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En rapport i samarbete.
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Covid-19-pandemin har
tvingat fram ett agerande,
som resulterat i ett nytt
tänkande.

2 |

Kris som drivkraft för förändring av hälso- och sjukvården

S

M
AM

A

AT
F
N

I
TN

NG

År 2020 kommer att gå till historien som året då
hela världen drabbades av en pandemi, orsakad av
virussjukdomen covid-19. Samtidigt som pandemin
har fått katastrofala följder för såväl individer, vårdsystem, företag och för samhället i stort, har den
inneburit en unik möjlighet att studera en disruptiv
förändring i realtid.
Pandemin förändrade i grunden
förutsättningarna för stora delar
av vården, inkluderat en snabb
och omfattande efterfrågan på
intensivvård, laboratoriemedicin
och information till allmänheten.
För att klara denna förändring
krävdes en omedelbar omställning, vilket i sin tur ökade
behovet av bred samverkan
och snabba beslut, ofta utanför
ordinarie beslutsvägar.
Har coronapandemin fungerat
som en drivkraft för förändring?
Svaret på den frågan är tveklöst
ett ja! Covid-19 har blivit en
gemensam yttre fiende som
kräver nya arbetssätt för att
kunna bemästras. Med krisen
kom behov av att tänka nytt och
ifrågasätta gamla sanningar. I
rapporten ges några exempel
på detta och även ett förslag till
förklaringsmodell till hur en kris
kan fungera som trigger för att
accelerera arbetet med verksamhetsutveckling.

Digitalisering har ofta lyfts fram
som verktyg för att klara vårdens framtida utmaningar. Detta
till trots har det historiskt gått
trögt att införa nya arbetssätt
och tekniska lösningar.

tre procent i februari till 25 procent
i maj. Pandemin har framförallt
lett till en ökad användning av
befintliga lösningar snarare än
en stor mängd nyinstallationer
av ny teknik.

En orsak som tidigare har
stoppat utvecklingen kan vara
att det har saknats svar på de
fundamentala frågorna ”varför”
och ”hur”. Under pandemin har
nyttan med nya arbetssätt och
tekniska lösningar blivit påtaglig
och frågan ”varför” blev därmed
besvarad. “Huret” har sedan
formats successivt av kreativa
medarbetare parat med en vilja
till bred samverkan över lokala,
regionala och nationella organisationsgränser.

Uttrycket ”Vi kan inte tänka oss
in i ett nytt agerande, vi måste
agera oss in i ett nytt tänkande”,
brukar användas vid förändringsarbete. Här har pandemin
tvingat fram ett nytt agerande –
som i sin tur har lett till nya insikter och erfarenheter – vilket i sin
tur resulterat i ett nytt tänkande.
Digitala lösningar som visar sig
fungera i praktiken, med ett
tydligt syfte, har ökat acceptansen hos både patienter och
vårdens medarbetare. Ett nytt
normalläge börjar ta form.

Detta har bland annat resulterat
i en ökad efterfrågan på digitala
lösningar för videobesök och
distansmonitorering. Exempelvis ökade andelen besök på
distans i Region Stockholm från

Om undersökningen
Vi har intervjuat 15 personer, som var och en har olika perspektiv på hur pandemin
har påverkat utvecklingen av hälso- och sjukvården. Rapporten är en sammanvägning av de intervjuade personernas tankar och synpunkter, i kombination med
kvantitativ data.
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Denna rapport tar sin utgångspunkt
i pandemin och den pågående krisen
som är orsakad av covid-19. Givet den
allvarliga situationen hamnade hälsooch sjukvården väldigt snabbt i läge
”nyorientering” - eller ”forcerad digital
mognad” som kan vara en beskrivning
av var vi befinner oss nu.
Utan att förringa pandemins katastrofala följder för individer, vårdsystem, företag och för
samhället i stort, är den en unik möjlighet att
kunna studera disruptiv utveckling i ett verkligt
sammanhang. Eller som en av intervjupersonerna
uttryckte sig - ”Den här krisen är för värdefull för
att slarvas bort”.
Många branscher har påverkats i krisens spår, i
denna rapport har vi valt att fokusera på krisens
påverkan inom hälso- och sjukvården. Denna
sektor har inte haft något val eller alternativ till att
hantera en mycket snabbt stigande efterfrågan,

»

Den här krisen är för värdefull för att slarvas bort.
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orsakad av en ny och okänd sjukdom. Andra
branscher har i stor utsträckning drabbats av det
omvända, en vikande eller i vissa fall en totalt
eliminerad efterfrågan.
Att tänka nytt i en verksamhet där man simultant
agerar utifrån nya förutsättningar är mycket svårt.
Rapportens bärande tes är att pandemin har
fungerat som en drivkraft för förändring, vilket
har påskyndat utvecklingsarbetet.

