

att förutspå om användarna kommer använda systemet eller inte. (Davis, 1989) 

3.4.1 External variables 

En begränsning med TAM är att den inte tar hänsyn till social påverkan (Davis, Bagozzi, & 

Warshaw, 1989). För att få ökade insikter och för att öka förståelsen för acceptans av IT hos 

proffessionella kan förslagsvis en förlängning av TAM-modellen användas genom tillägg av 

faktorer grundade i teori, exempelvis inom sociala nätverk eller beteenden  (Hu, Chau, Sheng, 

& Tam, 1999). Även Davis (Davis, 1989) menar på att fler faktorer behöver inkluderas och 

undersökas som tillägg i den usprungliga modellen. Nedan presenteras faktorer ansedda att vara 

relevanta för denna studie.  

I en uppföljande studie av Venkatesh och Davis (2000) föreslås en uppgradering av TAM, 

namngiven TAM2, för att inkludera de begränsningar som hittats gällande PU och BI. Utöver 

de faktorer som finns i TAM, är även TAM2 teoretisk uppbyggd av faktorer för social påverkan 

(subjective norm, voluntariness och image) och kognitiva processer (job relevance, output 

quality, result demonstrability och perceived ease of use). Subjective norm, voluntariness och 

image är tre sammanhängande sociala faktorer tillagda i TAM2 som påverkar huruvida en 

person som står inför möjligheten att börja använda ett nytt system väljer att göra det eller 

inte. (Venkatesh & Davis, 2000) 

Subjective norm, översatt till subjektiv norm, kan definieras som en persons uppfattning om 

att de flesta personer som är viktiga för hen tycker att hen borde eller inte borde utföra det 

specifika beteendet (Fishbein & Ajzen, 1975). Detta oberoende av den egna inställningen till 

utförandet. Subjective norm har inkluderats i att vara en av de bestämmande faktorerna för BI 

men detta har visat blandade resultat inom acceptansforskningen (Venkatesh & Davis, 

2000). Subjective norm har en påverkan på PU, både när det gäller andra personers påverkan 
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på den egna uppfattningen av nytta och även på statusfrämjandet och påverkan i arbetsgruppen 

(Venkatesh & Davis, 2000). 

Image kan definieras som den utsträckning till vilken användningen av ett system uppfattas 

förbättra någon typ av status i ens sociala sammanhang. Efter att ha fått direkt erfarenhet av 

system över tid visade det sig att personer förlitar sig mindre på social information i sin 

uppfattning av PU och intention men att de fortsatte att bedöma PU utifrån potentiella 

statusfördelar av att använda systemet. (Venkatesh & Davis, 2000) 

Job relevance, översatt till jobbrelevans, kan definieras som en persons uppfattning gällande 

till vilken grad som systemet är applicerbart till personens arbete och mål med arbetet. Det kan 

ses som en funktion av den betydelse i ens arbete för de uppgifter som systemet är kapabelt till. 

För TAM2 räknas job relevance som en kognitiv bedömning som har direkt effekt på PU, till 

skillnad från socialt påverkande processer. (Venkatesh & Davis, 2000) 

Output quality kan beskrivas som en persons uppfattning om hur väl systemet presterar de 

uppgifter systemet uppfattas inneha. Enligt TAM2 spelar output quality en betydande och 

påverkande roll i relation till job relevance för att förstå och bestämma PU. (Venkatesh & 

Davis, 2000) 

Result demonstrability kan definieras som till vilken utsträckning resultatet av att använda 

ett system uppfattas är tydligt. Detta innebär att om en person enkelt kan urskilja samvariationen 

mellan användning och positivt resultat så kan personen förväntas ha en mer positiv uppfattning 

om nyttan. Result demonstrability har en påverkan på PU. (Venkatesh & Davis, 2000) 

I en annan studie av Chen & Hsiao (2012) undersökt läkares acceptans av 

informationssystem inom sjukvården och de faktorer som påverkar utifrån TAM. 

Utgångspunkten för deras framtagna modell är TAM men har sedan anpassats efter vad som 

passar kontexten och delar in de externa variablerna i egenskaper som har med människa 

(Human characteristics), organisation (Organizational characteristics) samt teknik 

(Technology characteristics) att göra  (Chen & Hsiao, 2012). 

Organizational characteristics, översatt till organisatoriska faktorer, inkluderar 

organisationens struktur, ledarskap, stöd från ledning och fördelning av medicinsk personal. 

Vid implementering av stora och komplexa informationssystem bör organizational 

characteristics tas i beaktning, särskilt gällande top management support, översatt till stöd från 

ledning och team competence, översatt till projektgruppens kompetens. Top management 

support har en direkt påverkan på PU av informationssystem inom sjukvården. Denna faktor är 
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ansedd att vara som den mest signifikanta faktorn som påverkar införandet av IT i en 

organisation. Stöd från en senior ledning eller ledningsgrupp försäkrar också att det finns 

tillräckligt med kapital och resurser under implementeringen, vilket gör det möjligt för läkare 

att uppfylla kraven för klinisk praxis och därigenom kan effektivitet på en 

systemutvecklingsnivå uppnås. Team competence har en påverkan på PEU av 

informationssystem inom sjukvården. (Chen & Hsiao, 2012) 

System quality, översatt till systemkvalitet, ingår under technology characteristics och har 

en påverkan på PEU av informationssystem inom sjukvården, men däremot inte lika mycket 

som team competence. System quality syftar till systemets egenskaper relaterat till respons, 

pålitlighet och säkerhet. (Chen & Hsiao, 2012) 
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4 Metod 

I följande avsnitt presenteras metoder som används för denna studie. Inledningsvis 

presenteras valet av metodansats och därefter ges en metodöversikt över studiens 

procedur och uppbyggnad. Avsnittet fortlöper med att presentatera vald 

datainsamlingsmetod följt av vald analysmetod. Analysen genomfördes i två spår, dels 

genom en användarstudie utifrån ett designperspektiv och dels analys med stöd i det 

teoretiska ramverket TAM. Resultatet av de använda metoderna för studien 

presenteras i nästkommande avsnitt.  

4.1 Metodansats 

Då studiens syftar till att få en djupare förståelse för vårdpersonals upplevelse och verklighet 

av patientkontakt via video samt vilka egenskaper en sådan framtida tjänst bör inneha, används 

en kvalitativ metodansats. Kvalitativa studier kan bland annat karaktäriseras av att det innefattar 

stor rikedom i beskrivande, fångar individens perspektiv samt undersöker människans vardag 

och dess begränsningar (Howitt, 2016).  

Till skillnad från kvalitativ data betraktas kvantitativ data som hård och pålitlig, medans 

kvalitativ data ses som rik och djupgående. I kvantitativa studier är ofta forskningsstrategin väl 

strukturerad medan de är mer ostrukturerade i kvalitativa studier. I en kvalitativ studie kommer 

forskaren närmare studiens deltagare och studerar snarare den enskilda individen än grupper 

som leder till generaliserbarhet. (Howitt, 2016) 

För att besvara studiens syfte genomförs en fallstudie, en metod som enligt Creswell (2014) 

kan kännetecknas av målet att skapa mening genom att utforska och skapa förståelse för 

människor i ett specifikt fall. En fallstudie är en empirisk utredning som undersöker fenomen i 

det verkliga livet (Yin, 2003). Studien genomförs i form av en användarstudie och kan ses som 

research-fasen, ett första steg, i ett större designarbete.  

Proceduren för denna studie innehåller en förstudie, användarstudie innehållande en 

kvalitativ intervjustudie följt av två analysspår med utgångspunkt i, dels designteori och dels i 

det teoretiska ramverket TAM, se figur 2. Förstudie, datainsamling och transkribering 

genomfördes under vårterminen 2019 tillsammans med kurskamraten Ellen Liif, dels för att 

båda ville genomföra masterarbetet inom samma område för att sedan gå varsin väg i 
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analysarbetet och dels för att det gav två personers engagemang och perspektiv till insamling 

av materialet. Det var värdefullt att diskutera med någon som också var insatt i ämnet. Analys 

och bearbetning av data samt resterande uppsatsarbete genomfördes på egen hand under 2019.  

 

 

Figur 2 Bild som illustrerar en metodöversikt över studiens arbetsprocedur. 

4.2 Datainsamlingsmetod 

För att förstå kontexten, projektet och den nuvarande tjänsten genomfördes inledningsvis en 

förstudie för utforskning av området med syfte att ringa in en intressant inriktning. I förstudien 

genomfördes en litteraturstudie som hittas i teoriavsnittet. Tidigare forskning hittades via 

Linköpings universitetsbiblioteks sökdatabas och via Google Scholar. Informationssökning om 

pilotprojektet DVC ägde rum via artiklar på webben och genom tillgång till 

dokumentationsmaterial från projektet. Det tillgängliga materialet delades i form av en 

utvärdering av pilotprojektet under 2018, vilken gjorde det möjligt att få inblick i arbetet hittils 

och få förståelse för projektets kontext.  

4.2.1 Semistrukturerade intervjuer 

Sju semistrukturerade intervjuer genomfördes med sammanlagt åtta personer som arbetar inom 

sjukvården i Region Östergötland, en gruppintervju och sex vanliga intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer är en lämplig metod för kvalitativa studier och målet är att samla 

in en stor mängd data från deltagarna för att bli täckande (Howitt, 2016). Intervjuernas längd 
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varierade mellan 30-90 minuter beroende på hur mycket tid deltagaren kunde avsätta.  En 

intervjuguide togs fram inför datainsamlingen för att ha som stöd under varje intervju och för 

att säkerställa att relevant data samlades in, se Bilaga 2. Den intervjuguide som togs fram hade 

sin utgångspunkt i frågor gällande deltagarnas yrkesroll, relation till DVC, upplevelse och 

användning av DVC, tidigare erfarenheter av patientkontakt via video, videomöte inom 

sjukvården i stort samt framtida användning. Studiens författare och Ellen Liif kompletterade 

varandra och varierade gällande vem som hade en mer ledande roll som moderator. Då 

intervjuerna spelades in kunde båda koncentrera sig på att lyssna och ställa intressanta 

följdfrågor. Alla intervjuer trankriberades och det var en fördel att vara två i datainsamlningen 

då detta arbete kunde delas upp mellan varandra. 

Urval  

Totalt åtta deltagare rekryterades till intervjustudien. Deltagarna som rekryterades har olika 

yrkesbakgrunder, alla med koppling till DVC, och innefattar en medicinsk 

ansvarig/distriktsläkare, två distriktsläkare en administrativt ansvarig, en sjukgymnast, en 

kommunikationsstrateg, en produktionsenhetschef samt en utvecklingschef. Urvalet av 

deltagare inom sjukvården kan motiveras med att det finns en efterfrågan hos patienter, vilka 

generellt ställer sig positiva till att söka vård digitalt, men hos vårdpersonal är efterfrågan och 

inställningen inte lika självklar till förändringar och ny teknik. Det är en stor förändring för 

sjukvården och den vårdpersonal som tilldelas nya arbetsuppgifter som tillkommer på grund av 

nya digitala verktyg och kommunikationssätt.  

Rekryteringen av deltagare genomfördes av studiens författare tillsammans med Ellen Liif 

genom kontakt via mail och telefon, samt med hjälp från två personer som själva arbetar med 

DVC och har övergripande ansvar för projektet och personalen. De hjälpte till att tillfråga alla 

medverkande i DVC-projektet ett flertal gånger via mail. Vid frågan om att delta i 

intervjustudien var det fyra som valde att delta i studien och det var då totalt åtta personer som 

hade patientkontakt via DVC. Då detta ansågs vara ett för litet deltagarantal rekryterades även 

personer som arbetade med DVC på utvecklings-, kommunikations- och produktionsnivå. Detta 

ansågs kunna ge en bredare förståelse för videomötestjänsten i sin kontext. Under den senare 
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delen av våren tillkom sex fysioterapeuter och sjukgymnaster för att delta i pilotprojektet. Det 

ansågs då tillräckligt med de redan rekryterade deltagarna och dessa tillfrågades därför inte.  

4.3 Analysmetod 

Användarstudiens insamlade data i form av semistrukturerade intervjuer tolkades och 

analyserades utifrån två olika förhållningssätt. För ena spåret bearbetades insamlad data med 

utgångspunkt i designteorier- och metoder och för det andra spåret analyserades den med TAM 

som lins.  

4.3.1 Tematisk analys 

Då studien ses som ett första steg, en research-fas, i en större tjänstedesignstudie användes 

metoder inom design thinking som utgångspunkt för att tolka och bearbeta insamlad data. Valet 

att göra en användarstudie inom ramen för tjänstedesign kan motiveras av att utformningen av 

en videomötestjänst inom sjukvården har bristande stöd i vetenskaplig forskning. Valet kan 

motiveras ytterligare då sjukvården befinner sig en stor digital förändring och kräver nya 

arbetssätt som kan bidra till väl designade digitala verktyg, detta för att gynna alla inblandade 

aktörer och för att göra sjukvården bättre och mer tillgänglig.  

Den transkriberade intervjudatan analyserades genom en tematisk analys, som enligt Howitt 

(2016) kan beskrivas som en kvalitativ dataanalys där teman hittas ur transkriberad intervjudata. 

De transkriberade intervjuerna lästes igenom för att identifiera relevant data. Sådant som ansågs 

relevant och intressant skrevs ned på post-it-lappar och placerades på en whiteboard-tavla. De 

lappar som kunde anses höra ihop placerades tillsammans och på så sätt klustrades lapparna 

samman till olika teman och underteman. Dessa teman sammanfattades och användes som 

underlag till insikter, visualiseringar och designegenskaper som togs fram under research-

fasen.   

4.3.2 Analys utifrån tjänstedesign 

De designmetoder som används för denna studie är inspirerade utifrån This is Service Design 

Thinking och This is Service Design Doing som är litteratur baserad på forsknings- och 

yrkesverksamma inom fältet för tjänstedesign (Stickdorn m.fl., 2018).  
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Figur 3 Bilder från den tematiska analysprocessen. 

 

En research wall skapades för att konkretisera information om kontexten och insikter från 

insamlad data, se figur 3. Denna vägg användes under hela research-fasen. På väggen samlades 

relevant information som hade med DVC att göra såsom en karta över involverade personer i 

projektet, skärmvyer över DVC idag, hur  informationen tillgänglig för patienter ser ut via 

regionen och vårdguidens hemsidor, material från en utvärdering av DVC från 2018 och en 

karta över hur långt andra regioner och landsting i Sverige har kommit. Här samlades även 

relevant information från insamlad intervjudata och visualiseringar som togs fram för att förstå 

den nuvarande och framtida tjänsten. De visualiseringstekniker och designmetoder som 

användes för research-fasen var en stakeholder map, en system map, tre journey maps, user 

stories samt en kravställning innehållande avsedda brukskvaliteter och egenskaper för en 

framtida videomötestjänst. 
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4.3.3 Analys utifrån TAM 

Det andra analysspåret hade till syfte att bidra till en fördjupad förståelse för de faktorer som 

påverkar vårdpersonalens acceptans för patientkontakt via video i studiens specifika kontext. 

Anledningen valet av det teoretiska ramverket TAM var på grund av att det är en väl etablerad 

och använd modell för att undersöka acceptans av teknik.  

I kontrast till Davis (1989) samt att majoriteten av de studier som genomförts för att 

undersöka acceptans med hjälp av TAM är kvantitativa studier, är denna studie kvalitativ. 

Fördelen med en kvalitativ studie är att det är möjligt att få en mer fördjupad kunskap om ett 

specifikt fall och några färre individer snarare än att skapa en mer ytlig kunskap i större mängd. 

Nackdelen blir att ett sådant förhållningssätt brister i generaliserbarhet (Yin, 2003). Syftet med 

studien är däremot snarare att få en djupare bild av faktorerna som påverkar vårdpersonalens 

acceptans till att ha patientkontakt via video samt att förstå vilka egenskaper en framtida 

videomötestjänst bör ha, vilket kan motivera det kvalitativa metodvalet och valet av att 

analysera data utifrån TAM-modellen. Vidare kan valet motiveras av att det skapar fördjupad 

förståelse för de människor som ingår i den specifika tjänsten och interaktionen mellan 

användare och digitalt verktyg samt tjänsten överlag, vilket är av betydelse för att kunna skapa 

meningsfulla digitala tjänster. 

Det har kommit uppföljande studier med förlängningar och utökningar av TAM-modellen, 

och för denna studie används ytterligare två varianter av TAM, för att bestämma och ge stöd 

för de externa faktorerna. De externa faktorer som används för att kategorisera och analysera 

data för denna studie med utgångspunkt i TAM är inspirerade av faktorer föreslagna i TAM2 

(Venkatesh & Davis, 2000) och faktorer i Chen och Hsiaos (2012) föreslagna TAM-modell 

anpassad till läkares acceptans av informationssystem inom sjukvården. De externa faktorer 

som valts för denna analys är subjective norm, organizational factors,  job relevance, output 

quality och result demonstrability, se figur 4.  

Det som ansågs relevant ur det empiriska materialet och det som framkom ur tematiseringen 

av intervjuerna organiserades i kategorier med stöd från de externa faktorerna i studiens 

analysmodell. Det teoretiska ramverket användes som stöd för att beskriva och förklara det 
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empiriska materialet och för att bidra till en fördjupad förståelse kring vårdpersonalens 

intentioner till användning och acceptans av patientkontakt via video.  

 

 

Figur 4 Analysmodell anpassad till denna studie baserat på TAM.  

