
Online-tjänst hos  
Aleris HC i Bollnäs 
I samarbete med Doktor24 

Presentatör
Presentationsanteckningar
När vi träffade Gävleborg i augusti och deltog på deras RFI kom följande frågor upp:Hur fungerar triageringen? AI boten hanterar över 1000 besvär och kan användas för både anamnes inför besök (online och fysiska) och som beslutstöd. Anamnesen presenteras som en smarttext dvs. ser ut som en journaltext. Triageringen guidar till effektivast vård och möjliggör LEON (lägsta effektiv omhändertagandenivå). Systemet är baserat på RGS och regionala triageringsprotokollIntegration med Medibas för 100+ egenvårdstexter mot patientMöjligt att skicka patienter till annan vårdenhet efter kontorstidHur fungerar inloggning? Patienten loggar in med mobilt bankID, personalen loggar in med SITHS-kort.  Patienten kan logga in via både mobil, surfplatta och dator. Personalen loggar in via dator. Vi håller på att förbereda inloggning via 1177 (teknisk infrastruktur förberett), inloggning via egen hemsida är på plats. Säkerhet? Doktor24 följer ”Gold-standard” vad gäller säkerhet som täcker in både intrångsskydd, insynsskydd, riktighet, autentisering, spårbarhet. Datalagring och processer i linje med GDPR.Drift, lokal eller moln-lösning? D24 använder sig av molnlösningDriftar hos NoGUI i Sverige, etablerad leverantör som även driftar en del av den nationella infrastrukturen för 1177Integration mot webtidböcker PMO/Elvis? Tekniskt sannolikt enkelt att utöka till PMO/Elvis om det använder nationella tjänstekontraktStatistikfunktion och uppföljning för olika flöden? 50+ rapporter tillgängliga via Dashboard24Ett stort antal variabler om patientdemografi, sökorsak, tid, steg i kundresa etc tillgängliga som både filter, rad och kolumner i pivottabellFlerpartssamtal möjligt, t ex SSK/Läk/spec vård? Funktionalitet testas för snar driftsättningTrepartssamtal möjligt med anhörig/tolk, lätt sätt att länka samman separata inlogg? Funktionalitet testas för snar driftsättning. Tredjepart loggar in med BankIdHur fungerar videomöten? Ett integrerat system med stöd för både chat och videoStödjer både drop-in och schemalagda mötenStandardfraser för ökad effektivitet för läkareIntegration med självskattningsformulär som kan skickas utMöjlighet att initiera studier och undersökningarHur sker betalning för patienten? Automatisk fakturering möjligIntegration med Klarna samt stöd för offline-betalningarSwish-integration implementeras snartHur fungerar det med olika roller och behörigheter? 6 olika typer av behörigheter implementerade för olika rollerFull flexibilitet vad gäller kombination av användare, roller och vårdenheter  Gällande sekretess, godkänner patienten detta genom inloggning med bankID. När sköterskorna skickar ut sms sparas endast mobilnummer anonymt i 24h med, dvs ingen koppling till namn, personnr etc.  Hör gärna av dig om du behöver mer information!  Vänliga hälsningar,Annica 



Vi bygger på  

Målet för hela verksamheten är  
att ge befolkningen rätt vård i rätt tid och av rätt kompetens.  

 

Samhällets utveckling både drivs av och driver på digitaliseringen  
- vi vill vara delaktiga och lära oss att använda de nya redskap som 

växer fram.  
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Jag tror att vi alla har samma vilja att ge befolkningen tillgång till god vård, och att samtidigt dela ansvaret för att vi använder våra kompetenser och därmed skattepengarna på allra bästa sätt. Vi delar alla samma utmaning i att räcka till både för en åldrande befolkning, en ökande grupp av multisjuka yngre och dessutom en social utveckling som verkar göra att vi medborgare i allt större omfattningen behöver samhällets stöd med sådant som förr har haft sin plats i sociala skyddsnät som familj, bekantskapskrets eller föreningsliv. Vi har helt enkelt fler som söker oss i allt fler ärenden. I den företagskoncern som vi ingår finns ett utvecklingsbolag som arbetat fram en digital plattform för vård. Läkartjänsten heter Doktor24, och är egentligen ett koncept med möjlighet att använda flera olika delar av plattformen. Jag ska berätta om hur vårt samarbete ser ut så här långt. Vi vill ju inte vara med och driva en utveckling där läkarbesök används mer istället för mindre. Vi vill däremot använda den digitala möjligheten för att öppna upp våra tidböcker för de patientkategorier som allra mest behöver träffa en läkare på hälsocentralen och skapa mer utrymme för trygghet och kontinuitet för dem som verkligen behöver det. Att de digitala vårdlösningarna kommer torde vara ganska odisputerat, vår lösning är ännu inte utvecklad till det mest optimala men vi tror att den här riktningen är den väg vi behöver gå och därför har vi börjat. 