NYA FÖRUTSÄTTNINGAR
Vecka 10 år 2020 är det nog få inom hälso- och
sjukvården som kommer att glömma i första
taget. Då kom pandemin till Sverige med oväntad
hastighet och kraft. Bland annat kom sportlovsfirare hem från de italienska alperna med den
lömska sjukdomen covid-19. Viruset som orsakar
covid-19 fick namnet SARS-CoV-2.
Situationen i Region Stockholm får här tjäna som
exempel på övergång från normal verksamhet
till förstärkningsläge. Ganska snart efter vecka
10 insåg ledningen i Region Stockholm att detta
skulle kräva extraordinära insatser. Det innebar
att lägga allt som inte var akut åt sidan och
fokusera på att rädda liv. Undervisning, resor och
utbildningsinsatser sattes på paus. Samordning
och samlad ledning för vårdens beredskap
flyttades till Regional Särskild Sjukvårdsledning,
RSSL. Pandemin eskalerade under mars, med
brist på skyddsutrustning, ökning av antalet
smittade personer och ett mycket stort behov

Det blev nödvändigt med en
snabb omställning av vården
efter nya förutsättningar.
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av testning och smittspårning. För att möta den
uppkomna situationen arbetade RSSL mellan
mars och juni i förstärkningsläge. Detta läge
inkluderade koordinering av vårdkapacitet och
fördelning av skyddsutrustning och annat förbrukningsmateriel. Under perioden säkerställdes även
tillgång till läkemedel samt att kommunikationen
till medarbetare och allmänheten samordnades.
Ett annat exempel är Region Kalmar där man
förde ett lite annorlunda resonemang. Stabsläge,
det vill säga krisläge, utgår från en katastrof med
kort förlopp, exempelvis en flygolycka eller annan
situation med ett stort inflöde av patienter (mer
eller mindre samtidigt). I Region Kalmar bedömde
ledningen att den här pandemi inte var någon
”vanlig katastrof” avseende förloppet, utan
att den skulle innebära en ansträngd situation
som sannolikt skulle pågå under en längre tid.
Av denna anledning bibehölls därför ordinarie
organisation intakt även om den kompletterades
med en särskild struktur som inkluderade verksamhetsnära dagliga operativa möten.

FÖRÄNDRINGENS LOGIK
Har detta påverkat attityder och förändringsarbetet på längre sikt? Antagligen. Nedan görs
ett försök att beskriva hur snabbt förändrade
förutsättningar kan trigga igång ett förändringsarbete som rätt hanterat kan leda till bestående
förändring och nytta.

Oavsett hur regionerna och andra berörda organisationer har hanterat pandemin praktiskt och
organisatoriskt, har det för många medarbetare
inom framför allt öppenvården inneburit en stor
förändring. Förändringen har bidragit till både
nya arbetssätt och ökad användning av digitala
lösningar. Insikter om att användningen av dessa
lösningar tjänat som ett bidrag till minskad smittspridning har gett en bredare bild av nyttan.
KRIS

Förändrar verksamhetens
förutsättningar i grunden

INSIKT

Anpassning av arbetssätt och teknik utifrån
nya förutsättningar
Insikt är en
förutsättning för
förändring
”Varför?”

Skapas när förändringen
kan kopplas till verksamhetsnytta

Hålla i och
skala upp

NORMALLÄGE

Det nya blir en del av
den ordinarie vardagen

Momentum för
förändring

Den energi som startar processen är den kris som
ger svar på frågan - ”varför krävs förändring?”
500 000

Krisen gör att verksamhetens förutsättningar
400 000
snabbt förändras, vilket kan innebära en kraftigt
ökad
300 000 alternativt minskad efterfrågan på vissa
tjänster och materiel. För att klara av uppdraget
200 000
krävs en anpassning av såväl arbetssätt, organisering
100 000av personal som av nya tekniska lösningar.
0
Jul 2019
Jan 2020
Insikten
om att verksamheten
fungerar
trots Jul 2020
nya förutsättningar, skapar ett momentum för
förändring på samma sätt som motsatsen skapar
ett motstånd. Denna insikt öppnar upp för nya
lösningar och arbetssätt. Nyttan av förändring blir
påtaglig.

Faktar uta

ACCEPTANS

“Seeing is believing” –
fungerande nya lösningar
driver på utvecklingsarbetet

Acceptansen för det nya läget ökar när de förändrade förutsättningarna kan hanteras på ett
bra sätt. Därmed finns förutsättningar för att ta
ytterligare utvecklingssprång.
Det nya normalläget formas genom den erfarenhet som successivt byggs upp genom praktisk
användning av nya lösningar och arbetssätt.
Teknik, processer och rutiner förädlas utifrån
användarnas återkoppling och det nya normalläget blir en del av vardagen.