4.4 Etik 

Under denna studie har forskningsetiska principer följts, vilka huvudsakliga berör 

informationskrav, samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet, 2017). Inför alla 

intervjuer informerades deltagarna kring syftet med studien, att deltagandet är frivilligt och att 

det kan avbrytas om så önskas. En samtyckesblankett delades ut för samtycke av deltagande i 

studien, för inspelning av intervjutillfället och för att informera om att deltagarnas uppgifter 

förvaras oåtkompligt för obehöriga samt ges konfidentialitet. Insamlad data användes enbart 

för studiens ändamål.  
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5 Resultat och analys 

I följande avsnitt presenteras resultat och analys av studiens insamlade data kopplat 

till syfte och frågeställning. Avsnittet inleds med att presentera insamlad data med stöd 

i designteori- och metod, och därefter med utgångspunkt i TAM. 

5.1 Användarstudie 

Nedan presenteras data och bearbetning av data kopplat till den första frågeställningen som har 

till syfte att undersöka vilka behov som finns gentemot en videomötestjänst och vilka 

egenskaper en sådan tjänst bör ha för att möta dessa behov. Detta med avstamp i metoder och 

tekniker inom ramen för tjänstedesign och användarcentrerad design. 

5.1.1 Tematisk analys 

Den tematiska analysen grundad i intervjumaterialet resulterade i sex teman, vilka innefattar 

teknik och systemkompatibilitet, påverkan på arbetsuppgifter och ansvarsområden, få med sig 

vårdpersonalen, behov av underlag för effekterna, vikten av kommunikation och information 

internt samt önskemål för en framtida videomötestjänst. Nedan beskrivs de teman som framkom 

i den tematiska analysen. 

Teknik och systemkompatibilitet 

Tekniken är något som alla deltagare lyfter som viktigt och utmanande vad gäller: 

• Oro kring tekniken video som kontaktsätt 

• Oro kring digitalisering i stort 

• Opålitligheten som finns i teknik 

• Teknikstrul kan påverka ens yrkesintegritet och patientens förväntningar 

• Att bara vilja att allt ska fungera enkelt tex att system ska vara integrerade med nuvarande 

system så att man kan undvika dubbelarbete 

• Kunna anpassa tjänsten efter patientens behov och hur man som vårdpersonal jobbar och vill 

jobba, tex att kunna boka återbesök, digitalt eller fysiskt 

• Hur olika vårdcentraler ska jobba, ska de ha egna applikationer? Regionalt gemensam? En för 

jourtider? 
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Påverkan på arbetsuppgifter och ansvarsområden 

Många upplever en utmaning och osäkerhet kring hur vårdbesök via video påverkar 

arbetsuppgifter och ansvarsområden gällande: 

• Pressen att hinna med att göra sitt jobb med nya arbetsuppgifter som inte annars ingår i ens 

utbildning och yrke. Hur mycket och hur man ska belasta vårdpersonalen? 

• Olika förhållningssätt till förändring av arbetsuppgifter 

• Att gå ifrån det traditionella fysiska mötet och allt som försvinner och ändras med det digitala 

mötet 

• Det finns en variation av åsikter kring ansvarsområden mellan läkare och sjuksköterskor, så det 

inte blir dubbelarbete. Att veta vem som ska ha ansvar för vad. Ska läkaren göra en första 

bedömning eller sjuksköterskan? 

Få med sig vårdpersonalen 

Deltagarna upplever att vårdpersonal överlag är positivt inställda till e-hälsa och digital 

vårdkontakt, men det finns utmaningar och så länge det finns lösningar på dessa kan fler ställas 

positiva till det. Som läkare vill man ha statistik och fakta på att saker fungerar, men också 

andras erfarenheter av det och att förstå nyttan med det. Högre upp i organisationskedjan ser 

man en utmaning att få med sig vårdpersonalen i ett sånt här projekt. Deltagarna diskuterade 

vad man som vårdpersonal upplever att man behöver veta och förstå innan man ger sig in det, 

för att bli mer positiv till den här typen av tjänst. Deltagarna tar upp att man tex vill kunna:  

• Se statistik som gäller tex medicinska, ekonomiska aspekter, för att visa på effekterna 

• Höra andras erfarenheter av att det fungerar 

• Inse nyttan det ger för patienten 

• Se det som en av alla komponenter/nycklar man har som läkare/vårdpersonal 

• Känna trygghet inför användning av teknik 

• Ha en nyfiken inställning - "man måste testa för att kunna ha en åsikt" 

Behov av underlag för effekterna 

Bland deltagare lyfts behovet av underlag för effekterna med digitala vårdbesök: 

• Ett stort behov är bland dem alla är fakta och bevis för att det här är något bra, men vilket enbart 

kan fås fram genom att testa sig fram i detta projekt, att genomföra bra utvärderingar 

• Tydligare mål uppifrån för projektet, både från politiker men också inom projektet 



 

 

 

 

 

 

27 

• Medicinska bevis, att ge rätt vård till rätt patient, hur man får ”rätt” patienter mot rätt digitalt 

vårdbesök. Det är en stor medicinsk fråga inom sjukvården också som de arbetar mycket med. 

Det kan även underlätta för patienten att få stöd i när det är lämpligt att söka och inte. 

Vikten av kommunikation och information internt 

Hur kommunikation och information flödar mellan och inom olika organisationsnivåer verkar 

anses viktigt för deltagarna. Tex vill man: 

• Ha möjligheten att diskutera med andra som använder samma tjänst, kring olika frågor. Tex 

särskilda åkommor eller diagnoser. 

• Bli bättre på kommunikationen mellan ledning och vårdpersonal. Att kommunikation inte 

enbart ska ske uppifrån och ned utan att det blir en bättre dialog. 

Önskemål för en framtida videomötestjänst 

Alla deltagare ger förslag och idéer kring vad man önskar med en framtida videomötestjänst: 

• Triagering 

• Uppföljningsbesök och återbesök 

• Diskussion och dialog mellan personalen 

• Tjänst i större utsträckning i regionen 

• Kompatibelt med nuvarande journalsystem 

5.1.2 Den nuvarande tjänsten 

Stakeholder map 

Att visualisera vilka aktörer och personer som är inblandade i projektet gav översikt och 

tydlighet för hur projektet såg ut, se figur 5. Detta ansågs vara information relevant för att förstå 

kontexten och att inte missa några viktiga detaljer i pilotprojektet, men inte nödvändigtvis för 

att få nya insikter. Det bidrog till att hela tiden ha viktiga aktörer i bakhuvudet under hela 

användarstudien och att låta sådan information bli visuell för att också kunna fokusera på att 

komma vidare.  
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Figur 5 Stakeholder map över den nuvarande tjänsten. 

System map 

En system map skapades för att förstå hur den nuvarande tjänsten fungerar och hänger samman, 

se figur 6. Att låta det transkriberade intervjumaterialet visualiseras med hjälp av papper och 

penna bidrog till en ökad helhetsförståelse och översikt av den nuvarande tjänsten. 

Systemkartan innehåller hur tjänstens flöden hänger samman gällande information, teknik, 

kommunikation, utrustning och personer som är inblandade.  
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Figur 6 System map över den nuvarande tjänsten. 

Insikter  

Under research fasens gång noterades insikter som framkom utifrån och under den tematiska 

analysen, från visualiseringarna samt genom framtagningen av dem. Insikterna som framkom 

presenteras nedan.  

• Alla respondenter har synpunkter och önskemål för hur tjänsten borde fungera i framtiden. De 

synpunkter och önskemål som tydligt togs upp var: 

o Någon typ av triage av sjuksköterska, fysiskt eller digitalt 

o Möjlighet att genomföra återbesök 

o De flesta av respondenterna nämner att en triage inför videomöte mellan vårdpersonal 

och patient kan bidra till förbättring av tjänsten men har olika syn på hur detta bör och 

skulle kunna fungera 

• Inom sjukvården varierar synen på var gränsen mellan vad sjuksköterskan och vad läkaren ska 

ta hand om och ansvara för går.  
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• De flesta respondenter ser potential och möjligheter med videomöten inom primärvård och 

sjukvården i stort.  

• Det finns begränsningar och utmaningar med att ha patientkontakt via videomöte inom 

sjukvården.  

• Målen med DVC är till viss del oklara för de medarbetare som arbetar med att utveckla 

projektet.  

• Det gjordes ingen utredning innan politiska beslut togs att satsa på DVC. Det innefattar sådant 

som typ av möten som är lämpliga för typ av åkomma, vilka behov som ska fyllas, hur tjänsten 

bör utformas, i vilka sammanhang det passar etc.  

• DVC är ett pilotprojekt som är till för att testa sig fram och utvärdera tillsammans för att komma 

fram till hur tekniken ska användas på bästa sätt.  

• Det finns de som är mer skeptiska till patientkontakt via videomöte inom sjukvården. 

• Videobesök för patienter är ett omdebatterat ämne inom sjukvården och politiken.  

• Flera menar att de flesta läkare är positiva till videomöten förutsatt att det hittas lösningar på 

begränsningarna/de utmaningar som finns med det. 

• Alla deltagare ser fördelarna som finns med videomöten för patienten.  

• Att hantera digitala verktyg ingår inte i vårdpersonalens utbildningar.  

• Det ligger inte i vårdpersonalens natur att hantera digitala verktyg och teknik.  

• Det är en utmaning att få med vårdpersonalen i den här typen av projekt då de redan är pressade.  

• Flera respondenter upplever att vårdpersonal kan känna en oro över att klara av tekniken.  

• Respondenterna föreslår och tar upp olika saker som kan övertyga de som är mer kritiska eller 

skapa en mer positiv inställning till videomöten. Det som togs upp var: 

o Att inse och se nyttan för patienten 

o Att få fakta och statistik 

o Då det börjar ses som ett extra verktyg som kompletterar i ens arbete 

o Att få höra från andra som använder verktyget att det fungerar 

Inramning av designproblemet 

Tre områden som ansågs relevanta att utgå från i en framtida idégenereringsfas definierades för 

att rama in designproblemet. Områdena som valdes var vårdpersonal som använder DVC idag 

men också eventuell framtida vårdpersonal som kommer ha kontakt med patient via videomöte 

inom RÖ, patienter inom RÖ samt saker och personer utöver själva interaktionen mellan 

människa och teknik. För att rama in designproblemet ytterligare valdes att lägga ett större 

fokus på tjänsten utifrån vårdpersonalens perspektiv samt organisationen.  
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Journey mapping 

Två journey maps togs fram för att peka ut vilka steg de olika användarna går igenom och vilka 

frågor som kan uppstå baserat på den insamlade datan, se figur 7 och 8. Detta gav viktiga 

insikter för vilka behov och svårigheter som finns för en framtida videomötestjänst. 

 

Figur 7 En journey map över hur den nuvarande tjänsten introduceras för vårdpersonalen.  

 

Figur 8 En journey map över den nuvarande tjänstens användning av vårdpersonalen.  

5.1.3 Förstå den framtida tjänsten 

User stories 

Tidigare insikter från visualiseringsteknikerna lade grunden till att ta fram ett antal user stories 

för bidra till en ökad förståelse för olika involverade personer som ingår i tjänsten och för att 

förstå de egenskaper som en framtida tjänst bör inneha. 
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• Som vårdpersonal vill jag känna mig trygg med tekniken innan jag använder den så att jag inte 

behöver lägga tid på arbete som inte hör till mitt ansvar och så att patienten får den hjälp som 

förväntas.  

• Som vårdpersonal vill jag att de digitala verktyg jag använder är enkla att förstå och använda så 

att det inte känns som för mycket att lära sig.  

• Som läkare vill jag försäkra mig om att patienten som söker vård via videomöte går att slutföra 

så att jag slipper göra ett arbete som en sjuksköterska kanske borde ha gjort, att patienten får 

rätt vård och att resurser läggs på rätt saker.  

• Som sjukvårdspersonal vill jag att videomötestjänsten är integrerad med journalsystemet 

Cosmic så att jag slipper dubbelarbete som tar onödig tid från arbetet.  

• Som patient vill jag veta om det jag söker för går bra att söka för via video så att jag slipper 

fortsätta söka mig till rätt typ av vård.  

• Som vårdpersonal vill jag kunna erbjuda mina patienter vårdkontakt via video på olika sätt tex. 

återbesök, första besök och följa upp med fysiskt besök, så att patienten kan få en 

individanpassad vård.  

• Som läkare vill jag kunna diskutera hur patientkontakt via videomöte bör utnyttjas på bästa sätt 

med andra läkare så att vi tillsammans kan komma fram till förbättringar av tjänsten och att dela 

erfarenheter.  

• Som projektgruppsdeltagare i pilotprojektet vill jag ha tydligare mål för projektet så att vi har 

något konkret att jobba mot.  

• Som vårdpersonal och deltagare i pilotprojektet vill jag ha bättre kommunikation uppifrån med 

projektgruppen så att jag vet hur jag ska planera min arbetstid.  

5.1.4 Utformning av en framtida videomötestjänst  

I följande stycke presenteras de egenskaper och krav som en framtida videomötestjänst bör ha 

baserat på research-fasens bearbetning av insamlad data. Kraven kan med fördel användas till 

att värdera konceptidéer under olika iterationer för att komma vidare med designkoncept som 

uppfyller behov och krav. Det bidrar till att lyckas ta fram en, utifrån existerande förusättningar 

och möjligheter, god designlösning. Krav som identifieras i detta stadie kan komma att 

utvecklas och revideras under en framtida designprocess. Vad dessa egenskaper innebär i sitt 

sammanhang diskuteras mer utförligt i diskussionsavsnittet under kapitel 6.1.1. 

Tjänstens framtida egenskaper utifrån vårdpersonal 

Avsedda brukskvaliteter 

• Trygghet i teknikanvändning  
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• Känna nyttan för patienten 

• Nyfikenhet 

• Trovärdighet/lita på 

• Säkerhet/trygghet 

• Enkel att förstå 

Upplevelse 

• Värdeskapande i yrkesroll 

• Trygg med utrustning 

• Låg ansträngning 

• Förtroende för/kan lita på 

Användbarhet 

• Enkel att förstå och använda 

• Snabbt att utföra uppgift 

• Informativ 

• Uppmuntrar till feedback 

Implementering 

• Tillgängliga resurser 

• Tid att lansera/implementera 

Hållbar/långsiktig 

• Långsiktig/håller över tid 

• Skal- och anpassningsbar 

• Anpassad för olika yrkesgrupper 

• Kontinuitet  

5.2 Technology Acceptans Model  

Nedan presenteras data och analys av data kopplat till den andra frågeställningen som har till 

syfte att undersöka de faktorer som påverkar sjukvårdspersonalens acceptans av och intention 

till användning av en videomötestjänst mellan vårdpersonal och patient. Inledningsvis 

presenteras resultatet av det empiriska materialet med stöd av studiens external variables, med 
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utgångspunkt i den kontextanpassade analysmodellen för denna studie. Vidare analyseras de 

påverkande faktorerna i linje med analysmodellen och diskuteras gentemot studiens teoretiska 

bakgrund.  

5.2.1 Subjective norm 

Politiska beslut ligger bakom beslutet att starta pilotprojektet DVC bland annat på grund av att 

de privata aktörer som kommit gör det naturligt för regioner och landsting att också kunna 

erbjuda patienterna besök via video, berättar deltagare 1. Deltagare 7 arbetar i projektgruppen 

och berättar att politiska beslut togs utan att det genomgåtts någon direkt utredning kring exakt 

vad, när och hur en digital vårdcentral är lämplig och vad som ska uppnås med den här typen 

av digitala möten. Det fanns en önskan att kunna erbjuda digitala vårdbesök till regionens 

invånare och beslutet uppfattas som en strategisk satsning för att hänga med i utvecklingen. 

“...jag har liksom uppfattat den ändå som en strategisk satsning och en.. liksom ett, ett kliv in i 

framtiden på nåt sätt.” (Deltagare 7) 

Uppdraget för projektgruppen blev att tillhandahålla digitala vårdbesök men målen uppfattades 

diffusa, vilket gjorde att pilotprojektet DVC togs fram på ett sätt som inte riktigt hörde till 

vanligheterna då de fick räkna DVC som en egen verksamhet och det passade inte riktigt in i 

vårdflödena. Deltagare 7 upplevde att det hade behövts en ökad dialog med verksamheterna 

som potentiellt skulle delta i ett sådant projekt innan beslutet togs. Det var i princip något de 

bara fick till sig vilket deltagare 7 upplevde skapade en del ilska hos många läkare på 

vårdcentralerna men också hos många vårdcentralschefer.  

“...det gjorde det lite svårt också eh.. eh det fanns mycket, det blev mycket ilska också bland.. ifrån 

många av läkarna på vårdcentralerna och egentligen inte bara läkarna utan många 

vårdcentralschefer också.” (Deltagare 7) 

Deltagare 1 och 8 uppfattar däremot att videobesök är populärt bland läkare men inte lika 

populärt bland cheferna på grund av att det tar resurser från deras egna läkare och att det är 

något nytt och främmande. Det är ingen självklarhet för varken läkargruppen, sjuksköterskor 

eller andra grupper att kunna erbjuda en digital vårdcentral, upplever deltagare 6, och kan känna 

av ett visst motstånd som ifrågasätter huruvida en sådan tjänst ska användas eller inte, men 

menar att det är själva införandet av det som det är motstånd kring på en organisatorisk nivå.  
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“...det är inte ett motstånd som består i att man inte tycker liksom att det är med videomöten utan 

det är mer att man tycker tvärtom kanske, att men jag vill jättegärna jobba med det här men alla 

vårdcentraler vill ha det själva...” (Deltagare 6) 

Deltagare 3 har uppfattningen om att det finns en negativ inställning hos de flesta 

distriktsläkare, vilket hen märkt av i olika diskussioner via sociala medier och särskilda 

hemsidor för distriktläkargrupper, och detta tror deltagaren kan vara en anledning till de avhopp 

som gjordes i början av pilotprojektet. Deltagaren berättar att det var ett större antal 

vårdpersonal som medverkade i pilotprojektet från början men att flera personer sedan hoppade 

av efter att har fått en teknisk introduktion och tillgång till användning, och menar att det enbart 

verkar finnas enstaka entusiaster som är villiga att prova. Även deltagare 7 menar att det är en 

liten skara som tycker att det är roligt och upplever att det känns bra att arbeta på det här sättet 

som de gjort nu under pilotprojektet. Deltagare 5 berättar att hen valde att delta i pilotprojektet 

trots uppfattningen om att inte så många var intresserade i och med att det är kontroversiellt och 

nytt.  