Aleris Online i vår vardag 

• Ingång via SMS från hälsocentralens TeleQ. 

• Patienten triagerar sig själv i en bot. Detta sammanställs till en 
anamnes som journalförs. (Take Care/ NPÖ) 

• På grundval av de symtom och besvär patienten beskrivit  i triagen 
avgörs om patienten får egenvårdsråd eller länkas vidare i tjänsten. 
För patienter som får egenvårdsråd avslutas besöket, som då blir 
kostnadsfritt. 

• För patienten är avgiften för genomfört läkarbesök i tjänsten 250 
kronor. Frikort gäller, men tjänsten är inte frikortsgrundande. Om 
besöket blir ett fysiskt besök på HC betalar patienten enbart det 
besöket enligt sedvanlig taxa. 
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Våra sköterskor i telefon har utbildats för att kunna erbjuda den som ringer ett besök hos läkare via Aleris online. Det innebär att patienter med besvär som stämmer in på det som lämpligen hanteras digitalt erbjuds att få en länk skickad till sig via SMS. Sköterskorna är inloggade på Doktor24:s plattform under sina telefonpass och kan enkelt skicka SMS till de patienter som önskar. Via den länken kommer patienten direkt till Doktor24 och loggar in med mobilt bankID för att inleda sitt besök. 



När patienten går vidare till läkare i tjänsten 
• Besöket hos läkaren börjar med en text-chat där läkaren tar en 

fördjupad anamnes och påbörjar handläggning. Även detta förs in i 
journalen.  

• Läkaren kan välja att gå över till röstsamtal med patienten för en 
bättre bedömning. Patienten kan själv fotografera till exempel 
hudbesvär och skicka till läkaren för bedömning  under pågående 
samtal.  

• I nästa steg kan läkaren välja att växla till ett bildsamtal.  
När läkaren väljer att växla från text till röst och bild journalförs  
detta i vanlig ordning. 

• I det enkla scenariot sluthandläggs ärendet direkt i tjänsten och 
patienten har fått den hjälp som behövdes. Doktor24 är då ansvarig 
vårdgivare för hela besöket.  

 

.  
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Boten hanterar över 1000 besvär. 



Så själva samarbetet då? 

• Doktor24 har möjlighet att hänvisa patienter till vårt lab för enkla 
prover, dvs PNA.  

• Möjlighet för patienter att kolla sitt blodtryck i vårt blodtrycksrum. 
(Gäller alla listade patienter.) 

• Möjlighet till fysiskt besök på hälsocentralen om det framkommer att 
ett sådant ändå behövs. Dokumentation både från bot-triagen och 
chat samt onlineläkarens journalanteckning hämtas då upp från NPÖ 
och utgör anamnes för den läkare som tar emot det fysiska besöket.  
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Av postgångstekniska skäl kan vi idag endast utföra PNA eftersom vi inte kan skicka venösa prover för analys på ett säkert sätt till externt lab.Om läkare i den digitala tjänsten ordinerar till exempel ett CRP får patienten en digital remiss och kommer till vårt lab för provtagning. Provsvar går direkt till ordinerande läkare i tjänsten och journalförs där. Patienten blir alltså inte vår, utan det medicinska ansvaret ligger i det fallet kvar hos Doktor24.  Varje dag avsätts två eftermiddagstider på hälsocentralens jourmottagning för online-patienter. Om tiderna inte är bokade tre timmar innan öppnas de upp och kan bokas som vanligt av telefonsköterska på hälsocentralen. Syftet är att säkerställa patientsäkerheten i onlinetjänsten. Doktor24:s koncept bygger på samverkan med fysiska hälsocentraler. För besök i tjänsten som inte behöver träffa läkare i tjänsten samma dag, men har behov av fysiskt besök finns två tider varje vecka till läkare på hälsocentralen. Dessa tider blir på samma sätt bokningsbara för telefonsköterskorna om de inte tas i anspråk 72 timmar innan. 