Krisen tvingar fram lösningar som
blir det nya normalläget.

• Kapaciteten i intensivvården har fördubblats,
från drygt 500 (2020-03-30) till cirka 1 100
(2020-04-20) sängplatser med respirator.

• Antalet samtal till 1177 gick från 20 000 samtal
per dag, till en topp i mitten av mars på 160 000
samtal på ett dygn.

• Antalet vårdtillfällen har, under perioden mars
till juni, minskat med 43 procent. Även den
oplanerade vården har minskat med 26 procent.

• Antalet digitala vårdmöten ökade dramatiskt
på några veckor, både inom primärvård och
specialistvård.
Källa: SKR, Samverkan och förnyelse, juni 2020

6 |

Kris som drivkraft för förändring av hälso- och sjukvården

EN GEMENSAM FIENDE
Det finns en allmän uppfattning att läkarprofessionens frihets
grader att bedriva yrket begränsas av allt mer standardiserade
arbetssätt, prestationsbaserade mätetal och ”administrativa
bördor”. Dessa skapar en verksamhetsstyrande struktur som verkar
för att bevara den rådande ordningen. Med pandemin kom behovet
av snabb omställning givet helt nya förutsättningar.
För att lyckas med detta krävdes att både enkla och svåra beslut
fattades i en takt som tidigare har varit mycket ovanlig. Gamla
revirstrider mellan och inom professioner, kliniker, sjukhus och
regioner lades åt sidan och ersattes med samverkan och sam
arbete. Pandemin kom att bli den yttre fienden som nu krävde ett
samlat försvar för att kunna bekämpas. Försvaret byggdes bland
annat upp av metodutveckling inom laboratoriemedicin, omfördelning av personal och smittbegränsande arbetssätt där en ökad
användning av digitala tjänster kom att bli ett tydligt inslag.
Begränsad smittspridning blev högsta prioritet och bidrar till att
överbrygga det ofta inbyggda motståndet mot användningen av
dessa tjänster.
Logistikkedjorna sattes ur spel när länder stängde gränser och
stoppade export av sjukvårdsmateriel. Regionernas beredskaps
lager tog snabbt slut och förbrukningsmateriel blev en bristvara.
När visiren tog slut kom lagren av gammal overheadfilm till användning. När det blev brist på provtagningspinnar tillverkade labben
egna, samma sak med reagens för provanalys som i vissa fall kunde
egentillverkas.
I de flesta regioner övergick styrning av verksamheten i krisledning och i de nya organisationsstrukturer som etablerades fick det medicinska perspektivet väga tyngst. Intern ekonomistyrning sattes
på paus och ersattes typiskt med anslagsbaserade
ersättningsmodeller.
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Covid-19 blev en
gemensam fiende
som krävde ett samlat
försvar.

HINDER OCH MÖJLIGHETER
Vården, som system betraktat, har en inneboende förändrings
tröghet. Detta beror bland annat på en professionstung verksamhet med högutbildade personer som ofta har en bestämd
uppfattning om hur verksamheten ska bedrivas. Men det beror
även på den politiska och administrativa styrningen likväl som på
regelverk och policys.

INCITAMENT SOM STYR FEL
Olika incitament används inom
verksamhetsstyrning för att
uppmuntra önskvärda beteenden. Inom vården uttrycks detta
exempelvis som ersättnings
modeller och så kallade ”måloch måttpengar”. Tanken med
ersättningsmodeller är att
de ska vara anpassade och
utformade för att säkerställa
bästa möjliga stöd till verksamheten och dess mål. Optimalt
utformade ersättningsmodeller
ska undanröja hinder för en
patientcentrerad vård, men
även ge utrymme för innovation
och nytänkande.

Men det är svårt att skapa den
optimala modellen, vilket bland
annat beror på en aldrig sinande
kreativitet hos de som påverkas
av den. Denna kreativitet kan
syfta till att runda modellen för
att maximera de egna intäkterna, vilket sällan betyder samma
sak som nytta för patienterna.

vilket är bra för både patient
och vårdgivare. Men ersättningen för dagvård motsvarar
ungefär en tiondel jämfört med
om patienten skrivs in på en
vårdavdelning över natten. Här
har alltså ersättningsmodellen
skapat ett incitament för en
dyrare vårdform.