Deltagare 2 menar däremot att många i regionen är positiva och att det inte är så att 

professionen är negativt inställd till det, utan uppfattar det som att det var mer tveksamheter i 

början när projektet skulle starta upp. Det var många frågor utan direkta svar och bland annat 

behov av att tekniken skulle vara enkel och att det skulle vara enkelt att göra rätt. Deltagare 3 

blev nyfiken genom att ha läst på mycket om de diskussioner som pågått och pågår kring de 

privata aktörer som erbjuder vårdbesök via video och ansåg att allt missnöje som hen uppfattat 

existera var intressant, då hen själv såg behovet av ett sådant sätt att kommunicera med sina 

patienter. Deltagare 3 har varit i kontakt ett annat landsting kring deras användning av 

videokontakt med patienter med en person som är en stor förespråkare av digitala vårdbesök, 

vilket bidrog till att hen blev intresserad av att prova.  

Deltagare 4 blev tillfrågad om att delta i pilotprojektet och valde att medverka då deras 

organisation var på gång att starta ett liknande projekt samt att det kändes naturligt att delta på 

grund av tidigare erfarenhet i liknande projekt där video var en kontaktväg. 

Debatten kring privata aktörer 

När de privata aktörerna började komma ut på marknaden blev det en stor debatt. Dels ansågs 

de ta från regionernas resurser och fick betalt för enkla åkommor, vilket skapade en negativ 

inställning hos många.  
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“…de skar ju guld med täljknivar för det var de var helt osannolika..det var helt orimliga 

ersättningsnivåer till dem. Så att det blev väldigt, det blev ju liksom en..väldigt upprörd debatt också 

nationellt kring den här frågan. Eh där man faktiskt såg att regionens resurser ruineras liksom.” 

(Deltagare 7) 

Deltagare 5 upplever att många som arbetar på vårdcentral inte tycker att de privata aktörerna 

är bra och uppfattar dem som samma sak som att införa en videomötestjänst inom sjukvården i 

regionen, men försöker säga att det går att göra på andra sätt.  

“Ja de flesta, de flesta sätter ju digitala verktygen, ett likhetstecken mellan Kry och Min doktor och 

där är det ju liksom..alla som jobbar inom vården, på vårdcentraler tycker ju att..de inte är bra. I 

alla fall de jag har pratat med. Men jag försöker säga att det är inget likhetstecken, man kan göra 

på ana..man kan göra på andra sätt.” (Deltagare 5) 

Att de privata aktörerna kom och att det blev så stor debatt gav enligt deltagare 7 något positivt 

med sig att regionen varit tvungen att ta ställning och agera kring det.  

“...hela den frågan blandades ihop med också..i folks medvetande med, det fick en väldigt negativ 

färg, färgning så att säga. Så. Å andra sidan så har det också gjort, det har krävt att vi tar ställning 

i frågan och faktiskt agerar på det då.” (Deltagare 7)  

5.2.2 Organizational factors 

Pilotprojektet och dess projektgrupp och deltagare 

Idag är det ett 14-tal personer inom RÖ som har patientkontakt via DVC bestående av 

distriktsläkare, ST-läkare, specialistläkare och fysioterapeuter/sjukgymnaster. De läkare som 

arbetar för DVC är från flertalet vårdcentraler i regionen bland annat vårdcentralen i Marieberg, 

Berga och på Kungsgatan. Under projekttiden för fysioterapeuterna tar varje person ungefär två 

tider i veckan. Bland fysioterapeuterna som deltar i projektet har det ingått de som är mer 

positivt inställda till den här typen av tjänst, de som är lite mer skeptiska, någon med längre 

arbetslivserfarenhet samt någon med lite mindre erfarenhet. Deltagare 4 har tidigare erfarenhet 

av att ha patientkontakt via video och har medverkat i liknande projekt tidigare inom sin 

organisation. För pilotprojektet med DVC är deltagare 4 representant för sin organisation och 

blev tillfrågad av sin chef att delta i pilotprojektet delvis på grund av tidigare erfarenhet av ett 

projekt där återbesök via video testades och är tillfredsställd med hur det gick.  
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“Föll väldigt bra ut. Patienterna var väldigt nöjda med det och jag var väldigt nöjd med det också.” 

(Deltagare 4) 

De som deltar i pilotprojektet blev tillfrågade eller anmälde själva sitt intresse och deltar därmed 

frivilligt och de som är med arbetar utöver ordinarie verksamhet, ofta på kvällar. Att arbetstiden 

är på kväller är för att inte ta de resurser som sker under ordinarie arbetstid i ordinarie 

verksamhet. Deltagandet är frivilligt för vårdpersonalen som är med, oavsett inställning och 

erfarenhet, men de flesta som deltar är nyfikna och vill prova detta sätt att kommunicera med 

sina patienter. Deltagare 5 uttrycker att de som är villiga att arbeta på det här sättet borde få 

göra det och att de som tycker det är mindre bra inte ska behöva göra det. 

Projektgruppen som arbetar för att utveckla DVC består av chef, medicinskt ansvarig, 

jourcentralschef, digitalansvarig vårdadministratör, utvecklingschef samt två ST-

läkare. Projektmedlemmarna har olika bakgrund och erfarenhet vilket bidrar med olika 

perspektiv.  

Utbildning och hantering av DVC 

Några deltagare upplever att introduktionen till att använda DVC var enkel. Ljud och kamera 

behöver kopplas in, installeras och testas samt att internetuppkoppling behöver fungera. 

Fungerar inte det behöver någon typ av justering göras. Deltagare 8 menar att det inte är alls 

svårt och att det mycket handlar om att praktiskt visa hur det går till. Deltagare 5 tycker att 

introduktionen och kommunikationen har fungerat bra för att användarna är så få men menar 

att det inte skulle fungera om de blir många fler.  

“... det har funkat. Men det funkar inte om det blir många fler. (Deltagare 5) 

Deltagare 4 upplever att olika rutiner måste tas fram tillsammans på den egna organisationen 

och som sedan kan appliceras till andra organisationer. Det kan handla om rutiner för att sätta 

upp ett rum med tillgång till att kunna genomföra videobesök men också rutiner för betalning, 

registrering av patienter, hur journaler ska skrivas och att lära sig systemet.  

“Vi behöver ju ändå kunna ha tillgång till britsar och såna här saker och det ska kunna synas med 

kamera och ljus och, och höras ordentligt och så där då så att, sånt måste man ju förbereda innan.” 

(Deltagare 4) 
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Upplevd kommunikation och delaktighet i DVC 

Deltagare 4 upplever både fördelar och nackdelar med att ha fått fria händer med pilotprojekt 

DVC eftersom de som ska använda verktyget ofta vet bäst vad som behövs. Andra saker som 

deltagare 4 upplever inte kunnat påverka och som tagit tid har att göra med exempelvis 

administration och att lägga in information som de föreslagit ska finnas i appen. Det hade 

behövts lite bättre styrande ramar då detta upplevts som ett problem svårt att påverka.  

“Det är väl jättebra att vi får fria händer på det sättet för att det är vi som ska jobba med det som 

oftast vet eller känner vad som saknas eller vad som behövs till så… Så att det är väl både och. Det 

är deras projekt. Man tycker att de borde styra upp alla ramar runt omkring med vad man vill att 

vi ska kunna göra så vi kan göra det sen, så.” (Deltagare 4) 

DVC är en upphandling med annan verksamhet vilket gör att de styr mycket av de förändringar 

som görs i appen. Något som deltagare 6 upplever som frustrerande är att det är svårt att komma 

i kontakt med de som genomför uppdateringar i appen och det tar lång tid innan förändringar 

genomförs.  

“...det är nästan som att, man försöker liksom kontakta Gud. Det sker, alltså man har inget att säga 

till om. Jag behöver ändra den här saken. Jaha, mm, ja nästa, nånstans i framtiden, så kommer vi 

att ändra det här. Och man får liksom aldrig, man kan aldrig få ha en dialog med dem.” (Deltagare 

6) 

Deltagare 4 upplever har kommunikationen inte var bra i början av pilotprojektet men att det 

blivit bättre med tiden, och uppfattar att allt har gått lite fort.  

“Vi fick ju ett projektdirektiv som var exakt vad vi skulle göra och det fanns ju hundra frågor i det 

som, som, med förtydliganden som behövdes göras för att vi skulle kunna göra vårt jobb… Men nu 

har det varit bättre. När vi har bett om hjälp så har vi fått hjälp i slutändan så.” (Deltagare 4)  

Under pilotprojektet har utvecklingsgruppen och pilotdeltagarna gemensamma möten ibland 

med möjlighet att diskutera hur det går och vad som är bra eller mindre bra. Deltagare 5 känner 

sig involverad i projektet men vet heller inte vad som är på gång i utvecklingen. 

“...vi har gemensamma möten så vi är involverade men..styrningen ligger ju mest på 

utvecklingsdirektören och medicinskt ansvarig som styr det hela, och det är dom som utvecklar det 

hela. Jag vet att dom har..tankar på gång, men jag vet inte riktigt vad. Så det är dom som 
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utvecklar.” (Deltagare 5) 

Deltagare 6 upplever en utmaning i att sprida information och kommunicera mellan 

vårdpersonal och ledning. Deltagaren ser ett behov av ökad dialog och ökad återkoppling från 

vårdpersonalen och uppåt.  

“… det är ju därför dialog är viktigt liksom annars blir det ju bara mata ner, mata ner och det funkar 

ju inte. Vi behöver ju få återkopplingen också, men det är en utmaning och jag tycker inte liksom 

att vi gör det perfekt, mycket för att det är lite begränsat med intranätet, trots allt.” (Deltagare 6)  

Deltagare 3 upplever att en del kommunikation har ägt rum i pilotprojektet men ser ett behov 

av att ha möjlighet att diskutera mer kontinuerligt kring möjligheter och svårigheter som finns 

med en videomötestjänst.  

“...regionen har inte den typ av..eh..forum. Däremot de här privata som jag har också sett..hur de 

fungerar de har eh..ett forum där man diskuterar hela tiden. Svårigheter och möjligheter 

och..konstiga fall och..jag tror att..det är den som kanske..vi kommer att utveckla mer och mer.” 

(Deltagare 3) 

Utmaning att nå ut till en redan belastad vårdpersonal 

En utmaning för de som arbetar med införande och utveckling av olika system är att 

vårdpersonalen, främst läkare, är högt belastade. När medarbetarna redan är pressade och har 

varierande erfarenheter av teknik är det enligt deltagare 7 svårt att nå fram med att något nytt 

ska utvecklas.  

“...läkarna är så himla pressade. Vi har precis haft en sån här medarbetarenkät och man ser det 

liksom väldigt tydligt. Det är inte så att alla går på knäna men väldigt många läkare just verkar ha 

en väldigt väldigt pressad situation. Och då, att ens börja prata om att ja nu ska vi utveckla, kul. Vi 

ska inte bara gå i gamla hjulspår, nu ska vi utveckla. Och när man då dessutom har liksom dåliga 

erfarenheter av inte så välanpassad teknik… Det blir svårt att hitta tid, det blir svårt att nå fram…” 

(Deltagare 7) 

Att hantera teknik och digitala tjänster ligger inte i vårdyrkets natur och ingår inte i 

vårdpersonals utbildningar. 

“…det ligger inte i yrkets natur att hela tiden, att sitta vid en dator och inhämta information utan 
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man jobbar ju med det här för att hjälpa människor så man..det är inte prio ett för dem liksom....” 

(Deltagare 6) 

Deltagare 6 ger exempel på ett tidigare projekt som upplevdes lyckat, en tjänst som erbjuder 

KBT via internet. Deltagare 6 anser att tjänsten har en tydlig nytta och att arbetet ägde rum på 

ett konsekvent sätt. Det finns en tydlighet i allt såsom ledarskapet, var personalen ska vända sig 

vid frågor, var all dokumentation finns. Personalen får en bra utbildning, det är möjligt att 

återkoppla hur tjänsten upplevs under tiden den används och personalen får ta del av resultatet. 

Deltagaren påpekar att det är viktigt att skapa trygghet för personalen, att de känner att de är 

med hela tiden och får ett kontinuerligt stöd.  

“...känner man att man får ett stöd kontinuerligt, om man har den tid som krävs för utbildning och 

man får lägga på och utvärdera och se själv att det funkar och sen, aha vi tar vi tre behandlare till 

och vi vet, vi vänder oss, vi vänder oss hit och man får liksom..det är det där, som är det viktiga.” 

(Deltagare 6)  

Fördelning och behov av resurser 

Deltagare 7 ser ett stort behov av att utöka primärvården för att öka tillgängligheten och det 

behövs ökade resurser för att kunna nå ut till en redan högt arbetsbelastad vårdpersonal för att 

genomföra bättre utvärderingar som kan användas på systemnivå och inte enbart lokalt.  

“Om man nu ska tänka att man ska förändra systemet, då behöver man liksom göra det på ett sätt 

som visar att erfarenheter från det här stället går att använda på alla dom här ställena. Annars blir 

det bara nåt som hjälper till lokalt, vilket i och för sig kan va bra men man får inte alls samma 

systemeffekt då.” (Deltagare 7) 

Deltagare 6 lyfter frågan om hur en videomötestjänst ska hanteras på en rimlig nivå så att de 

digitala besöken inte tar resurser från de fysiska besöken. Det ses som en utmaning att fördela 

de resurser som finns på ett sätt som gör att en videomötestjänst blir som en del av övriga 

sjukvården.  

“… en stor utmaning, det är att hantera det här på ett..ett sätt så att det inte blir så att digitala 

tjänster tränger bort de andra, alltså möjligheten att träffa en läkare, möjligheten att få gå till en 

fysioterapeut.” (Deltagare 6) 
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Deltagare 6 upplever det skrämmande om det digitala riskerar att göra att de fysiska besöken 

försvinner helt som en konsekvens av sjukvårdens begränsade resurser.  

“… här sätter vi en hem-monitor, behöver inga besök. Det räcker med en kamera så vi har koll på 

dig liksom, så här. Det är ganska, det är ganska läskigt, inte så mänskligt. På nåt sätt. Det tycker 

jag är den största utmaningen för vården när det gäller det digitala arbetet.” (Deltagare 6) 

Samverkan med övriga sjukvården 

Flera deltagare tar upp att i framtiden behöver en videomötestjänst vara integrerad i ordinarie 

vårdcentral och inte vara en egen enhet, vilket uppfattas som en utmaning. Deltagarna tar upp 

olika alternativ och att det skulle kunna vara en gemensam regional app, att den delas in i 

förhållande till västra, östra och centrala Östergötland eller att alla vårdcentraler har en egen 

app. Detta för att göra det möjligt att kunna följa upp det digitala besöket med ett fysiskt, gärna 

med samma vårdpersonal alternativt samma vårdcentral.  

“Så på nåt sätt, patienten, det måste finnas nån öppning att varje vårdcentral har nån form av app 

med egna patienter. Eller hela regionen har en egen app för vårdcentral-patienter och en annan 

app för jourcentral-patienter. Och det här är nånting som har med andra nivåer än jag.” (Deltagare 

3) 

Ytterligare alternativ enligt deltagare 2 är att videomötestjänsten integreras med jourcentralen 

med anledning att kunna följa upp med ett fysiskt besök. 

“Och det är det som skulle va också stor fördel om man skulle integrera det med jourcentralen. Att 

ha möjlighet då att ta patienten till fysisk undersökning om det behövs.” (Deltagare 2) 

Deltagare 7 upplever att det är svårt att veta hur mycket resurser det behöver läggas på att 

integrera tjänsten till ordinarie vårdcentral men menar på att det förmodligen behövs någon 

form av gemensam resurs under en sådan övergångsperiod men är osäker på hur det ser ut efter 

det.  

“...Under en övergångsperiod när man är olika digitalt tillgänglig på respektive vårdcentra l då 

behöver vi nog nån form av gemensam resurs för det här men sen därefter så är det lite svårt att 

säga hur mycket vi ska lägga på sånt.” (Deltagare 7) 
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En utmaning som deltagare 7 ser är att hitta en balans i mängden ingångar till vården och menar 

att det behövs olika ingångar för att kunna möta de behov som finns samtidigt som det inte får 

blir för mycket för patienterna.  

“ Så utmaningen är väl att hitta..liksom en adekvat mängd med ingångar till vården som inte blir 

för rörigt och plottrigt och oöverskådligt utan en..ah det är nån slags balans där mellan..det tycker 

jag är en utmaning. (Deltagare 7) 

Det finns många saker att förhålla sig till i att vara en skattefinansierad och politiskt styrd 

verksamhet, och det handlar mycket om att använda pengarna på ett så bra sätt som möjligt och 

att arbeta tillsammans med hänsyn till olika perspektiv.  