Varför just Doktor24?  

- Läkartjänsten bemannas av specialistläkare, eller ST i slutskedet av 
sin utbildning.  

- Tjänstgörande läkare arbetar del av sin tid på fysisk mottagning i 
syfte att upprätthålla kompetens.  

- Följer STRAMA. Skriver inte ut några narkotiska preparat.  

- Initierar och deltar i forskning i syfte att öka kunskap och kvalitet i det 
nya digitala vårdlandskapet.  

- Inte knutet till något landsting eller region, vilket gör att det inte 
genererar någon otrohetspeng.  

- Möjlighet till såväl synkron som asynkron kommunikation för 
patienten. Varje besök öppet i sju dagar.  
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För oss som hälsocentral är det naturligtvis viktigt att den digitala vård som förknippas med oss håller en hög och jämn kvalitet. Vi har valt att samverka med Doktor24. Det beror naturligtvis delvis på att vi kommer ur samma företagsfamilj, men också på att vi uppfattar Doktor24 som en seriös aktör som aktivt driver kvalitetsfrågor, både i det enskilda patientmötet och i den stora utvecklingen av digitala lösningar. Doktor24 är en egen aktör, med en öppen ingång för alla i befolkningen; en app helt enkelt, som vem som helst var som helst kan välja. Grundkriterierna är att patienten är över 1 år, har mobilt bank-ID och söker för ett symtom som lämpar sig för det digitala besöket. Det kan exempelvis vara hudutslag, förkylning, psykiska krisreaktioner, vinterkräksjuka, vattkoppor eller erektionsbesvär. Man kan även få hjälp med de flesta recept, sjukskrivning upp till 14 dagar, VAB- och läkarintyg. Allt detta är tillgängligt för alla i samhället. Vi har valt att samverka direkt från hälsocentralen och i samtalet med våra patienter kallar vi lösningen Aleris Online. 



Vi är fortfarande i början… 

                                                         …och det finns utmaningar. 

• Ett nytt sätt att tänka för sköterskor i telefon. De är den absolut 
viktigaste parten i att lotsa rätt patienter till onlinebesök.  

• Att identifiera rätt patienter utan att skapa onödiga läkarbesök där det 
räckt med egenvårdsråd eller med besök hos sköterska eller 
fysioterapeut på hälsocentralen. 

• Befolkningens ovana att söka vård på det här sättet. 

• Säkerhetsmarginal i boten har skapat besök på jouren som kanske 
inte var indicerade, där justeras detaljer löpande för att förbättra 
triagen.  
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Framtid 
• Vi arbetar för att hjälpa våra telefonsköterskor att identifiera rätt 

patienter. Vi kommer till exempel att få hjälp av allmänspecialist från 
Doktor24 för medsittning i telefon.  

• Vi startar alldeles snart digitala återbesök via Doktor24:s plattform, 
men då initierade av medarbetare i våra verksamheter. Kommer att 
kunna användas av samtliga professioner.  

• Vi hjälper till att testa distansverktyg för Doktor24 på ett mindre antal 
patienter. Vi tror att det kan vara ytterligare en del i att utveckla den 
nära vården.  

• Målsättningen står kvar – att ge rätt vård i rätt tid av rätt kompetens.  

Nu även med möjligheten ”på rätt plats”. 
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Det jag nu har presenterat är i högsta grad ett pågående utvecklingsarbete. Vår förhoppning är att vi genom att erbjuda snabba, enkla och högkvalitativa besök för de patienter som gärna använder digitala sätt att kommunicera ska kunna frigöra tid för dem som har störst behov av kontinuitet i relation och med komplexa tillstånd som kräver mer än det digitala besöket kan erbjuda. Vi ser att ärenden som korta sjukskrivningar, receptförnyelser och enklare sjukdomstillstånd hos i övrigt friska individer tar mycket läkarresurs i anspråk. Många av dessa skulle kanske rent av föredra att slippa åka till hälsocentralen för att istället kunna sköta sin kontakt hemma eller på jobbet. En digital läkartjänst, rätt använd, kan hjälpa oss med det. 



Tack för uppmärksamheten och 
lycka till i allt bra ni gör! 
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