Ett exempel är ett sjukhus som
har en akutinriktad dagvårdsavdelning för korttidsvård. Där
kan patienter läggas in för initial
utredning och behandling. Ser
allt bra ut kan de skrivas ut och
åka hem efter några timmar,

Fel utformad målstyrning kan resultera i att
patientens behov blir underordnat verksamhetens.
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DECENTRALISERING SOM LEDER
TILL SUBOPTIMERING
Vårdens verksamhet är decentraliserad, vilket innebär att ansvar för
verksamhetens kvalitativa och kvantitativa resultat är delegerat till
verksamhetschef eller motsvarande. Med ett oklart ansvarstagande
för de processer som berör flera verksamheter tenderar chefernas
fokus att vara på den egna enhetens mål. Det saknas oftast ekonomiska incitament att samverka över organisatoriska gränser.
I de fall samverkan mellan organisationer krävs, läggs mycket tid
på att komma överens om avtal och beloppet på internfakturan.
Lyckligtvis finns det även exempel på det motsatta, där chefer och
medarbetare ser ett gemensamt problem och löser det pragmatiskt, utan att först fundera på om det är lönsamt.

DECENTRALISERING SOM NYCKEL
TILL FRAMGÅNG
Historiskt har decentraliseringen i vården hämmat samarbete över
organisatoriska gränser. Men vad händer med hinder för samverkan
när en gemensam fiende dyker upp?

Vårdens styrning
behöver ett större
inslag av tillit och
förtroende.

Helt plötsligt får organisationer något gemensam att kämpa för,
dessutom i en miljö med nytillkomna vidare ramar och därmed en
större frihet. Detta skapar förutsättningar för en prestigelös övergång till ett nytt förhållningssätt och uttrycket ”nöden är uppfinningarnas moder” passar ovanligt väl i sammanhanget.
Det medicinska perspektivet, att rädda liv, blev centralt i den nyordning som skapades när gängse hierarkier och styrmodeller ersattes
med krisledning. Nu blev decentralisering en möjliggörare! Multidisciplinär samverkan tvärs över ordinarie linjestruktur skapade en
smältdegel för innovation. De problem som dök upp hanterades
utan tanke på vem som tjänade på lösningen.
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Laboratoriemedicin
Krisen har har tvingat fram
samverkan som tidigare har
varit svår, ibland till och med
omöjlig. Prestige och personliga
agendor har lagts åt sidan.
Inom laboratoriemedicin finns
sex huvudsakliga discipliner
(kemi, mikro, patologi, farmakologi, genetik samt immunologi
och transfusionsmedicin). Multidisciplinär samverkan har inte
varit ett typiskt normaltillstånd,
inte heller samverkan mellan
regionerna. Men när det blev
bråttom att få fram en analysmetod för att diagnostisera
covid-19, revs såväl inre som
yttre murar. Arbetet startade i
det nationella nätverket inom
mikrobiologi.

Region Östergötland samverkade bland annat med Västra
Götalandsregionen. Den metod
som valdes styrdes såväl av de
instrument som laboratorierna
hade tillgängliga som av tillgänglig kompetens. Under våren var
det i omgångar brist på diverse
provtagningsmateriel. Dessa
utmaningar löstes genom
samverkan och egentillverkning
av provtagningspinnar och
reagens. För att öka kapaciteten
infördes förskjutna arbetstider,
en koordinator tillsattes och
personal kunde lånas in från
såväl universitetet som från
Nationellt forensiskt centrum.
Genom bred samverkan,
kreativa lösningar och
engagerad personal kunde
behovet av covid-19analyser mötas.

Patientens egen provhantering
Sedan flera år har den nationella e-tjänsten Patientens egen
provhantering (PEP) funnits, en tjänst där patienter själva kan
skapa remisser och se provsvar. Hela processen hanteras via
1177.se. Exempel på patientgrupper som har använt tjänsten är
de som behandlas för reumatism eller står på blodförtunnande
läkemedel.
Med pandemin kom behovet av en snabb och effektiv hantering
av provtagning för covid-19. Tester som baseras på metoden
med saliv för provtagning togs fram, vilket gav individen
förutsättningar att själv svabba munhålan. För att nå ut
brett till allmänheten mobiliserades snabbt cirka 100
apotek, som fungerar som distributör av testkit
och mottagare av analyspreparat. En utmaning i
logistikkedjan är att analyspreparaten måste
hållas kylda under transporten till labb
för att inte förstöras. En bred samverkan
mellan berörda aktörer har resulterat i en
process, där en analys för att diagnostisera
covid-19 kan beställas och besvaras inom
24 timmar.
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1177 Vårdguiden på
telefon
När pandemin började få fäste
i Sverige ökade behovet av
information och vägledning
hos allmänheten. Innan pandemin hade 1177 Vårdguiden
på telefon ett inflöde på cirka
20 000 samtal per dygn. När
belastningen var som högst
under mars månad, var det fler
än 150 000 samtal per dygn.
För att möta den stora ökningen
användes sjuksköterskor som
normalt inte arbetar kliniskt, det
vill säga sjuksköterskor verksamma i administrativa roller.
Även läkarstudenter kallades
in och fick tillsammans med
sjuksköterskorna snabbutbildas
till telefonrådgivare med fokus
på frågor rörande covid-19.
Inte alla medarbetare uppskattade den nya rollen med arbete
på obekväm arbetstid.