“Vi är en skattefinansierad verksamhet, politiskt styrd, och vi har många saker att förhålla oss till 

och vi måste leverera, göra det bästa för, med pengarna som vi har…tillsammans gör vi den här 

liksom tjänsten, så som det är möjligt och så bra som möjligt…” (Deltagare 6) 

5.2.3 Job relevance 

Deltagare 6 lyfter att nyckeln till att få vårdpersonalen att naturligt vilja vara med och använda 

en videomötestjänst är att få dem att uppleva att det är någonting positivt för dem och 

patienterna, samt att se till att verksamheterna får mycket stöd gällande tekniken och de 

förändrade arbetssätten.  

“...för om de inte upplever att det här är någonting positivt för dem själva och för patienterna så är 

det naturligt att de inte vill, liksom. Jag tror det, det är nyckeln. Och också att de får väldigt mycket, 

att verksamheterna får ett stöd för att det är mycket teknik i det här och det är mycket, det är 

förändrade arbetssätt…” (Deltagare 6) 

En videomötestjänst behöver utformas på rätt sätt 

Det är ett naturligt steg att gå mot en mer digitaliserad vård i och med de privata aktörerna som 

kommit och digitaliseringen i övriga samhället, enligt deltagare 4. Flera av deltagarna ser att 

denna typ av digitala vårdmöten har en framtid och att det är en naturlig väg att gå men att det 

behöver göras på rätt sätt.  

“Så jag upplever att digital teknik kommer att..är här för att stanna, vi, men vi har inte..vi kan inte 

säga att vi, vi vet alla detaljer hur det ska bli konstruerat för att det ska bli perfekt. Nu gör vi fel. 
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(Deltagare 3) 

Många av studiens deltagare och personer som arbetar inom sjukvården har svårt att se hur vissa 

saker skulle kunna lösas men menar att, så länge det finns bevis på att det är bra och på vilket 

sätt denna typ av tjänst ska utformas så skulle fler vara positiva till det.  

“Aa men jag är väldigt positiv till det här. Jag ser att fler utav de som är med och andra medarbetare 

känner sig liksom, aa, positiva. Och de vill jobba med det och jag märker att det, man tycker det är 

kul… Aa men utvecklingen går väldigt snabbt framåt så att jag vet inte ifall den digitala 

vårdcentralen kommer att vara kvar, liksom om ett år. (Deltagare 6) 

Utmaning att integrera i ordinarie verksamhet 

I början av pilotprojektet var det, som tidigare nämnt av deltagare 7, många frågor kring hur de 

digitala vårdmötena via video skulle utformas gällande vilken typ av möten, behov, 

målsättning, lämpliga sammanhang och hur en sådan tjänst skulle se ut och fungera, då det inte 

genomförts någon utredning innan det politiska beslutet att satsa på digitala 

vårdbesök. Deltagare 5 funderar kring hur nytta skapas genom en videomötestjänst och menar 

på att det görs när patienter kan slutföras och inte behöver hänvisas till vårdcentralen 

exempelvis vid behov av provtagning, vilket är ambitionen för framtiden. 

“...men ambitionen är att det som..och utvecklingen är ju att vi ska ha in dom patienterna som vi 

kan slutföra, och inte behöva hänvisa tillbaka till vårdcentralen. Det är då vi gör nytta. Och det ska 

inte vara dom som..klaras av av en sjuksköterska.” (Deltagare 5) 

Deltagare 5 har svårt att se en lösning på att en videomötestjänst ska integreras i ordinarie 

vårdcentral på ett sätt som gör att det går att erbjuda den till personer som bor på samma 

geografiska plats som den vårdpersonal som genomför mötet med patienten.  

“Men det är svårt, i och med att vi är så stort geografiskt område så att jag kan bara erbjuda nån i 

Linköping, men inte nån i Norrköping eller..Motala eller Västervik va. Så att..det håller man på att 

titta på men..jag kan inte se nån lösning.” (Deltagare 5)  

Slöseri med resurser 

Flera av deltagarna tar upp att den här typen av digitala läkarbesök gör att tidsresurser riskerar 

att läggas på patienter som kanske inte hade behövt en läkarbedömning. Deltagare 7 menar att 
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det finns en rädsla för att läkare ska behöva hantera åkommor hos patienter som kanske inte 

behöver ett läkarbesök. Detta bekräftas även av deltagare 6 som uppfattar att en del läkare anser 

att den här typen av besök tar upp dyrbar läkartid om det är enklare åkommor som skulle kunna 

lösas via telefonsamtal eller med en sjuksköterska. När patienter använder denna typ av tjänst 

verkar de också se en oro åt andra hållet i att riskera att missa om det är något allvarligt som 

hade behövt en fysisk undersökning.  

“...och sen så är det ju en del läkare som tycker att, aah det blir bara så här enkla åkommor som 

man kan lösa med telefonsamtal eller en sjuksköterska. Varför ska vi ta upp dyrbar läkartid med att 

göra så här? Det vill inte vi liksom göra. Det tycker vi är fel…” (Deltagare 6) 

Deltagare 3 har själv märkt av att personer ibland söker för lätta besvär via videobesök och 

upplever en osäkerhet i hur en sådan överkonsumtion av vård skulle kunna undvikas.  

“Vissa söker lite oft..ganska ofta för ingenting, för en..hudförändring sen igår eller..nån snuva sen i 

förrgår eller..och..samma sak..kunde man..dämpa eller lugna med en rådgivning med sköterska, 

och den delen är..innebär en vård-överkonsumption. Så vi idag, vi vet inte exakt hur man gör…” 

(Deltagare 3) 

I kontrast till föregående citat upplever deltagare 1 att patienterna vet om vad de kan söka för 

och inte via DVC och menar att de som söker till DVC är personer som vet att de kan få hjälp 

därifrån.  

“Men det är de som vet att de kan få hjälp med att ta kontakt med Digital Vårdcentral. Ingen som 

liksom har ont i magen förväntar sig att känna på magen. Det går inte, det vet patienten redan. De 

som tycker att de kan få hjälp liksom digitalt.” (Deltagare 1) 

Otydlig ansvarsfördelning 

En anledning till att det trots det kan bli felbokningar kan enligt deltagare 4 vara på grund av 

att det inte finns några tydliga riktlinjer för vilka diagnoser som är lämpliga att söka för eller 

vad för typ av vårdpersonal som är lämplig att kontakta. Det blir otydligt för både vårdpersonal 

och patienter. 

“Det finns ju inga klara riktlinjer heller. Vi får ju skriva in lite grann i appen med vad vi tycker kan 

vara lämpliga diagnoser men det går ju aldrig att styra. det kan ju bli precis vad som helst, så. Folk 

vet som regel inte heller alltid om man ska till en doktor eller om man ska till en fysioterapeut eller 
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inte…” (Deltagare 4)  

Något som deltagare 5 anser har förbättringspotential är kontinuiteten, att få in rätt patienter 

och att läkare finns tillgängliga vid behov. Deltagaren tar upp att det inte finns någon tydlig 

linje mellan vad en sjuksköterska och en läkare anses ta hand om och inte.  

“Så att det, vi är olika. Och alla tycker inte alls likadant om vad kan sköterskan ta hand om och vad 

är det som dom inte tar hand om? Så att, det finns liksom ingen skarp linje där det, det är tyckande 

så att. Och det kommer det alltid vara. Det har alltid varit så. (Deltagare 5) 

Ses som komplement till övriga arbetet 

Flera av deltagarna ser en videomötestjänst som ett komplement till övriga arbetet och önskas 

vara anpassat till ens arbete på ett enkelt sätt. Det behöver exempelvis kunna integreras med 

nuvarande journalsystem, det ska kunna gå att avgöra tillsammans med patienten när ett 

videomöte passar. På samma sätt som det finns telefontider anser deltagare 5 att det ska finnas 

möjlighet att boka in en tid digitalt. Som deltagare 4 säger kan videobesöken ses som en 

“förstärkt telefonbedömning”. 

“Att det ska inte va nåt separat som ligger utanför utan det ska in. Likväl som jag, en telefontid har 

vi ju haft i hundra år, likväl så ska jag kunna boka en..en webb-besök. Alltså det är egentligen inte 

konstigt. Det är bara att tekniken inte funnits.” (Deltagare 5) 

Även deltagare 4 ser videobesöken som komplement till ordinarie verksamhet och att det aldrig 

kommer kunna gå att ersätta fysiska besök helt och hållet, men ser potentialen med att 

exempelvis kunna boka återbesök och första besök.  

“… men den kommer aldrig liksom kunna ersätta ett fysiskt besök helt och hållet. …i de allra flesta 

fall så, så är det ett liksom komplement till våran vanliga verksamhet.” (Deltagare 4) 

Deltagare 6 uppfattar att vissa läkare vill ha digitala vårdbesök som en naturlig del av arbetet 

de redan har precis som det är med telefonen, att till exempel kunna ha återbesök digitalt om 

det är något patienten önskar. Deltagare 5 ser det som en extra nyckel i sitt arbete men att det 

inte är något som kommer revolutionera som många tror utifrån de diskussioner som finns kring 

de privata aktörer som verkar kunna ta hand om alla besvär.  

“Jag har fjorton verktyg, jag får ett verktyg till. Men det är inte..det revolutionerar ju inte va, vilket 



 

 

 

 

 

 

46 

många tror att det ska göra. Om man då inte ser som på Kry och Min doktor, men jag har bara läst 

i tidningen och får uppfattningen om att, vi kan ta hand om allt. Och jobbar man i..då förstår man 

att det går inte va. Inte med bra kvalitet.” (Deltagare 5) 

Patienten behöver inte ta sig till vårdcentral 

Alla deltagare ser den positiva nytta som patientkontakt via video har för patienterna och att de 

flesta förstår varför det kan vara värdefullt. En av de stora fördelarna med digital vård är att det 

sparar tid och energi att inte behöva ta sig till en vårdcentral vilket gör att patienten kan vara 

hemma, på jobbet eller på annan plats och ändå få en bedömning.  

“ På det här sättet kan man ändå få en bedömning, man kan sitta i konferensrummet på jobbet 

eller man kan sitta i vardagsrummet hemma när barnen är sjuka eller så, så man kan ändå få hjälp 

även om man inte kan åka liksom. Det är väl den stora vinsten.” (Deltagare 4)  

En fördel i framtiden skulle kunna vara att få mer sanningsenliga provtagningar om patienter 

kan ta dem hemma i stället för att testresultaten blir påverkade av stressen att ta sig till 

vårdcentralen samtidigt som patienten sparar tid åt att slippa transportera sig. Detta är inget som 

RÖ har möjlighet till i dagsläget men deltagare 3 har sett på en dokumentär från en annan region 

att det är möjligt att ta vissa prover hemifrån.  

Att kunna se patienten ger vårdpersonalen mer information 

Någonting som anses värdefullt för vårdpersonalen med att ha videomöte med patienten är 

enligt deltagare 1 att det går att få mycket mer information om patienten kring möjligheten att 

se hur patienten mår och se olika symptom.  

“...liksom jag får mycket information. Eh, patienten får den information, eh, att hon får att vem, 

hur ser jag ut liksom? Men för mig, jag ser hur patienten mår liksom, säger vi att det är nåt utslag 

jag ser exakt hur utslaget ser ut.” (Deltagare 1) 

Deltagare 2 instämmer om att det ger vårdpersonalen mer information att se patienten och 

deltagare 5 nämner att valmöjligheten av arbetsplats också kan vara värdefullt.  

“...jag sitter ju hemma och jobbar, det är ju ganska skönt. Så att det är inte så farligt. Men det är 

just det här att man, man ser vad kan jag klara av? Asså det är ju en..det vet man ju inte direkt utan 

det ser man ju å..hur det blir kontakt med patienten va.” (Deltagare 5) 
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Förslag på framtida videomötestjänst 

Alla respondenter har synpunkter och önskemål för hur en videomötestjänst borde fungera i 

framtiden och är positiva till hur en sådan tjänst skulle fungera. Bland de synpunkter och 

önskemål som framkom nämner alla deltagare att det skulle behövas någon typ av triagering 

som ett steg före ett videobesök, där deltagarna ger olika förslag och tankar kring hur det skulle 

kunna gå till. Alla deltagare nämner också att möjligheten att genomföra återbesök är önskvärt 

för att kunna anpassa vården efter patientens behov. 

“...jag har förstått att..triagering, en, en elektronisk triagering där symptom leder till olika 

vårdnivåer skulle vara ett alternativ. Vi har inte den..här i Östergötland ännu, men det skulle vara 

ett alternativ.” (Deltagare 3) 

Deltagare 7 tar upp fler projekt som är igång parallellt med DVC som berör digital 

vårdkommunikation. Ett projekt innebär att patienten fyller i ett formulär utifrån sina besvär 

som sedan skickas till vårdcentralen och som sedan övergår till en chatt för att antingen 

sluthandlägga i chatten eller boka in en telefontid eller annan typ av vård för att ta det vidare. 

Deltagare 7 menar att denna typ av digital vård skulle kunna vara ett första steg i en digital 

vårdtjänst och upplevs besvären lämpliga för videobesök så kan patienten få en tid för det. 

Fördelarna skulle vara att båda parter är förberedda, besöket skulle förmodligen gå snabbare 

och en chatt skulle vara möjlig att rikta sig mot en bredare målgrupp.  

“Då skulle man ju också kunna säga att det här skulle kunna funka och passa som ett, till ett digitalt 

vårdmöte. Alltså ett videomöte. För då har man redan fått, ja men det här verkar rimligt att kunna 

bedöma på det sättet.” (Deltagare 7)  

Något som flera deltagare tar upp som värdeskapande i framtiden är att videomötestjänsten 

behöver vara integrerad i ordinarie verksamhet och inte fungera som en separat enhet. Detta är 

något som deltagare 7 tror kan påverka folkhälsan och skulle också kunna hålla nere 

vårdkonsumtionen på grund av att det skulle möjliggöra kontinuitet.  

“Den här digitala dörren ska i första hand leda till ordinarie vårdcentral. Vi, det vi vet om 

primärvården är ju ändå att finns det kontinuitet. Finns det en tydlighet, en möjlighet att följa upp 

och komma i kontakt igen, det är då man har bäst effekter av primärvården. Det är då det kan 

påverka hälsan och folkhälsan och man har möjlighet och också hålla nere konsumtion av vård på 

annat sätt då.” (Deltagare 7) 



 

 

 

 

 

 

48 

Deltagare 1 tar också upp att det eventuellt kommer gå att integrera det digitala besöket med 

det fysiska utan att behöva överlämna och överrapportera det till en annan enhet, så att patienten 

kan få träffa samma vårdpersonal, men vet ännu inte hur det ska gå till. 

“...det vi har pratat om och det kanske kommer, att kunna integrera det digitala besöket med det 

fysiska besöket. Integrera med betyder..jag som träffar någon digitalt kunna träffa fysiskt, så man 

inte behöver överlämna, överrapportera så, utan jag tar emot ifall jag behöver komplettera med 

fysisk undersökning, samma patient och samma läkare…” 

Det pågår diskussioner kring hur en videomötestjänst inom RÖ kommer utvecklas i 

fortsättningen och diskussionerna gäller bland annat hur systemet ska utvecklas, vilka fall som 

är lämpliga och hur en triagering ska gå till. Enligt deltagare 3 finns det ett behov av att 

kontinuerligt diskutera dessa saker för att utveckla och förbättra, och föreslår ett digitalt 

diskussionsforum för den vårdpersonal som är med i utvecklingen av en videomötestjänst.  

5.2.4 Output quality 

Kräver systemintegrering 

Alla deltagare nämner att en videomötestjänst behöver vara integrerad med det nuvarande 

journalsystemet Cosmic och i pilotprojektet fungerar DVC som separat verksamhet och system 

utöver ordinarie verksamhet. Deltagare 2 anser att för att det enkelt ska gå att använda en sådan 

tjänst kan det inte vara parallella system. Flera deltagare förklarar att det pågår diskussioner 

kring hur detta bör samordnas och integreras med ordinarie verksamhet men inte vet hur.  

Svårt att lita på tekniken 

Deltagare 5 har dåliga erfarenheter av uppdateringar av nya system och upplever att det aldrig 

brukar fungera som det ska och att uppdateringar ofta skapar problem. Ibland har deltagaren 

fått hjälp från IT-akuten och har en privat dator i reserv om det skulle behövas. Det ska gå bra 

att arbeta hemifrån och från andra ställen men då krävs det internetuppkoppling som fungerar.  

“...och jag sa att jag..har varit med om..såna här, asså, stora uppdateringar av nya system förut 

och det jag vet är att det fungerar aldrig som det är tänkt. Och så var det ju samma sak här, utan 

vi var hemma hos mig och satte upp alla saker och det fungerade ju inte.” (Deltagare 5) 
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Det varierar var patienten befinner sig när ett vårdbesök via video äger rum, vilket deltagare 5 

inte menar har så stor betydelse så länge kontakten fungerar bra. De flesta är hemma och en del 

är på jobbet eller på bussen. Deltagare 4 lyfter däremot att patientens utrustning kan ha 

betydelse för hur väl videomötets kvalitet blir.  

“Det har vi ju märkt kanske att, sitter man med mobilen så blir det ganska litet. Då är det svårt att 

liksom se bra. Om jag vill se nånting som patienten ska göra så måste man ju kunna ställa ifrån sig 

och backa tillbaka lite grann.” (Deltagare 4) 

Deltagare 3 berättar om en stressande och irriterande upplevelse av ett videomöte med en 

patient där det uppstod tekniska problem. Tekniken fungerade inte som den skulle och det gick 

inte att få någon IT-support på kvällen, vilket resulterade i ett privat telefonsamtal med 

patienten i stället, där deltagaren fick förklara varför videomötet inte fungerade. Detta upplever 

deltagare 3 påverkar yrkesintegriteten, att inte kunna genomföra sitt arbete på ett bra sätt.  

“Jag tycker att, jag mår dåligt att veta att..minst sex-sju personer tänker att, ja han är inte seriös 

den här mannen. Förstår ni mig, det är en..det har med mitt..yrke och integritet också. Det känns 

inte roligt att veta att..ja..dom tycker att jag inte gjort mitt.” (Deltagare 3) 

Det behöver enligt deltagare 3 finnas en ökad trygghet i hantering av tekniska problem, då det 

kan leda till att vissa patienter inte vill prova den typen av tjänster fler gånger.  

“Det måste finnas nån form av..backup så att du vet precis att problemet löser sig. Att vi är inte 

tvungen att ringa..från privata telefoner och be om ursäkt och..därför att dom flesta förstår men 

det finns nån som säger jaja, okej okej, jag skulle aldrig prova den här mer. Det var första gången, 

det funkar inte.” (Deltagare 3) 

Tekniken begränsar bedömning av patient 

Enligt deltagare 4 finns det en skepsis hos många i att det inte är möjligt att göra ett lika bra 

jobb via video som på plats men menar också på att inställningen även varierar mellan personer 

som har och inte har erfarenhet sedan tidigare. Inställningen kan skilja från person till person 

rent allmänt.  

“Det är klart att har man inte haft det förut och, och mycket utav vårat jobb går ut på att ta i folk, 

så, då är det klart att, då skulle man vara mer skeptisk, så. Så att det tror jag absolut skiljer sig, och 

det skiljer sig även med de som har haft och inte har haft så skiljer det sig nog väldigt mycket mellan 



 

 

 

 

 

 

50 

person och person också vad man, vad man tycker, om det är bra eller inte.” (Deltagare 4) 

Att ha ett fysiskt möte ger fler möjligheter än ett digitalt, både rent fysiskt att kunna undersöka 

genom att känna och klämma, men det skapar också en annan känsla med patienten. Deltagare 

2 tar upp att kvaliteten på ett videomöte med patient blir bättre om första besöket är fysiskt och 

att det då skapas en känsla av att känna patienten bättre.  

“Men om man aldrig haft möte såhär att träffas i rummet och sen har bara skype, då blir det alltid 

en annan känsla. Man får inte känslan att man känner personen. Det är så, åtminstone för mig. Så 

det blir lite speciellt. (Deltagare 2) 

5.2.5 Result demonstrability 

Otydlighet kring att göra en bra bedömning via video 

Som tidigare nämnt upplever många deltagare att det finns en oro över att klara av tekniken och 

hur tekniska problem skulle påverka arbetet. Flera deltagare upplever även att vårdpersonal kan 

känna att tekniken skapar en osäkerhet kring huruvida det är tillräckligt för att göra en bra 

bedömning. Något som deltagare 4 anser att många tycker är svårt, särskilt för fysioterapeuter, 

är att kunna göra ett tillräckligt bra jobb via video när mycket av yrket handlar om att undersöka 

en patient med händerna.  

“I och med att vårat, vårat starkaste är ju att undersöka patienten med händerna så, eh, och många 

har ju svårt att se hur man ska kunna göra det på ett bra sätt över en video. Jag förstår det också. 

(Deltagare 4) 

Det är en svår avvägning huruvida patientkontakt via video är tillräckligt för att göra en bra 

bedömning. Deltagare 2 menar att det finns en begränsning i bedömningen och speciellt om det 

är ett första besök där det inte gjorts något fysiskt besök tidigare.  

Ser nyttan för patienterna 

Enligt deltagare 5 är målet med de förändringar som äger rum inom sjukvården idag att minska 

underskottet och menar på att en videomötestjänst inte kommer att ge någon ekonomisk 

vinning, vilket han uppfattar att landstinget tror. Deltagare 5 menar att en sådan typ av tjänst 

däremot kan förenkla för alla aktörer genom att det exempelvis blir mindre jobb för 

vårdcentralen, men att det främst gör nytta för patienten.  
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“...men målet med alla förändringar idag är en tanke på att man vill, man vill minska underskottet. 

Men däremot kommer det öka kvaliteten.” (Deltagare 5)  

Deltagare 6 uppfattar att de flesta kan se det positiva för patienten och ser potentialen för en 

videomötestjänst, men menar att för att verkligen få medarbetarna att se effekt så måste olika 

system kunna integreras och teknik fungera. Integritet, sekretess och hantering av 

personuppgifter nämns också som aspekter som hindrar utvecklingen framåt.  

“De kan ju se det positiva för patienten och i tjänsten och potentialen men, det är inte integrerat. 

Så det krävs väldigt mycket när det gäller integration av system också, faktiskt. Så, att man får 

möjlighet att verkligen dra, få effekt utav tjänsterna och ser medarbetarna effekt, då, aa då 

kommer det att gå mycket lättare.” (Deltagare 6) 

Att få statistiska bevis 

Deltagare 3 menar att det krävs fakta och statistik för att övertyga någon som är negativ till en 

digital tjänst, för att visa på exempelvis ekonomisk vinning, tidsbesparing i antal besök, antal 

lyckade besök och hur många läkarbesök som sparats på jourcentralen.  

“...nånstans måste man övertyga med..fakta. Jag kan ha, jag kan ha en känsla, det här är jättebra, 

jag kan tycka det är jätteroligt, men..för att övertyga en som är totalt negativ, och de har rätt i viss 

mån, då måste man..ha en grund. Och grunden kan inte bli annat än att man följer upp statistik…” 

(Deltagare 3) 

Deltagare 7 anser att det är viktigt att kunna visa på pilotutvärderingar men också tydlighet i 

vad en tjänst ska ge för värde för de som ska använda den och vilken effekt den kan ge. Med 

bevis i mindre pilotstudier stärks bevisen för vilket värde och effekt den kan ge.  

“Utvärderade piloter är väl en sak. Och att man tydligt kan beskriva vad nånting ska ge för värde, 

och att man då tror på den beskrivningen, jo men det verkar rimligt att det skulle kunna ge den här 

effekten. Och om man då dessutom har kunnat visa det i nåt försök eller i mindre skala så stärker 

ju det den...” (Deltagare 7) 

Att höra andras positiva upplevelser av tjänsten 

Utöver fakta och statistik för att övertyga så är det fler av deltagarna som håller med om att de 

som använder denna typen av tjänst och är positivt inställda till det behöver prata om det och 

visa för andra att det fungerar. De som inte använt ett digitalt verktyg behöver höra från andra 
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som använder det att det är bra. Deltagare 4 menar att det handlar om hur de som är positiva 

pratar om det och att faktiskt uttala sig kring det. Deltagare 4 tror dock att det är svårt att övertala 

människor och menar på att det ibland bara är att testa för att kunna inse själv att det fungerar.  

“Dels är det väl hur vi som inte är skeptiska, hur vi pratar om det, så. Eh, att vi ser att, att vi ser att 

det funkar och att vi uttalar det så, eh. Sen tror jag nånstans, ibland kanske folk bara måste prova 

också och märka att det funkar. Det går ju liksom inte att övertala folk hur som helst tänker jag 

utan vi måste ha bevis för att det går och att vi tycker att det är bra, tror jag.” (Deltagare 4) 

Deltagare 8 instämmer med att det behöver pratas mer om DVC för att fler ska bli medvetna 

om tjänsten. För pilotprojektet med DVC har marknadsföringen däremot medvetet varit lite 

mindre på grund av att det är så nytt och att inte riskera att få för många patienter för att kunna 

hantera.  

“Man pratar även med folk som jobbar på sjukhusen, vet inte vad det är ens. Och när jag pratar 

med folk jag känner. Aa jag jobbar med Digitala Vårdcentralen. Jaha vad är det för nånting? Och 

så förklarar jag. Jaha som Kry och Min doktor då? Så det vet de ju men Digitala Vårdcentralen är ju 

väldigt anonymt.” (Deltagare 8) 

Testa för att få en egen uppfattning 

Fler av deltagarna tar upp att det är genom att testa och själv få en uppfattning som det går att 

ha en åsikt och få större acceptans kring teknik och förändringar i allmänhet.  

“...man måste liksom vara med för att ha en åsikt tycker jag. En del säger, ja men det här är inte 

bra, men du har inte testat. Eh, för att är man i systemet, då ser man liksom vad det är för fördelar 

och vad det är för nackdelar. Det finns nackdelar, ja visst, men det finns stor potential här.” 

(Deltagare 1) 

Deltagare 5 lyfter att tekniken med videomöte i sig är gammalt men det är en ny kontext för 

sjukvården och vårdpersonalen och upplever att för att bli trygg i situationen så måste den 

användas.  

“...videon är ju ganska gammal. Men att använda den så här är nytt. Ah så man måste se, man 

måste använda för att bli trygg i situationen och..veta vad kan jag göra med god kvalitet både för 

mig och för patienten. Vi har ju en etisk sak att..man vill ju inte göra saker som inte är bra va.” 

(Deltagare 5) 
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I pilotprojektet DVC har deltagare 6 uppfattat att det finns en större acceptans i takt med att 

arbetet pågår och det sprider sig till fler att det faktiskt fungerar och är bra, att det inte är något 

nytt och främmande samt att det inte konkurrerar med andra aktörer. Deltagare 4 anser att det 

handlar om att anpassa sig till nya system och arbetssätt, att lägga tid på att vänja sig och menar 

att när det gäller nya saker handlar det om vanesak. 

“Jag har ju fått avsätta ganska mycket tid för att jobba med det och liksom komma in i det också, 

men det är väl det, så det funkar liksom inte i den normala vardagen att bara stoppa in om man 

inte är van vid video sen innan, men så är det väl med alla nya saker antar jag.” (Deltagare 4) 

5.2.6 Analys av external variables 

I följande del analyseras de faktorer, external variables, som presenteras i föregående 

underkapitel av empiriskt material. Faktorerna analyseras och diskuteras utifrån de steg som 

studiens analysmodell är uppbyggd av och i relation till det teoretiska ramverket.  

Perceived Usefulness (PU) 

PU innebär till vilken utsträckning en person tror att användningen av ett system kommer 

förbättra den egna arbetsprestationen (Davis, 1989). Job relevance räknas som en kognitiv 

bedömning som ska ha en direkt påverkan på PU (Venkatesh & Davis, 2000). Nedan 

sammanfattas den data som kunde höra till job relevance.  

Fler av deltagarna anser att videobesök inom vården är en naturlig väg att gå och har en 

framtid, men uppfattar att det finns utmaningar för att det ska utformas på rätt sätt. Av de 

deltagare som medverkade i studien uppfattade majoriteten att många har svårt att se lösningar 

på vissa utmaningar. Samtidgt kunde alla deltagare se nyttan med en videomötestjänst inom 

sjukvården om den kunde utformas på rätt sätt.  

En utmaning som alla deltagare lyfte var att kunna integrera en videomötestjänst i ordinarie 

verksamhet och i nuvarande journalsystem, vilket måste kunna göras för att skapa nytta. Detta 

för att exempelvis kunna hänvisa patienter vidare för provtagning eller fysiskt återbesök med 

samma vårdpersonal eller verksamhet. Fler av deltagarna menar att det finns risk att dyrbara 

tidsresurser läggs på patienter som kanske inte behövt läkare utan kunde ha tagits med 

sjuksköterska. Utifrån deltagarna verkar en viktig aspekt vara att rätt patienter får rätt 

vård. Bland deltagarna upplevs en osäkerhet kring hur denna typ av överkonsumtion av vård 

skulle kunna undvikas. Bland deltagarna upplevs även otydlighet i vilka åkommor som är 
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lämpliga eller vilken typ av yrkeskategori som är lämplig att söka, för både patienter och 

vårdpersonal. Några få deltagare lyfter även att det generellt finns en otydlig linje mellan läkare 

och sjuksköterskor i vem som egentligen ansvarar för vad, vilket försvårar kontinuitet och i sin 

tur osäkerhet i vem som gör vad i en videomötestjänst.  

Deltagarna ser nyttan med en videomötestjänst när den kan användas som ett komplement i 

sitt ordinarie arbete, som ett extra verktyg och som en naturlig del såsom exempelvis i dagens 

telefonbesök. Deltagarna tar alla upp behov av att kunna anpassa enligt patientens behov och 

att tillsammans bestämma vilket kontaktsätt som ska användas för varje enskild patient, 

exempelvis att ta besöket via video eller på vårdcentral, kunna boka in återbesök eller första 

besök. Deltagarna ser också värdet det ger patienterna då det är ett av målen med 

vårdpersonalens arbete, att skapa nytta för patienten genom att ge individanpassad vård. 

Patienten behöver exempelvis inte ta sig någonstans, bara de har utrustning och uppkoppling. 

Deltagarna kan se nytta när patienter kan slutföras och inte bli hänvisade vidare, att rätt patienter 

får rätt vård. Två av deltagarna lyfter att det finns nytta för vårdpersonalen i en videomötestjänst 

då det ger mer information än att ringa, exempelvis att kunna se hur de mår och se utslag. Det 

skapar enligt enstaka deltagare ett värde att kunna arbeta hemifrån eller på annan plats 

oberoende av var det är.  

Alla deltagare gav förslag på hur en videomötestjänst kan och bör utformas för att skapa 

nytta, men var inte säkra på vägen dit då det ofta ses som saker som är svåra att påverka. Alla 

deltagare lyfter att en videomötestjänst inom sjukvården kräver någon typ av triagering, vilket 

inte finns idag, men det finns blandade åsikter kring hur och flera deltagare är osäkra på hur det 

skulle gå till. Alla deltagare lyfter också att det skulle vara användbart att kunna boka återbesök. 

Att en videomötestjänst ska kunna vara integrerad i ordinarie vårdcentral är också något som 

alla deltagare ser som viktigt för att nytta ska uppstå.  

Enligt TAM2 spelar output quality en betydande och påverkande roll i relation till 

jobbrelevans för att förstå och bestämma PU (Venkatesh & Davis, 2000). Något som kunde 

höra till output quality ur insamlad data var som tidigare nämnts att en videomötestjänst måste 

vara integrerad i nuvarande system, vilket det för tillfället inte är och det ses som en utmaning 

av flera deltagare. Alla deltagare nämnde tekniken som en bristande faktor i den här typen av 

tjänst och något som många deltagare tar upp är videoteknikens begränsning att genomföra 

patientbedömningar. Många upplever att tekniken är opålitlig, inte alltid fungerar, ofta skapar 

problem och kräver en bra internetuppkoppling. En deltagare tar upp att patientens plats spelar 
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mindre roll men upplever en osäkerhet kring kvalitén vad gäller vilken utrustning patienten 

använder sig av. Tekniska problem upplevs av ett fåtal deltagare påverka yrkesintegriteten, men 

också patientens attityd till tjänsten. Flera deltagare upplever att det behövs en ökad trygghet i 

användning av tekniken vid problem som uppstår.  

Subjective norm har en påverkan på PU, både när det gäller andra personers påverkan på den 

egna uppfattningen av nytta och även på statusfrämjandet och påverkan i arbetsgruppen 

(Venkatesh & Davis, 2000). Subjective norm har inkluderats i att vara en av de bestämmande 

faktorerna för BI (Venkatesh & Davis, 2000). Subjective norm kan utifrån studiens data 

sammanfattas med att det finns subjektiva normer som kan uppfattas påverka, dels på en 

nationell nivå genom exempelvis debatt bland sjukvårdsproffessionen, och dels på en regional 

nivå bland medarbetarna. Alla deltagare tar upp de privata aktörerna som kommit ut på 

marknaden och flera menar att det visar på det ökade behovet av en mer tillgänglig vård för 

befolkningen men också att det har skapat stor debatt kring hur den digitala vården bör och inte 

bör utformas. Debatten innehåller till stor del kritik mot olika privata aktörer som erbjuder 

vårdbesök via video då de i sin framfart på marknaden ansågs tjäna pengar på enklare åkommor 

och ta resurser från regioner och landsting. När pilotprojektet DVC startade i Region 

Östergötland uppfattar studiens deltagare att det fanns ett visst motstånd och tveksamheter men 

att det nu uppfattas mer positivt. Politiska beslut låg till grund för att starta pilotprojektet och 

det fanns inte tillräckliga bevis eller utvärderingar kring hur vårdbesöken via video skulle 

utformas. Det medförde otydliga projektmål och ett fåtal deltagare menar att det skapade stort 

motstånd hos läkare och vårdcentralschefer. En annan deltagare upplever att det inte är lika 

populärt bland chefer men mer hos läkare. En deltagare nämnde att det var fler personer som 

medverkade i pilotprojektet vid starten men som senare hoppade av och menar att det kan ha 

berott på debatten som gör området kontroversiellt och nytt. Många hade svårt att tro att det går 

att göra på andra sätt inom regionen än som de privata aktörerna, men idag upplevs fler vilja 

använda det om det går att integrera till varje enskild vårdcentral. Några deltagare nämner att 

det är ett fåtal entusiaster som tycker det är roligt att vara med i DVC och projekt likt det.  

Result demonstrability har en påverkan på PU (Venkatesh & Davis, 2000). Något som ur 

studiens data kunde placeras in i result demonstrability var att deltagarna uppfattar en otydlighet 

i om video är tillräckligt för att kunna göra en bra bedömning och att det kan vara svårt att veta 

hur en bedömning skulle kunna bli. Alla deltagare ser nyttan med en videomötestjänst för 

patienterna och att det kan öka vårdkvaliteten. En av deltagarna lyfter att det är patienterna som 
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främst kommer dra nytta av den här typen av tjänst och att det även kommer förenkla för alla 

aktörer, men uppfattar inte att det kommer ge någon ekonomisk vinning.  