Även om denna nya kategori
medarbetare skulle hantera
samtal med fokus på covid-19,
gick det inte att utesluta att
inringarna sökte för andra sjukdomar med liknande symtom.
Den korta utbildning som gavs
upplevdes i vissa fall som bristfällig, framförallt för personer
som inte hade arbetat kliniskt på
länge. Men här fick informationsbehovet väga tyngre än risken
för felaktiga bedömningar.
I figuren framgår tydligt den
branta ökningen av antal samtal
under mars. Från februari till
mars ökade antalet samtal från
cirka 329 000 till 491 000, vilket
innebar 160 000 fler samtal.
I statistiken från Inera saknas
Region Stockholm, som hade
det första stora utbrottet av
covid-19 i mars.

Antal samtal över tid
500 000

Antal inkommande samtal
Antal besvarade samtal

400 000

Antal ej besvarade samtal

300 000

200 000

100 000

0

Jul 2019

Jan 2020

Källa: Inera AB och 1177 Vårdguiden på telefon (utom för Region Stockholm)

11 |

Kris som drivkraft för förändring av hälso- och sjukvården

Jul 2020

EX

E

E
MP

L

Läkemedelsförsörjning
Ett område som ligger utanför den direkta vården,
men som är helt central för en fungerande vård, är
läkemedelsförsörjning. Efterfrågan på läkemedel
steg mycket brant när allmänheten insåg att även
Sverige skulle drabbas av pandemin. Bilden nedan
kommer från läkemedelsdistributören Tamro och
visar utleveranser och omfattar alla artiklar till
apotek och sjukvårdshuvudmän.

Variation i efterfrågan på läkemedel
Aktuell produktionsbelastning
Övre processbelastning i produktion 1,95sd

Mars 2020

Medelbelastning i produktion
Nedre processbelastning i produktion 1.95sd

Jan 2018

Apr 2018

Jul 2018

Okt 2019

Jan 2019

Apr 2019

Jul 2019

Okt 2019

Jan 2020

Maj 2020

Källa: Tamro

De horisontella linjerna visar den maximala variationen på förväntade volymer (med 95 procents
sannolikhet). Variationen ligger till grund för möjlig kapacitet och inkluderar bland annat fordon,
lokaler och personal. Under mars 2020 sprängdes
alla tidigare leveransvolymer i samband med en
150-procentig ökning utöver vad man någonsin
tidigare levererat. Volymökningen innebar en stor
påfrestning och omställning i organisationen.
Dessutom behövde gällande regelverk följas, så
som 16-16 regeln, det vill säga att ett läkemedel
som beställs på ett öppenvårdsapotek före
klockan 16 en helgfri dag, ska levereras till apoteket
senast nästa helgfria dag före klockan 16.

Tack vare den svenska läkemedelsdistributionsmodellen, där det finns minst tre månaders lager
på receptbelagda läkemedel, kunde större brister
undvikas. Dock fanns det utmaningar som
behövde tas om hand, speciellt inom vården.
Flera initiativ genomfördes i samverkan mellan
vård, industri, distributörer och myndigheter.
Detta inkluderade bland annat regelbundna
avstämningar mellan landets regioner parallellt
med avstämningar med Läkemedelsverket.
Även de nationella samverkansgrupperna inom
läkemedelsområdet har bidragit till att hantera
situationen.
Sammantaget är detta ett exempel på hur
insatser och fördjupade problemlösande
samarbeten säkerställde att 16-16 regeln
kunde upprätthållas samtidigt som en hotande
bristsituation kunde undvikas.
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DIGITALISERING – EN HÄVSTÅNG FÖR UTVECKLING
Pandemin har medfört att vårdverksamheter har
blivit tvungna att implementera nya arbetssätt för
att minska risken för smittspridning, något som
bland annat har gett en rejäl skjuts åt användningen av digitala vårdbesök. Acceptansen för digitala
vårdbesök inom primärvården har ökat hos både
medarbetare och patienter trots en historik där
fysiska besök premierats.

bröstsmärtor före en misstänkt öroninflammation. Ofta finns även standardsvar på vanligt före
kommande frågor och länkar med information
som vårdgivaren kan bifoga svaret till patienten,
vilket underlättar handläggningen.
Pandemin har inte resulterat i en stor mängd nya
installationer av digitala lösningar, utan det är
snarare lösningar som redan fanns på plats som
nu nyttjas i högre grad. Ett exempel på hur befintliga lösningar fått en ökad användning är i Region
Stockholm och figuren nedan nedan visar hur
andelen besök på distans ökade från tre procent i
februari till 25 procent i maj.

Personalen upplever att det digitala arbetssättet
bland annat har förbättrat arbetsmiljön. I en telefonkö tar man hand om patienterna i den ordning
de ringer in, vilket kan upplevas som stressande
för den som besvarar samtalen eftersom turordningen inte säger något om hur akut vårdbehovet
är hos de som är längre bak i kön.
Flera vårdgivare använder digitala triagerings
system, vilket kan minska stressen för sköterskan
som ska göra bedömningen då det till exempel
gör det möjligt att prioritera en person med

Pandemin gav frågan ”varför”
ett svar, vilket ledde till en snabb
ökning av antalet besök på distans.

Andel besök på distans i primärvården

25%
20%

Stockholm
Kalmar

15%
10%
5%
0%

Jul 2019

Sep 2019

Dec 2019

Feb 2019

Källa: https://www.vantetider.se/resultat/covid-19-statistiksida/
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Apr 2019

Jun 2020

Efter Stockholm är det Region Kalmar som visat på
en tydlig ökning av besök på distans i primärvården, med en uppgång från en procent till nästan tio
procent under pandemins första månader. Region
Kalmar visar även på en mer stabil utveckling till
skillnad från Region Stockholm som nu uppvisar en
tydlig nedgång från högsta siffran från april månad.
I båda regionerna fanns lösningar för distansbesök
på plats redan innan pandemin, vilket kan förklara
att just dessa regioner har en så tydlig ökad andel
distansbesök under pandemins första fas.
I SKR-rapporten Samverkan
och förnyelse (juni 2020)
framkommer, via följande
exempel, en kompletterande
bild av hur pandemin har
påverkat andelen digitala
vårdmöten.
Region Halland har infört
digitala vårdmöten på
an och
rk
e
samtliga 24 regionägda
v
m
Sa
e
förnyels
vårdcentraler, på 28
klinikmottagningar på
Hallands sjukhus, på 12 mottagningar
inom psykiatri samt habilitering, kvinnohälsovård,
syncentral och ungdomsmottagning. Antalet
digitala vårdmöten har ökat från 100 i början av
mars till 2 250 i början av april.
H
LSO- OC
EN I HÄ
NA
LLNING
D CORO
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ÅR lse
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Samverkan

Den stora skillnaden mellan dessa exempel och
den data som finns på www.vantetider.se beror
antagligen på olika sätt att registrera digitala
vårdmöten, samt hur dessa definieras i de olika
regionerna. Vidare är det endast primärvården
som inkluderas i diagrammet ovan, även övrig
öppenvård har uppvisat en ökning av antalet
möten på distans.
Den privata vårdgivaren Capio har sett en kraftig
efterfrågan på e-tjänsten ”Capio hemma”, en
tjänst som möjliggör distansmonitorering av
patienter med diagnoser som hjärtsvikt, KOL,
typ 2-diabetes och högt blodtryck. Det är tydligt
att pandemin har ökat intresset att använda
digitala tjänster för distansmonitorering och att
det även finns tekniska förutsättningar och en
mognad hos patienterna för att använda dessa.
Nedan återges nationell statistik för hur antalet
videokonsultationer har förändrats under
perioden februari till mars 2020. Data kommer
från Telias videotjänst och staplarna illustrerar
den procentuella ökningen, med februari som
utgångspunkt. Noterbart är differensen mellan
februari och augusti, vilken kan tyda på en permanent ökning av besök via video.

Förändring av antal videokonsultationer sedan februari 2020

100%

420%

720%

550%

Källa: Telia, Vård och Hälsa
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I Region Jönköping har antalet digitala vårdmöten
ökat från 180 ärenden per vecka till 1 200 ärenden
per vecka mellan mars och april. De flesta medarbetare i primärvården har utbildats och fått tillgång
till nya verktyg.

FEBRUARI

I Region Uppsala har antalet digitala vårdmöten
i primärvården ökat från 44 i februari till 2 006 i
april. Antalet digitala vårdmöten hos privata
vårdgivare i regionen har ökat från 69 i februari till
3 654 i april. Vid Akademiska Sjukhuset har antalet
digitala vårdmöten ökat från 19 i februari till 1 526
i april.

420%

DIGITALISERING KAN BIDRA TILL EN
MER INDIVIDANPASSAD VÅRD
Patienter med kroniska sjukdomar har på vissa
orter i Region Kalmar sedan ett par år erbjudits
distansmonitorering för att kunna sköta sin
sjukdom hemifrån. Även om det för patienterna
kan medföra att mätvärden ska tas dagligen, blir
det en rejäl tidsbesparing vid kontakt med vården.
Vårdverksamheten har i vissa fall tidigare ifrågasatt nyttan med digitala vårdbesök då de inte
inneburit någon tidsbesparing för medarbetarna.
Nyttan med distansmonitorering som ett verktyg
att minimera fysiska kontakter och därmed ett
sätt att bidra till minskad smittspridning, blev
tydlig för både medarbetare och patienter i och
med pandemin. Under intervjuerna gavs exempel
på medarbetare, som tidigare har haft en avvak-