Top management support har en direkt påverkan på PU av informationssystem inom 

sjukvården (Chen & Hsiao, 2012). Denna faktor är ansedd att vara den mest signifikanta faktorn 

som påverkar införandet av IT i en organisation. Stöd från en senior ledning eller ledningsgrupp 

försäkrar också att det finns tillräckligt med kapital och resurser under implementeringen, vilket 

gör det möjligt för läkare att uppfylla kraven för klinisk praxis och därigenom kan effektivitet 

på en systemutvecklingsnivå uppnås (Chen & Hsiao, 2012). Underkategorier till organizational 

factors kan kopplas till top management support. En av dessa rör utbildning och hantering av 

DVC där introduktionen av DVC i pilotprojektet uppfattades enkel men en deltagare ansåg att 

det inte skulle fungera i större mängd. Något annat som lyftes var behovet av ökad intern 

kommunikation i form av dialog och återkoppling nedifrån och upp samt diskussion och dialog 

inom projektet mellan deltagare och i projektgruppen. En av deltagarna i DVC upplevde att det 

hade behövts bättre uppsatta ramar för projektet men upplever att en viss frihet i ett projekt kan 

ha fördelar. Något som från flera deltagare upplevs vara en utmaning är att få med sig och nå 

ut till en redan högt belastad vårdpersonal, som dessutom kan ha dåliga erfarenheter av 

teknik samt att det inte ligger i vårdpersonalens natur att hantera teknik. 

Perceived Ease of Use (PEU) 

Perceived Ease of Use (PEU) innebär till vilken utsträckning en person tror att användningen 

av systemet kommer ske utan ansträngning (Davis, 1989). PEU har en direkt påverkan på PU 

och A (Davis, 1989).  

På frågan vad deltagarna tror kan bidra till att de som är mer skeptiska till vårdbesök blir 

mer positiva nämndes integration mellan olika system, fungerarande teknik, integritet, sekretess 

och hantering av personuppgifter som viktiga områden. Andra saker som deltagarna anser 

skulle kunna bidra till att vårdpersonalen blir mer positiv är att höra hur medarbetare som har 

patientkontakt via video upplever en sådan tjänst, få bevis och fakta på vad det ger för värde 

och effekter, samt att det till stor del handlar om att våga testa för att förstå hur det fungerar och 

skapa sin egen uppfattning av det.  

Team competence har en påverkan på PEU av informationssystem inom sjukvården (Chen 

& Hsiao, 2012). För pilotprojektet med DVC är deltagare 4 representant för sin organisation 

och blev tillfrågad av sin chef att delta i pilotprojektet delvis på grund av tidigare erfarenhet av 
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ett projekt där återbesök via video testades och är tillfredsställd med hur det gick. 

Projektgruppen som arbetar för att utveckla DVC består av en chef, medicinskt ansvarig, 

jourcentralschef, digitalansvarig vårdadministratör, utvecklingschef samt två ST-läkare som 

bidrar med sina olika perspektiv.  

System quality har en påverkan på PEU av informationssystem inom sjukvården, däremot 

inte lika mycket som team competence (Chen & Hsiao, 2012). System quality syftar på 

systemets egenskaper relaterat till respons, pålitlighet och säkerhet (Chen & Hsiao, 2012), 

vilket kan antas ligga nära den externa faktorn output quality som nämnts i föregående stycke 

om PU. Sammanfattningsvis uppfattar deltagarna att tekniken begränsar patientbedömningen, 

att integration av system krävs för att skapa nytta, att tekniken inte går att lita på, ofta skapar 

problem och kräver god internetuppkoppling samt att teknikproblem uppfattas påverka 

yrkesintegriteten och patientens attityd till tekniken.   

Attitude Toward Using (A) 

Attitude Towards Using (A) definieras som en användares önskan och avsikt att använda 

systemet (Davis, 1989). PU och PEU har en direkt påverkan på A (Davis, 1989). Attityden till 

användning av en videomötestjänst inom sjukvården kan antas vara delad bland deltagarna och 

vårdpersonal överlag. Vårdbesök via video upplevs ha en framtid och deltagarna kan se flera 

aspekter av nytta med det, främst för patienten, men det råder samtidigt tveksamheter och 

osäkerhet kring hur vissa utmaningar ska kunna lösas praktiskt, tekniskt och organisatoriskt. 

Deltagarna upplever att debatten om digitala vårdbesök har färgat av sig till vårdpersonalen och 

att det delvis kan förklara den skepsis som existerar. Att det tycks finnas ett motstånd bland 

läkare och chefer inom sjukvården kan också antas ha en inverkan på vårdpersonalens attityd 

till vårdbesök via video. Fler och fler medarbetare upplevs däremot mer positivt inställda desto 

längre DVC-projektet har hållit på och tros kunna bero på att fler fått se och höra att det fungerar 

bra av de som deltar i pilotprojektet och att det inte är samma sak som de privata aktörerena, 

utan snarare en naturlig del i arbetet. Något som ytterligare påverkar attityden är det tvivel till 

tekniken som råder och attityden till de brister som deltagare och annan vårdpersonal upplever 

och har erfarit tidigare. Det finns en osäkerhet för opålitlig teknik, oviss och begränsad 

patientbedömning och att tekniken ska påverka yrkesrollen på ett negativt sätt.  

Önskemål eller krav som är framstående från alla deltagare handlar om systemintegrering, 

triagering inför vårdbesök samt möjligheten till att anpassa tjänsten efter behov. Bland 
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deltagarna upplevs ett ökat behov av kommunikation, dels inom projektet men även internt 

överlag. En utmaning som upplevs bland fler deltagare i projektgruppen är att nå ut till och få 

med sig vårdpersonalen, särskilt läkare, då de ofta är högt belastade och pressade som det är. 

Det behövs ett ökat stöd i teknikanvändningen, tydliga projektramar, bättre möjlighet att 

diskutera med medarbetare över tid och hitta sätt att få mer återkoppling från vårdpersonalen 

och upp till högre uppsatta medarbetare. Att få stöd uppifrån anses vara den faktor som har 

störst inverkan på införandet av IT i en organisation (Chen & Hsiao, 2012), och kan därmed 

antas påverka attityden hos vårdpersonal. När läkare har en positiv attityd till 

informationssystem visas en högre acceptans av det, vilket gör att PEU och PU är viktiga 

faktorer för acceptansen av informationssystem inom sjukvården (Chen & Hsiao, 2012).  

Behavioural Intention to Use (BI) 

Behavioural Intention to Use (BI) definieras som en individs intresse och vilja att använda 

systemet i sitt framtida arbete (Davis, 1989). PU och A har en direkt påverkan på BI enligt 

Davis (1989). 

Subjective norm har inkluderats vara en av de bestämmande faktorerna för BI (Venkatesh & 

Davis, 2000). Subjective norm har en påverkan på PU, både när det gäller andra personers 

påverkan på den egna uppfattningen av nytta och även på statusfrämjandet och påverkan i 

arbetsgruppen (Venkatesh & Davis, 2000). Bland deltagarna uppfattas många vara påverkade 

av de negativa aspekterna i debatten kring digitala vårdbesök samt av chefer och kollegor i den 

egna verksamheten. Efter att ha fått direkt erfarenhet av system över tid visade det sig enligt 

Davis (2000) att personer förlitar sig mindre på social information i sin uppfattning av PU och 

intention men att de fortsatte att bedöma PU utifrån potentiella statusfördelar av att använda 

systemet. Därav kan det antas vara viktigt att få med sig framförallt chefer men också läkare 

och annan vårdpersonal i att bli nyfikna och vilja testa en videomötestjänst inom sjukvården, 

för att bidra till statusfrämjande.  

Top management support har en påverkan på BI då den anses vara en viktig faktor för 

acceptansen av IT-system i en organisation, och enligt Chen & Hsiao (2012) har det en direkt 

påverkan på PU av informationssystem inom sjukvården, där PU i sin tur har en direkt påverkan 

på BI. Det finns ett behov av ett ökat stöd uppifrån i form av tekniskt stöd och stöttning i att 
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skapa tydlighet i projekt samt involvering, dialog med verksamheterna och de som ska delta i 

projekt samt stöd från senior vårdpersonal.  

Utifrån attitude towards using, attityden till att använda en videomötestjänst inom 

sjukvården, kan BI antas vara att det finns en villighet att använda en typ av videomötestjänst 

som är utformad på ett sätt som skapar värde för vårdpersonalen samt patienterna och där det 

finns tydliga lösningar på de utmaningar som upplevs existera, vilket bland deltagarna inte är 

fallet än. För att som vårdpersonal vara villig att använda en videomötestjänst behöver den 

fungera som ett komplement och en naturlig del till övriga sjukvården och därmed vara 

integrerad i nuvarande system, kunna bli ett alternativt steg efter någon typ av triagering för att 

minska överkonsumtion av vård samt kunna möjliggöra olika typer av besök för att kunna 

anpassa till ens arbete och till varje enskild patients önskemål. För att öka intentionen till 

användning behöver tekniken vara användarvänlig, det behöver finnas stöd vid problem med 

tekniken för att öka tryggheten kring teknik samt en tydlighet i vilka åkommor som är relevanta 

att ta via video. Fler deltagare nämner att det enda sättet att skapa en egen uppfattning av 

användarvänlighet och nytta för de som är svåra att övertala är att testa själv. Det kan därmed 

anses vara viktigt att uppmuntra till för att skapa en mer positiv attityd till en videomötestjänst.  

I TAM2 anses subjective norm ha en direkt påverkan på BI, vilket används i den 

analysmodell anpassad för denna studie. Däremot i Chen och Hsiaos (2012) studie där läkares 

acceptans till informationssystem undersöks, visar det sig att PEU har större påverkan på 

acceptansen än PU, vilket också stämmer överens med andra studier som undersöker 

vårdpersonals acceptans till systeminformation. Detta gör att PEU eventuellt kan ha större 

betydelse för vårdpersonals acceptans av och intention till användning av en videomötestjänst 

än analysmodellen för denna studie.  

Actual System Use (AU)  

Actual System Use (AU) innebär huruvida systemet används eller inte. Utifrån tidigare steg i 

modellen går det förhoppningsvis att förutspå om användarna kommer använda systemet eller 

inte (Davis, 1989). Utifrån föregående analysstycken antas det kunna förutspås om 

vårdpersonalen kommer ha patientkontakt via video. I kommande diskussionsavnitt 

sammanfattas och diskuteras de faktorer och områden som enligt analysen påverkar 

vårdpersonals acceptans att använda en videomötestjänst.   
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6 Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras studiens resultat och analys i relation till studiens syfte, 

frågeställning, bakgrund och metod. Avsnittet diskuterar möjligheter och utmaningar 

samt studien i ett vidare sammanhang. Avsnittet avslutar med att ge förslag på 

framtida studier.  

6.1 Resultatdiskussion 

Studien resulterade i förståelse för och förslag på egenskaper för en framtida videomötestjänst 

utifrån vårdpersonalens perspektiv samt förståelse för faktorer som påverkar acceptans av och 

intention till användning av en sådan tjänst. Resultatet baseras på intervjudata från åtta 

intervjuer genomförda med personal som på ett eller annat sätt arbetar med eller i pilotprojektet 

Digital Vårdcentral (DVC). För att svara på frågeställningen gällande att undersöka acceptans 

av och intention till användning användes det teoretiska ramverket Technology Acceptance 

Model (TAM), och för att komma fram till vilka egenskaper som en framtida tjänst skulle kunna 

inneha användes metoder och tekniker inom ramen för tjänstedesign.  

Sveriges satstning på Vision e-hälsa 2025 har bidragit till att fler digitala satsningar runtom 

i landet läggs på att utforma tekniska lösningar som på olika sätt har som mål att förbättra 

vårdkvaliteten för den enskilda patienten (SKL & Socialdepartementet, 2017). Det kan också 

ha att göra med att privata aktörer satt press på offentlig sektor i att också kunna erbjuda den 

typen av digital tjänst (Lakartidningen.se, 2018). Det finns fåtalet studier kring hur kontakt 

mellan patient och vårdpersonal via video bör utformas och kring de utmaningar och 

möjligheter som finns i en sådan kontext inom svensk sjukvård. I en kvalitativ studie av 

Sturesson och Groth (2018) undersöktes störningar och begränsningar i användning av 

videomöte inom öppenvård, där de lyfter olika utmaningar med användningsområdet både för 

patienter och vårdpersonal, och menar på att det behöver vidare utforskning. Tidigare har 

studier genomförts där tjänstedesignprojekt inom sjukvården applicerats för digitalisering inom 

vården, men inte specifikt för digitala vårdbesök. I och med digitaliseringens framfart och det 

ökade införandet av ny teknik inom sjukvården, ökar behovet av tjänster och system som är väl 

designade (Jones, 2003), vilket gör denna studies bidrag intressant. Tjänstedesign anses vara 

ett förhållningssätt som ger fördelar för sjukvårdsorganisationer på grund av dess helthetstänk 
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och användarcentrerade metoder (Fry, 2019). Trots fördelarna som kan antas med ett mer 

människocentrerat förhållningssätt samt att sjukvården går mer mot detta arbetssätt, ses det som 

en stor utmaning då det bland annat kräver att personal inom sjukvården utvecklar nya 

kompetenser, attityder och ökad lyhördhet (Freire & Sangiorgi, 2010). Denna studie bidrar till 

användningen av ett användarcentrerat förhållningssätt i form av research-fasen i ett 

tjänstedesignprojekt, för att på sikt implementera en videomötestjänst inom sjukvården. Då ett 

användarcentrerat förhållningssätt är en utmaning inom sjukvården sågs behovet av ytterligare 

teoretiskt stöd för denna studie och fokus valdes således att läggas på frågan kring vad som gör 

vårdpersonal villiga eller motvilliga att använda ny teknik. Acceptans till teknik och 

informationssystem hos vårdpersonal har undersökts i flera studier men inte i förhållande till 

en videomötestjänst inom sjukvården. För denna studie användes originalmodellen för TAM 

samt delar ur två uppföljande modeller av TAM, den ena med en uppdatering av external 

variables utifrån originalmodellen och den andra en modell anpassad gentemot läkares 

acceptans av informationssystem. Kombinationen av tjänstedesign och TAM bidrar till att 

förstå vad som krävs för ett lyckat införande av en videomötestjänst i form av egenskaper, samt 

förståelse för vilka faktorer som är av betydelse för att vårdpersonalen ska vara villiga att 

använda en sådan typ av tjänst. Studien ger kunskap för det specifika fall som en 

videomötestjänst inom Region Östergötland innebär.  

6.1.1 Vilka behov finns i förhållande till en videomötestjänst och vilka 
egenskaper bör en sådan tjänst inneha? 

Sex teman framkom ur den tematiska analysen och användes för att utforska tjänstens kontext 

och de personer som ingår i den för att förstå designproblemet. De teman som framkom var 

teknik och systemkompatibilitet, påverkan på arbetsuppgifter och ansvarsområden, få med sig 

vårdpersonalen, behov av underlag för effekterna, vikten av kommunikation och information 

internt samt önskemål för en framtida videomötestjänst. För att bearbeta studiens transkriberade 

och analyserade data användes metoder och tekniker inom ramen för tjänstedesign och 

användarcentrerad design. Detta för att bidra med insikter, såsom genom olika 

visualiseringstekniker, user stories och kravställning. Användarstudiens research-fas 

resulterade i ett antal egenskaper och krav som bör ställas på en framtida videomötestjänst. 

Inom dessa krav definierades avsedda brukskvaliteter i perspektiv från vårdpersonalens 

användning av en framtida videomötestjänst. Detta för att under en kommande designfas ha ett 
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mål med användningen, kunna avgränsa och styra utforskning av idéer samt för att kunna återgå 

till dessa under hela designprocessen.  

Avsedda brukskvaliteter 

Trygghet i tekniken. Vårdpersonalen behöver känna trygghet vid användning av en 

videomötestjänst, dels inför användning och dels i faktisk användning av tjänsten. 

Uppfattningen bland deltagarna är att tekniken är opålitlig och kan påverka arbetet negativt. 

Sturesson & Groth (2018) menar i sin studie att vårdpersonal som erbjuder digitala vårdmöten 

som alternativ till fysiska kan behöva stöd i form av guider eller checklistor gällande att 

vårdpersonalen annars riskerar att bli allt för upptagna av att försöka få tekniken att fungera. 

Att känna trygghet i tekniken är av betydelse för att fokus ska kunna läggas på mötet med 

patient och inte på att oroa sig för att tekniken inte ska fungera.  

Känna nytta för patienten. Att känna att tjänsten gör nytta för patienten valdes som en 

brukskvalitet då detta var något som studiens deltagare kunde se och kan därmed anses vara 

viktigt för att vilja involvera tjänsten i sitt arbete. Att patientnyttan anses vara viktig kan ha att 

göra med det patientcentrerade förhållningssätt som har en viktig roll inom svensk sjukvård 

idag (Robinson m.fl., 2008). Det anses därmed av vikt att patienten har möjlighet att påverka 

den egna vården tillsammans med vårdpersonalen.  

Nyfikenhet. En framtida videomötestjänst behöver väcka nyfikenhet hos vårdpersonalen. 