tande hållning till digitalt arbetssätt, i samband
med pandemin har börjat komma med förbättringsförslag relaterat den nya arbetssättet. Detta
kan peka på att de närmar sig ett nytt normalläge.
En av de viktigaste faktorerna för en bibehållen
användning av digitala lösningar är att hitta balansen mellan fysiska och digitala besök. En balans
som måste baseras på den enskilda patientens
unika behov och förutsättningar. Varken före eller
efter krisen är det önskvärt med situationer där
patienten upplever ett ”antingen eller” mellan
digitala och fysiska vårdkontakter.
Med ovanstående synsätt kan även digifysisk vård
ses som ett medel mot en mer jämlik vård. Jämlik i
perspektivet individanpassad vård.

Digifysisk vård handlar
om både och,
inte antingen eller!
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SITUATIONEN FÖR
VÅRDENS MEDARBETARE
I intervjuerna har det framkommit att tiden under
corona på många sätt har varit extrem för vårdens
medarbetare. Arbetet har varit tungt, stressigt
och intensivt samtidigt som det har upplevts som
otroligt stimulerande. Trots risken att föra vidare
en potentiellt dödlig smitta till familjen, har det
känts meningsfullt att få arbeta med det man
utbildat sig till – att hjälpa svårt sjuka patienter.
Allmänheten har visat stor respekt för engagemanget, mödan och tiden som har lagts ner på
det som är vårdens uppgift – att rädda liv, vårda,
lindra och bota.
Coronapandemin kan sägas ha inneburit en tydlig
tillämpning av tillitsstyrning, dvs reell och tydlig
balans mellan behov av kontroll och samtidigt
förtroende för medarbetarnas verksamhetsnära
kunskap och erfarenhet. Normalläget kan av
många upplevas som det motsatta, med en administrativ överbyggnad som inkluderar löpande
registrering av olika uppföljningsparametrar. Men
baserat på enbart erfarenheterna från pandemin
är det svårt att efter en så pass kort tid kunna dra
slutsatsen att hälso- och sjukvården är överbyråkratiserad. Däremot har pandemin visat på vinster

»

Det har sällan känts så meningsfullt
att gå till arbetet.
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med bland annat korta och effektiva beslutsvägar,
baserat på medicinska behov. Här finns möjlig
heten till en djupare analys för att identifiera goda
exempel som kan användas i vårdgivarnas framtida
utvecklingsarbete.
För mindre än ett år sedan talades det mycket
om en annan vårdkris, nämligen bristen på sjuk
sköterskor som i sin tur bidragit till brist på vårdplatser. En av anledningarna till den vårdkristen
var att arbetsmiljön gjorde att sjuksköterskor
lämnade sina tjänster i vården. Pandemin har
däremot bidragit till att göra yrket attraktivt igen
när nyttan och personalens tillfredsställelse har
lyfts fram och synliggjorts. Ansökningarna till
sjuksköteske- och läkarutbildningarna har ökat
med 28 procent respektive 26 procent på ett år.
Detta är högst sannolikt en direkt följd av coronapandemin.
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Har pandemin förändrat förutsättningarna
och tvingat fram ett nytt agerande som en
drivkraft för förändring?
Svaret är tveklöst ja!
Pandemin har tvingat fram ett nytt agerande
– som i sin tur har lett till nya insikter och erfarenheter – vilket i sin tur resulterat i ett nytt tänkande. Förklaringen till resonemanget kan härledas
till figuren nedan som beskriver förändringens logik.

KRIS

Förändrar verksamhetens
förutsättningar i grunden

»

Vi kan inte tänka oss in i ett nytt
agerande, vi måste agera oss in i
ett nytt tänkande.

INSIKT

Anpassning av arbetssätt och teknik utifrån
nya förutsättningar
Insikt är en
förutsättning för
förändring
”Varför?”

Skapas när förändringen
kan kopplas till verksamhetsnytta

Hålla i och
skala upp

NORMALLÄGE

Det nya blir en del av
den ordinarie vardagen
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Covid-19 blev en yttre fiende som gav verksamheterna ett gemensamt mål och inriktning att
samverka kring. Med pandemin kom behovet av
snabb omställning, framförallt mycket påtaglig
inom intensivvården och laboratoriemedicin samt
för 1177 Vårdguiden på telefon. Risken för smittspridning medförde att fysiska möten behövde
minimeras. De möten som genomfördes krävde
nya rutiner, skyddsutrustning och information till
såväl medarbetare som patienter.