Utifrån de journey maps som togs fram baserat på intervjudata, blev det tydligt att en utmaning 

är det som sker tiden innan den faktiska interaktionen med verktyget. Den kultur som existerar 

inom proffessionen och organisationen gällande förbättring av sjukvårdens kvalitet är något 

som i stor utsträckning har en inverkan på de förändringar som sker inom sjukvården (Grol & 

Grimshaw, 2003). Enligt deltagarna finns det en tröskel inför att använda nya digitala verktyg 

eller för förändringar i stort bland många medarbetare inom vården. Det finns en uppfattning 

bland många att ny teknik kan kännas svårt, att det är mycket att lära sig och svårt att få in i 

arbetet. Det behöver finnas ett intresse och en nyfikenhet som kommer från dem själva för att 

upplevelsen av den framtida tjänsten ska bli mer positiv.  

Trovärdighet/lita på. Vårdpersonalen behöver känna tillit till den framtida 

videomötestjänsten, att känna att den gör det den ska göra och att tro på att den fungerar. Det 
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gäller dels tekniken men också en tillit till att tjänsten är tillämpningsbar i det egna arbetet och 

i vården i stort.  

Säker/trygghet. Vårdpersonalen ska känna att det är tryggt och säkert att använda 

videomötestjänsten. Integritet, sekretess och hantering av personuppgifter anses vara viktiga 

områden för att utvecklingen ska gå framåt.  

Enkel att förstå. Då teknik överlag anses vara opålitlig och verkar skapa en osäkerhet hos 

vårdpersonal är det av stor vikt att en videomötestjänst är enkel att ta till sig och förstå i alla 

steg av tjänsten.  

Identifierade krav 

För att kunna värdera och välja konceptidéer i kommande idégenereringsfas kan någon typ av 

värderingsmatris innehållande uppsatta krav med fördel användas. De valda kraven grundades 

i avsedda brukskvaliteter samt insikter ur research-fasen. Nedan diskuteras valda krav med vikt 

i vårdpersonalens behov.  

Upplevelse. Videomötestjänsten behöver skapa värde för vårdpersonalen i sin yrkesroll 

såsom att känna trygghet med tekniken inför användning, att patienten som söker vård genom 

videomöte lämpar sig för videobedömning, kunna anpassa videomötet efter patientens behov 

och att tjänsten är integrerad i ordinarie system. Som tidigare nämnt är det viktigt att känna 

trygghet med utrustningen, både innan, under och efter patientkontakt via video. Det behöver 

exempelvis vara tydligt hur uppstådda problem med utrustningen ska hanteras, kännas enkelt 

och intuitivt hur videomötestjänsten fungerar. Det finns ett behov av att känna låg ansträngning 

hos vårdpersonalen, då många upplever att det ofta känns svårt och mycket vid användning av 

ny teknik. Det är således viktigt att vårdpersonalen uppfattar videomötestjänsten som ett enkelt 

och snabbt sätt att ha patientkontakt på. Det är viktigt att känna förtroende och tillit till 

videomötestjänsten, att den agerar på det sätt som den förväntas göra.  

Användbarhet. Användbarheten är viktig för den framtida videomötestjänsten. Som 

tidigare nämnt behöver den vara enkel att förstå och använda för att kunna känna trygghet i 

användningen. Det behöver gå snabbt att utföra uppgifter för att det ska upplevas enkelt och 

värdefullt. För att vara användbar behöver tjänsten vara informativ, att rätt information ges vid 

rätt tillfälle. Inför användning av en videomötestjänst behöver vårdpersonalen förstå och få 

information om målet med den, nyttan med den, tidigare utvärdering, andras erfarenheter samt 

möjligheten att påverka utformning av tjänsten. Introducerande information behöver ges 
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gällande den tekniska utrustningen, funktioner i tjänsten och vilka rekommenderade besvär som 

kan tas via video. Under användning behöver det finnas tydlig information hur hantering av 

tekniska problem ska gå till. Efter användning behöver det finnas information om hur 

återkoppling kan ges och var det går att vända sig vid frågor. Då videomötestjänsten idag är en 

tjänst i förändring bör tjänsten uppmuntra till feedback. Vårdpersonalen är en viktig användare 

och deras återkoppling kan bidra till en förbättrad tjänst men också till en ökad känsla av att få 

delta och påverka i utvecklingsarbetet.  

Implementering. Vid värdering av konceptidéer i en framtida idégeneringsfas behöver den 

valda lösningen kunna vara möjlig att implementera med de resurser som finns tillgängliga. Då 

sjukvården främst är utformad för att vara styrd av kapacitet innebär det att förmågan att kunna 

utnyttja tillgängliga resurser är begränsad (Radnor m.fl., 2012). På samma sätt är tiden att 

lansera och implementera av betydelse vid värdering av vald designlösning.  

Hållbar/långsiktig. Den tidiga fasen i utformningen av en videomötestjänst är viktig för att 

vara hållbar och långsiktig. För att tjänsten ska kunna hålla över tid måste tjänstens olika delar 

vara väl genomtänkta och för att kunna genomföra framtida ändringar.  

En designlösning som uppfyller alla ovannämnda krav skulle vara den ideala 

videomötestjänsten. Alla krav kan inte räknas med att uppfyllas men de har till syfte att sträva 

efter och fungera som vägledning i idégenereringen. Då det finns en begränsning inom 

sjukvården i förmågan att utnyttja tillgängliga resurser fullt ut (Radnor m.fl., 2012), är det 

viktigt att arbeta med prioriteringar för var resurserna ska läggas. De krav och egenskaper som 

specifierades hade således med fördel kunnat prioriteras och fastställas ytterligare med 

projektrepresentater från RÖ. Detta för att säkerställa att kraven anses relevanta och att inga 

viktiga detaljer saknas samt för att involvera personer som ingår i tjänstens utvecklingsarbete. 

En prioritering av dessa krav skulle kunna bidra till ett ännu mer avgränsat designproblem i den 

komplexa kontext som en videomötestjänst inom sjukvården innebär. Research-fasens insikter 

och kravspecifikation kan bidra till att ge stöd till prioriteringsarbetet.  

Sammanfattning 

• Hitta någonting som hos vårdpersonalen väcker nyfikenhet och intresse i att ta del av en 

videomötestjänst.  

• Patienter som söker vård via en videomötestjänst behöver lämpa sig för videobedömning för att 

bidra till en bättre upplevelse för vårdpersonalen. Videomötet behöver kunna anpassas efter 

patienten och vara integrerad i ordinarie system. 
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• Arbeta med att skapa trygghet innan, under och efter användning av tekniken, såsom åtgärder 

vid tekniska problem och tydliga instruktioner som får tjänsten att upplevas som enkel att förstå 

och hantera.  

• För att uppleva låg ansträngning behöver fokus läggas på vad som ses som intuitivt, information, 

enkelhet och att det går snabbt att utföra uppgifter.  

• Tydliggör tjänstens effekter och funktion för vårdpersonalen på ett transparant sätt, både 

fördelar och nackdelar, för att tjänsten ska nå upp till vårdpersonalens förväntningar. 

• Hitta ett sätt som involverar vårdpersonalen i utformningen av tjänsten. Det behöver finnas ett 

sätt för vårdpersonalen att ge återkoppling samt diskutera med varandra kring olika frågor.  

• För att en videomötestjänst ska vara hållbar över tid är det viktigt att tjänstens olika delar är väl 

genomtänkta och genomarbetade. Den tidiga fasen i utformningen av tjänsten har därför stor 

betydelse för att arbeta långsiktigt. Fördelningar av resurser i form av tid och personal är 

däremot en begränsande faktor för vad som är möjligt, och en prioritering av resursfördelning 

är nödvändig.  

6.1.2 Vilka faktorer påverkar vårdpersonalens acceptans av och intention till 
att använda en tjänst som möjliggör patientkontakt via video?  

De faktorer som identifierades i resultat och analys, utifrån den för studien anpassade TAM-

modellen, beskrivs och diskuteras nedan i fyra områden med vikt i faktorer som påverkade 

vårdpersonalens intention till och acceptans av användning av en videomötestjänst.  

Subjektiva normer. Vårdpersonal i chefspositioner. Utifrån analysen har åsikten hos de 

som är högre uppsatta en påverkan på acceptansen. Många vårdcentralschefer uppfattades vara 

negativa till en videomötestjänst, särskilt i början av DVC, på grund av en bristande dialog, 

otydliga mål och politiska beslut. Läkare. Det var många läkare som var och är skeptiska till 

den här typen av tjänst i början av projektet. Samhällsdebatt. Den pågående debatten kring 

kritiken till digitala vårdtjänster är också en påverkande faktor och speciellt i början av DVC, 

då många trodde att det skulle bli en tjänst likt de privata aktörerna. Politik. Politiska beslut 

ligger bakom uppstarten av DVC utan tillräckligt med utredning och underlag för hur en sådan 

tjänst skulle utformas, vilket medförde ett stort motstånd hos många medarbetare. 

Teknikens begränsningar. Systemintegration. Att en videomötestjänst behöver kunna 

integreras i nuvarande system är en betydande förutsättning för att vårdpersonalen ska se nytta 

med den. Stöd i teknikanvändning. Många upplever att tekniken är osäker, opålitlig och kan ha 

en negativ påverkan på vårdpersonals yrkesroller. Patientbedömning. Att tekniken begränsar i 
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bedömning av patient skapar en osäkerhet kring möjligheten att kunna göra ett bra jobb. Det 

skapas en ovisshet i vad som är möjligt och inte.  

Förutsättningar för att se nytta. Effekt och nytta. Alla deltagare ser nyttan med en 

videomötestjänst framförallt för patienter, och kan se nyttan med en framtida tjänst så länge det 

finns tydliga lösningar på de utmaningar som finns. Rätt vård till rätt patienter. Något som 

många har svårt att se är hur en videomötestjänst ska få in rätt patienter så att de får rätt anpassad 

vård, så det kan bidra med kontinuitet och att resurser används på ett effektivt sätt. För att rätt 

patienter ska få rätt vård via en videomötestjänst föreslår alla deltagare att någon typ av 

triagering krävs, men det råder tveksamheter i hur. Medicinsk faktor. Vilka besvär som lämpar 

sig att slutföra eller ta via video är oklart och påverkar huruvida vårdpersonal uppfattar nytta 

med en sådan tjänst. Ansvarsområden. En utmaning med införandet av en videomötestjänst 

anses vara var gränsen går mellan läkare och sjuksköterskor i ansvarsområden för en sådan 

tjänst. Det är också otydligt till vilken grad patienten själv ska avgöra om videobesök är en 

lämplig ingång till vården eller inom vilken yrkeskategori patientens besvär passar inom. 

Integrerad i ordinarie sjukvård. En videomötestjänst som är ett komplement till och en naturlig 

del av resterande sjukvård är en påverkande faktor för uppfattad nytta och i acceptansen av en 

sådan tjänst. Anpassningsbar till patient. För att en videomötestjänst ska kunna fungera som ett 

komplement i arbetet finns behoven av att kunna anpassa tjänsten efter patientens behov, 

exempelvis möjligheten att boka återbesök via video, första besök eller boka in ett fysiskt besök 

via ett videomöte.  

Faktorer inom organisationen. Top management support. Det uppfattas finnas ett behov 

av ökat stöd uppifrån när det gäller tekniken, tydlighet i projekt och möjlighet till mer 

återkoppling från vårdpersonalen och uppåt. Kommunikation. Något som ses som en stor 

utmaning är att nå ut till en redan högt arbetsbelastad vårdpersonal och få med dem i projekt 

likt DVC. Ett behov upplevs vara en ökad kommunikation internt mellan olika nivåer i 

organisationen, en pågående diskussion och dialog kring frågor som rör videomötestjänsten, 

samt tydligare projektramar med viss frihet.  

Enligt Davis (1989) påverkas acceptansen av ny teknik eller ett nytt system av flertalet 

faktorer. Angående vilka faktorer som kunde anses viktigare än andra är det svårt att avgöra 

men det finns vissa områden som nämndes av deltagarna fler gånger och som kan anses vara 

av större vikt. Integration av system och i ordinarie verksamhet, triagering och 

anpassningsmöjlighet var sådana saker som nämndes av alla deltagare och anses därmed kunna 
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rankas som något viktigare faktorer. Kommunikation var också en faktor som nämndes av flera 

deltagare på olika sätt. Det finns ett behov av ökat stöd uppifrån i projekt som DVC och det 

anses vara en utmaning att nå ut till vårdpersonalen på ett adekvat sätt.  

Sammanfattning 

• Jobba för att chefer och läkare ska vilja vara med i projektet och se nyttan med tjänsten, och att 

de därmed pratar gott om tjänsten.  

• Gör det tydligt för vårdpersonalen att en videomötestjänst inom regionen inte ska likställas med 

de privatägda applikationerna.  

• Genomtänkta utvärderingar är av stor betydelse för att kunna visa på värde i vårdpersonalens 

arbete och för att kunna effektivisera på systemnivå. 

• Integrera videomötestjänsten i ordinarie verksamhet och journalsystem med hänsyn till 

vårdpersonalens behov.  

• Arbeta fram ett informationsstöd för vårdpersonalen i teknikanvändningen, både inför, under 

och efter interaktion med tekniken.  

• Tydliggör för vårdpersonalen vilka möjligheter och begränsningar som finns med tekniken i att 

göra en patientbedömning.  

• Arbeta med hur rätt patienter ska få rätt vård via tjänsten utifrån ett medicinskt perspektiv. Det 

kan vara i form av processkartläggningar, göra det möjligt för vårdpersonalen att diskutera med 

varandra samt att kunna ge återkoppling.  

• Definiera ansvarsområden och roller för exempelvis läkare, sjuksköterska och patient, och skapa 

medvetenhet om vem som ansvarar för vad.  

• Gör videomötestjänsten till ett komplement i ordinarie sjukvård genom att bland annat erbjuda 

en videomötestjänst som möjliggör anpassning efter patientens behov.  

• Ett stöd från ledning och senior personal behövs för vårdpersonalen. Det är av betydelse att 

arbeta med kommunikationen internt mellan olika organisationsnivåer, möjliggöra kontinuerlig 

dialog och diskussion, samt tydliggöra projektets ramar.  

6.1.3 Bidrag och framtida möjligheter 

Denna studie hoppas kunna bidra till forskningsfältet för acceptans av ny teknik inom svensk 

sjukvård och kring video som kontaktsätt mellan vårdpersonal och patient. Detta genom att 

belysa en del av verkligheten för personer som arbetar med utveckling av digitala vårdbesök 

inom svensk sjukvård samt belysa en del av de utmaningar som svensk sjukvård står inför vad 

gäller digitaliseringens framfart. Studien ger exempel på hur arbetet med en digital vårdtjänst 

kan genomföras för att skapa förutsättningar och förståelse för en framtida tjänst, genom att 
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använda ett användarcentrerat förhållningssätt i kombination med stöd från teori kring 

acceptans av ny teknik. Studien kan ytterligare bidra till Region Östergötlands fortsatta arbete 

med digitala vårdtjänster genom att ta del av insikter och rekommendationer för en framtida 

videomötestjänst.  

Research-fasen i användarstudien med ett förhållningssätt inom ramen för tjänstedesign 

bidrog till ökad förståelse för den nuvarande tjänstens kontext och människor som ingår i den. 

Tjänsten kunde ses från olika perspektiv och gav värdefulla insikter för hur en framtida tjänst 

bör utformas gentemot vårdpersonalens behov. Det bidrog till att förstå den framtida tjänsten 

genom att visualisera och bearbeta den nuvarande tjänsten utifrån insamlad intervjudata. TAM-

analysen bidrog till en ökad förståelse för i vilken utsträckning olika faktorer påverkar 

acceptans av och intention till att använda en videomötestjänst, det vill säga huruvida 

vårdpersonalen är villig att använda en videomötestjänst. Den bidrog till en djupare förståelse 

för faktorer som i research-fasen inte täcktes samt bidrog till flera resultat som kunde berika 

varandra, samtidigt som de båda analysmetoderna gav flera liknande och överlappande resultat. 

Exempel på något som enbart framkom i TAM-analysen var vikten av stöd från ledning och 

senior vårdpersonal, behovet av kontinuerlig kommunikation samt utmaningen och behovet av 

att nå ut till vårdpersonalen på ett bra sätt. TAM-analysen hjälpte till att förstå vilka faktorer 

som är påverkande för att öka förståelsen för vad som är betydande för att en videomötestjänst 

ska accepteras av vårdpersonalen. En central grundpelare i tjänstedesign som metod och 

förhållningssätt är att se till tjänsten ur ett helhetsperspektiv (Stickdorn m.fl., 2011). Det betyder 

att det inte enbart är den faktiska användningen av DVC som har betydelse för upplevelsen av 

den utan även vad som äger rum innan och efter. Det räcker inte att designa en videomötestjänst 

som är anpassad efter en viss grupp av personer i det faktiska arbetet om inte personerna själva 

är villiga att använda tjänsten. För att veta om TAM-analysen kan bidra till värdeskapande för 

vårdpersonalen behöver tjänstedesignprocessen fortsätta med exempelvis designiterationer, 

involvering och samskapande av viktiga personer som ingår i tjänsten.  

Det behövs större utvärderingar för att kunnna införa digitala vårdtjänster på systemnivå. 