ACCEPTANS

“Seeing is believing” –
fungerande nya lösningar
driver på utvecklingsarbetet

Situationen förutsatte en viss frikoppling från administrativa strukturer, neutraliserade slitningar
mellan profession, administration och politik samt
skapade förutsättningar för professionerna att
agera mer självständigt. Samverkan blev i detta
fall ett nödvändigt medel för att åstadkomma en
förändring, inte ett mål i sig. Pandemin kom att bli
den yttre fienden, vilken krävde ett samlat försvar
för att kunna bemästras. I den nyordning som
skapades i kölvattnet av pandemin tydliggjordes
Jul 2019
Jan 2020
Jul 2020
behovet att tillämpa anpassade arbetssätt och
För att lyckas med detta krävdes att både enkla
styrmodeller. Kris som drivkraft för förändring
och mycket svåra beslut behövde fattas i en takt
manifesterades på många olika sätt.
som aldrig tidigare hade krävts.

Samverkan har blivit ett
medel, inte ett mål.
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Insikten med nyttan kom i och med att pandemin
gav svaret på frågan ”varför”. I ett förändringsarbete är svaret på frågan ”varför” ett fundament
för att skapa insikt i varför en förändring är
nödvändig. Insikt är i sin tur en förutsättning för
vilja till förändring. Utan insikt via svaret på frågan
”varför” uteblir sannolikt den önskade förändringen.

Det nya normalläget formas genom den erfarenhet som successivt byggs upp genom praktisk
användning av de nya lösningarna. Teknik,
processer och rutiner utvecklas och förbättras
utifrån användarnas återkoppling och blir en integrerad del av den kliniska vardagen. För att denna
positiva utveckling ska vara bestående krävs ett
aktivt förhållningssätt till följande förutsättningar:

Inom politiken och hos många beslutsfattare har
digitalisering historiskt lyfts fram som verktyg för
att avlasta den fysiska vården. Men utvecklingen
har gått långsamt, antagligen för att det inte sällan har saknats svar på de fundamentala frågorna
”Varför ska förändringen göras?” och ”Hur ska
förändringen genomföras”? I och med pandemin
har båda frågorna relaterat behov av digitalisering
fått svar som såväl patient som medarbetare ser
både logik och nytta med. Digitala hjälpmedel
som t ex distansmonitorering och videomöten
blev en nödvändighet i en situation där både
begränsning av smittspridning och möjlighet till
bibehållen vårdkontakt skulle åstadkommas.

•

Hela verksamhetssystemet måste beaktas i
ett fungerande ”ekosystem”. Digifysisk vård
som begrepp åskådliggör att det alltid måste
handla om både och, aldrig om antingen eller.
Digifysisk vård förutsätter en fullständig
processmässig och teknisk integration i den
kliniska vardagen för att bli accepterad.

•

Den ekonomiska kalkylen går inte att bortse
ifrån. Förändringen måste vara ”lönsam”,
vilket bör inkludera såväl kvalitativa som
kvantitativa värden.

•

Digifysisk vård kräver förändrade arbetssätt
och processer vilket i sin tur har påverkan på
sjukvårdens organisation. Det talas ofta om
teknisk innovation, men behovet av organisatorisk innovation är minst lika viktig, men
typiskt mycket svårare.

•

Medicinska riktlinjer måste harmoniseras
med exempelvis nya lösningar för distans
monitorering.

•

Incitamentstrukturen måste styra beteenden mot det nya normalläget så att det
blir lönsamt att hålla fast vid det nya. Detta
inkluderar anpassning av ersättningsmodeller
och styrkort som i större utsträckning gynnar
digitala arbetsformer.

Seeing is believing leder till att acceptans för nya
lösningar och arbetssätt ökar hos medarbetare
och patienter i samband med praktisk tillämpning.
Acceptansen förutsätter självklart att tekniken
fungerar, att arbetsmiljön inte försämras samt att
patientens känsla av trygghet bibehålls. Även vad
gäller samverkan över organisatoriska gränser har
det här skapats en fördjupad systemförståelse, i
och med att den egna verksamheten lättare kan
betraktas i ett större sammanhang.

Covid-19 har förändrat förutsättningarna, skapat ett förändringstryck och gett verksamheterna
mål och riktning att samverka
kring. Samtidigt har traditionella
hinder i form av ersättnings
modeller och utvecklingshämmande strukturer anpassats och
därmed skapat förutsättningar för
en snabb omställning av vården.
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En omställning som har varit
avgörande för alla personer som
direkt eller indirekt drabbats av
covid-19. Vi har belyst detta med
flera goda exempel, men konstaterar även att covid-19 pandemin
inneburit omprioriteringar av
resurser vilket bidragit till att
vårdskulden har förvärrats.

Hanteringen av denna kommer
kräva att arbetet med innovation och digitalisering inte
kan avstanna. Lärdomar som
upparbetats under covid-19
pandemin kan fungera som
goda exempel och på så sätt
öka hastigheten i det fortsatta
utvecklingsarbetet.
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