Det handlar bland annat om att integrera digital och traditionell vård och att genomföra 

utvärderingar för att kunna följa upp systematiskt (PWC, 2016). Med tjänstedesign är det 

möjligt att utvärdera under tiden en tjänst utformas. Anledningar till att tjänstedesign är ett bra 

förhållningssätt är att implementeringen inte sker förrän alternativa lösningar testats och 

utvärderats i iterationer, vilket gör att resurser kan sparas och läggas på det som är viktigt och 
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bidrar med ett långsiktighetstänk. Att arbeta mer människocentrerat är däremot en utmaning 

inom sjukvården (Freire & Sangiorgi, 2010), vilket kan bekräftas i denna studie i och med 

svårigheten i rekrytering av deltagare samt att vårdpersonalens tid är dyrbar och ofta pressad, 

och gör det svårt att låna av deras tid. Co-creation är en central del i tjänstedesign vilket innebär 

att personer eller aktörer ur olika delar av tjänsten samverkar under hela införandeprocessen 

(Stickdorn m.fl., 2011). Detta visar på att området behöver utforskas ytterligare och kräver att 

medarbetare inom vården med större inflytande förstår vikten av att arbeta mer 

användarcentrerat och samverkande, för att kunna bidra med långsiktiga och 

människocentrerade digitala lösningar.  

6.2 Metoddiskussion 

För denna studie användes en kvalitativ ansats vilket bidrog med fördjupad och berikande 

förståelse för ett antal individers perspektiv och verklighet. En kvantativ studie hade behövt ett 

större deltagarantal och hade kunnat bidra med en intressant synvinkel och ett svar på om 

faktorer belysta för denna studie liknar det resultat som en sådan studie skulle ge. En sådan 

studie hade däremot inte kunnat bidra med samma djup och förståelse.  

För att samla in data för denna studie genomfördes semistrukturerade intervjuer. 

Datainsamlingen genomfördes tillsammans med Ellen Liif och, till skillnad från att genomföra 

den ensam, bidrog detta till två perspektiv vid intervjutillfällena och någon att diskutera 

insamlad data tillsammans med. Det gav avlastning under intervjutillfällena i förmågan att 

koncentrera sig, lyssna och ställa intressanta frågor. Att genomföra datainsamlingen 

tillsammans med någon gav två personers perspektiv med två personers bakgrunder och 

intresseområden, vilket bidrog till ytterligare berikande intervjutillfällen. I en 

tjänstedesignprocess är en viktig grundpelare att vara flera personer involverade. Detta 

uppnåddes genom att vara två som samlade in data tillsammans och att deltagarna medverkade 

i intervjustudien under research-fasen.  

I studien deltog åtta personer som arbetar inom Region Östergötland, alla med olika 

yrkestitlar och roller gentemot DVC. Rekryteringen av deltagare ansågs som en utmaning då 

sjukvårdspersonal ofta är tidspressade, men skulle också kunna bero på ett lägre intresse av 

förändringar som har med digitalisering att göra och i sin tur finns ett lägre intresse för 

deltagande i studier kring det. Förhoppningen var att enbart rekrytera vårdpersonal som då hade 
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patientkontakt via DVC men på grund av ett för lågt deltagarantal rekryterades även personal 

som jobbade med utvecklingsarbetet för DVC. De som deltog i studien hade alla på något sätt 

koppling till arbetet med DVC och var generellt positivt inställda till digitala vårdtjänster och 

DVC, vilket troligtvis är några av anledningarna till att de ställde upp på att delta i studien. 

Detta kan ha påverkat studiens resultat och det vore intressant att genomföra en studie med 

deltagare som inte har någon koppling till DVC och som inte har samma inställning till digitala 

vårdtjänster. Denna studie innehöll däremot en bredare variation av deltagare, inte enbart 

vårdpersonal utan personer som arbetar med utveckling av sjukvårdens verksamheter på olika 

sätt. Det bidrog till förståelse från fler perspektiv och gav en fördjupad bild av studiens kontext.  

Intervjulängden varierade mellan 30 och 90 minuter och påverkades av deltagarens 

tillgänglighet i tid. Den optimala längden för intervjuverna skulle vara mellan 45-60 minuter, 

då det möjliggör för deltagaren att öppna upp sig och bli mer djupgående i sina svar. 30 minuter 

upplevdes däremot vara tillräckligt för att få ett underlag att bearbeta och en halvtimme av en 

läkares eller annan medarbetare inom vårdens tid kunde anses dyrbar och av stort värde.  

Författarens bakgrund och tidigare erfarenheter påverkar studiens resultat. Med en annan 

persons perspektiv och tolkning av samma data, metoder och teorier hade resultatet blivit 

annorlunda. Studien bör läsas med medvetenheten om att den belyser ett specifikt fall utifrån 

en persons synvinkel och tolkning. Det finns många andra sätt att se på samma problem och 

frågesställning, bara beroende på vem som tar sig an och tolkar. Författarens roll som designer 

kunde bidra med ett perspektiv utifrån, utan att i förväg vara påverkad av sjukvårdens 

organisation och människorna i den. Det tillförde förhoppningsvis nya synvinklar och insikter 

för en komplex kontext, där personerna som är mitt i den inte på samma sätt har möjlighet att 

se sammanhanget från ett utomstående perspektiv.  

Det finns andra studier som undersöker acceptans till ny teknik och det finns även många 

andra modeller av TAM som inte har berörts i denna studie. Valet av en annan analysmetod 

skulle bidra med fokus utifrån andra påverkande faktorer. Denna studie ger däremot ett bra 

underlag och stöd för att fortsätta utforska hur en videomötestjänst skulle kunna utformas.  

6.3 Framtida studier 

Då denna studie ses som ett första steg och som användarstudie i ett tjänstdesignprojekt, skulle 

nästa steg vara att fortsätta med att genomföra en designstudie och involvera inblandade 
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personer i idéarbete, införande och implementering. För framtida studier skulle det även vara 

intressant att undersöka acceptansen av ett större deltagarantal och med fler intervjuer 

alternativt med en kvantitativ datainsamling, för att kunna styrka eller utöka studien. Då denna 

studies deltagare enbart är medarbetare inom vården med någon typ av anknytning till DVC 

och är generellt positiva till liknande digitala vårdtjänster, vore det av relevans och intresse att 

undersöka acceptansen hos vårdpersonal som inte har haft patientkontakt via video tidigare. För 

vidare studier vore det av relevans att undersöka en videomötestjänst ur fler perspektiv såsom 

utifrån patienters eller vårdpersonal i chefspositioners perspektiv. 
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7 Slutsats 

Research-fasen har i denna studie kunnat bidra med ett antal egenskaper och väsentliga 

områden som en framtida videomötestjänst bör ta hänsyn till och sträva efter för att möta funna 

behov. Avsedda brukskvaliteter har kunnat identifieras där en videomötestjänst ur 

vårdpersonalens perspektiv bör skapa trygghet i användning av tekniken, en känsla av att den 

gör patientnytta, skapar nyfikenhet, trovärdighet, säkerhet samt att det är enkelt att förstå 

tjänsten. Andra egenskaper och krav baserat på interjvudatan som täcker upplevelsen berör 

värdeskapande i yrkesrollen, trygghet med utrustningen, känslan av låg ansträngning samt 

förtroende. Ytterligare egenskaper berör uppmuntran till feedback, tillgängliga resurser, tid att 

implementera, långsiktighet och anpassningsbarhet. Studiens utgångspunkt i det teoretiska 

ramverket TAM har bidragit till ett antal påverkande faktorer för vårdpersonals acceptans av 

och intention till användning av vårdbesök via video (se sammanfattning av faktorerna i kapitel 

6.1.2). Studien har visat att subjektiva normer på olika sätt påverkar vårdpersonalens acceptans, 

vilka kan innefatta vårdpersonal i chefspositioner, läkare, samhällsdebatten och politik. 

Tekniken har visat sig ha stor påverkan på olika sätt för acceptansen och innefattar 

systemintegration, stöd i teknikanvändning och patientbedömning. För att uppnå nytta med en 

videomötestjänst har en mängd områden hittats, vilka berör effekt och nytta, rätt vård till rätt 

patienter, medicinsk faktor, ansvarsområden, integrerad i ordinarie sjukvård samt 

anpassningsbar vård till patienten. Saker som påverkar på en organisatorisk nivå innefattar top 

management support och kommunikation.  

Att analysera studiens intervjudata med två utgångspunkter och förhållningssätt har bidragit 

till en djupare förståelse för vårdpersonalen gentemot en videomötestjänst och för den 

komplexa kontext som de befinner sig i. Slutligen har studien kunnat bidra till ett antal 

rekommendationer för en framtida videomötestjänst. 

7.1 Rekommendation 

Denna studie är en användarstudie som kan ses som ett första steg och stöd inför kommande 

utvecklings- och implementeringsarbete av en videomötestjänst inom sjukvården i Region 

Östergötland. Nedan föreslås rekommendationer för vilka egenskaper en videomötestjänst bör 
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ha för att möta vårdpersonelens behov och bidra till en ökad acceptans av och intention till 

användning av en sådan tjänst: 

• Få videomötestjänsten att fungera som ett komplement i ordinarie sjukvård. Detta kräver således 

att den är integrerad i ordinarie verksamhet och journalsystem. Ett komplement innebär också 

att bland annat kunna erbjuda en tjänst som möjliggör anpassning efter patientens behov, såsom 

att erbjuda videokontakt som första besök, återbesök eller ett fysiskt återbesök.  

• Arbeta med hur rätt patienter ska få rätt vård via tjänsten ur ett medicinskt perspektiv. Utöver 

det arbete som redan sker föreslås möjligheten för vårdpersonalen att diskutera med varandra 

samt att kunna ge återkoppling. Någon typ av triagering behövs inför ett videobesök, då 

patienter som söker vård via en videomötestjänst behöver lämpa sig för videobedömning. 

Definiera ansvarsområden och roller i tjänsten för exempelvis läkare, sjuksköterska och patient, 

och skapa medvetenhet om vem som ansvarar för vad.  

• Tydliggör för vårdpersonalen vilka möjligheter och begränsningar som finns med tekniken i att 

göra en patientbedömning. Tydliggör tjänstens effekter och funktioner på ett transparant sätt, 

både fördelar och nackdelar, för att tjänsten ska nå upp till vårdpersonalens förväntningar. Gör 

det exempelvis tydligt för vårdpersonalen att en videomötestjänst inom regionen inte kan 

likställas med de privatägda applikationerna.  

• Arbeta med att skapa trygghet innan, under och efter användning av tekniken, såsom åtgärder 

vid tekniska problem och tydliga instruktioner som får tjänsten att upplevas som enkel att förstå 

och hantera. Arbeta fram ett informationsstöd för vårdpersonalen i teknikanvändningen, både 

inför, under och efter interaktion med tekniken. Arbete bör läggas på vad som ses som intuitivt, 

information, enkelhet och att det går snabbt att utföra uppgifter i interaktionen med vårdtjänsten.  

• Hitta någonting som hos vårdpersonalen skapar nyfikenhet och väcker intresse i att ta del av en 

videomötestjänst. Jobba lite extra för att chefer och läkare ska vilja vara med i projektet och se 

nyttan med tjänsten, och att de därmed pratar gott om den. Hitta ett sätt som involverar 

vårdpersonalen i utformningen av tjänsten.  

• Möjliggör stöd från ledning och senior personal för vårdpersonalen samt gör det möjligt för 

vårdpersonalen att ge återkoppling och diskutera med varandra kring olika frågor. Det är av 

betydelse att arbeta med kommunikationen internt mellan olika organisationsnivåer, möjliggöra 

kontinuerlig dialog och diskussion, samt tydliggöra projektets ramar.  

• Arbeta för att tjänstens olika delar är väl genomtänkta och genomarbetade. Detta för att en skapa 

en videomötestjänst som är hållbar över tid. Den tidiga fasen i utformningen av tjänsten har 

därför stor betydelse för att arbeta långsiktigt. Vidare är genomtänkta utvärderingar av stor 

betydelse för att kunna visa på värde i vårdpersonalens arbete och för att kunna effektivisera på 

systemnivå. Fördelning av resurser i form av tid och personal är en begränsande faktor för vad 

som är möjligt, och en prioritering av resursfördelning är nödvändig.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Samtyckesblankett 

Vi är två studenter som läser sista året på masterprogrammet i Kognitionsvetenskap vid 

Linköpings universitet, där vi nu skriver vår masteruppsats om Digitala Vårdcentralen på 

uppdrag från Region Östergötland. Syftet med studien är att undersöka läkares och annan 

vårdpersonals förväntningar på, och erfarenhet av, digitala vårdmöten. Vi hoppas kunna bidra 

till förbättrandet av digitala vårdmöten genom att belysa vårdpersonalens inställning till digitala 

vårdmöten. Den förväntade tiden för intervjun är ca 30-90 minuter. Intervjun spelas in för att 

inte viktiga detaljer ska missas. Du medverkar frivilligt och kan när som helst ställa frågor kring 

studien samt avbryta deltagandet och begära att intervjudata raderas.  

 

Ljudinspelning: Ja Nej  

Anonym:   Ja Nej 

 

Detta arbete sker enligt de forskningsetiska riktlinjer som finns inom human- och 

samhällsvetenskapliga området. I korthet gäller: 

• Ingen utomstående person har tillgång till den insamlade informationen. 

• Informationen får användas endast inom denna studie. 

 

Om du väljer att vara anonym gäller även: 

• Du är garanterad anonymitet i dokumentation och lagring av information. 

• Inga avslöjande uppgifter från enskild person kan identifieras eller förekomma i presentation.  

 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Linköpings 

universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och 

lämnad information.  

Signatur              Datum 

________________________________           ________________________________ 
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Namnförtydligande 

________________________________  

Kontaktuppgifter 

Josefin Lidh 

josli700@student.liu.se 

076 808 4307 

 

Ellen Liif 

ellan995@student.liu.se 

070 262 9509 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Sammanfattning av studiens syfte 

Tidigare studier har visat på att läkare och annan vårdpersonal har ställt sig skeptiska till 

digitaliseringen. Vi vill undersöka vilken inställning och attityd de läkare som använder 

Digitala Vårdcentralen har till digitala vårdbesök. 

Syftet med studien är att skapa förståelse för vad det innebär att införa digitala vårdmöten 

från vårdpersonalens perspektiv. Detta genom att undersöka vårdpersonalens upplevelser av 

införandet av digitala vårdmöten och de behov som finns. Syftet med studien är vidare att 

undersöka läkares och annan vårdpersonals förväntningar på, och erfarenhet av, digitala 

vårdmöten. Vi hoppas kunna bidra till förbättrandet av digitala vårdmöten genom att belysa 

vårdpersonalens inställning till digitala vårdmöten. 

Syften med intervjun 

Syften med intervjun är att samla in information kring din upplevelse och dina erfarenheter av 

e-Hälsotjänsten Digital Vårdcentral. Detta för att bidra med ökad förståelse för vilka 

utmaningar och möjligheter som finns med digitala vårdmöten, utifrån ett vårdgivarperspektiv.  

Vår bakgrund 

Vi är två studenter som läser sista året på masterprogrammet i Kognitionsvetenskap där vi nu 

skriver vår masteruppsats om digitala vårdmöten och Digitala Vårdcentralen. Vårt intresse 

ligger i att förstå samspelet mellan människa och teknik, och i hur digitaliseringen inom 

sjukvården kan skapa värde för olika aktörer. 

• Ge samtyckesblankett till respondenten. 

• Har du några frågor innan intervjun startar?  

Bakgrund 

• Kan du kortfattat berätta vad som ingår i ditt arbete? 

• Kan du berätta om din roll gentemot DVC?  

• Har du haft patientsamtal genom Digitala Vårdcentralen? 

• Hur länge? 

• Hur ofta har du den här typen av patientsamtal, och hur har du schemalagt dessa samtal?  
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Introduktion till DVC 

• Hur blev du introducerad till DVC? 

• Har du blivit påverkad av kollegor och/eller chefer att använda DVC? 

• Vad fick ni som använder DVC för introduktion till användning av tjänsten?  

• Anser du att ni som använder DVC har fått en tillräckligt bra introduktion till tjänsten? 

• Anser du att du har de rätta verktygen och den nödvändiga kunskapen för att använda DVC? 

• Finns det personer som du lätt kan nå om du behöver hjälp med DVC? 

Användandning av DVC 

• Tycker du att DVC är användbart i ditt jobb? 

• Har det varit lätt att integrera användandet av DVC i ditt existerande arbete? 

• Hur skiljer sig samtal via DVC från vanliga samtal? 

• Hjälper DVC dig att utföra dina arbetsuppgifter mer effektivt?  

• Är DVC enkelt att använda, eller finns det några svårigheter? 

• Kan du göra egna ändringar i hur du arbetar med DVC? 

Fysisk miljö 

• Var sitter du när du har samtal genom DVC? 

• Tycker du att det eller de rum du sitter i är bra anpassade för dessa samtal? 

• Var brukar patienter befinna sig?  

• Brukar de välja lämpliga ställen, eller händer det ofta att samtalen påverkas av den plats 

patienten befinner sig på? 

Uppföljning och implementering 

• Har du fått någon information om vilka effekter införandet av DVC har haft? 

• Upplever du att vårdpersonalen är överens om att införandet av DVC har varit värt besväret? 

• Upplever du att du är involverad i implementering av DVC och att feedback från dig kan 

användas för att förbättra systemet? 

Attityd och inställning  

• Kan du berätta om din inställning till digitala vårdmöten?  

• Kan du berätta om kollegors inställning till digitala vårdmöten?  

• Vad är din bild av syftet med digitala vårdmöten?  

• Vad ser du för värde med DVC? 
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• För dig i din yrkesroll 

• För patienter  

• Vilka utmaningar ser du med digitala vårdmöten? 

• Vilka möjligheter ser du med digitala vårdmöten? 

• Vad skulle underlätta användandet av DVC? 
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