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Abstract 

Kostnader och efterfrågan på vård stiger stadigt vilket leder till att vårdgivare i Sverige upplever 
en ökad press att samtidigt minska kostnaderna och förbättra kvaliteten på vården. En av 
orsaken till de ökade kostnader och efterfrågan är att Sveriges befolkning blir äldre och äldre. 
Däremot har Sverige en av jordens mest uppkopplade befolkning i världen, därför skulle 
tidsbokning via internet kunna resultera till tid- och kostnadsbesparingar för Sveriges hälso- 
och sjukvård. Dessutom har tidsbokning via internet möjligheten att minska på den 
administrativa bördan för vårdpersonal när patienter själva sköter sina tidsbokningar. 

Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att identifiera, beskriva och förklara effekter 
av tidsbokning via internet för både vårdcentraler och vårdpersonal i Värmland. För att uppnå 
syftet utfördes en fallstudie på Värmlands två största vårdcentraler, vårdcentralen Verkstaden 
och Gripen, genom intervjuer och dokumentstudier. 

Resultatet av undersökningen visar att beroende på läkares kontroll över arbetsschemat, 
organisationens kultur och ledningens engagemang påverkas effekternas omfattning. För 
vårdcentralen Verkstaden uppstod det inga signifikanta effekter, men hos vårdcentralen Gripen 
uppstod omfattande effekter. 

Effekter av tidsbokning via internet hos vårdcentralen Gripen är att organisationen har kunnat 
spara tid på administration. Tidsbesparingen frigjorde resurser och gjorde det möjligt för 
vårdcentralen att öppna två nya mottagningar. Distriktssjuksköterskor spenderar hälften så 
mycket tid på tidsbokning via telefon och den arbetsuppgiften skapade negativ stress. Mindre 
tid på telefon har lett till att distriktssjuksköterskor spenderar mer tid med patienter och har fått 
utnyttja mer av sin kompetens, vilket har förbättrat deras arbetsmiljö. Däremot för 
distriktsläkare har tidsbokning via internet skapat frustrationer och en försämrad arbetsmiljö. 
Dagligen får distriktsläkare träffa patienter som har genomfört felbokningar och detta skapar 
svårigheter för en distriktsläkare att utföra vård med hög kvalité.  

Nyckelord: Tidsbokning via internet, 1177 Vårdguiden, e-tjänst, effekter, påverkande faktorer, 
vårdcentral, vårdpersonal, distriktssjuksköterska, distriktsläkare.  
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Förord 

Först vill jag tacka Thomas Miliander, för utan dig skulle denna kandidatuppsats vara omöjlig 
att skriva. Jag vill tacka dig för att givit mig möjligheten att få skriva om en av Landstinget i 
Värmlands pågående projekt och bidragit med olika idéer om vad jag kunde skriva om. Tack 
för att dessutom låta mig ta del av din tid, trots hur upptagen du är som chef, genom att ställa 
upp på en intervju och flera möten angående C-uppsatsen samt introducera mig till Liselott 
Larsson. 

Jag vill även tacka Liselott Larsson för att ha bidragit med mycket information och idéer om 
hur jag ska utforma min uppföljning, samt för att ha tagit del av din tid att ställa upp på två 
intervjuer och tipsa om personer jag kan intervjua. Utan dig skulle det inte vara möjligt att 
komma i kontakt med någon från vårdcentralerna. 

Ett stort tack till Lena Witting Almén för att du har ställt upp på en intervju även om du är 
mycket upptagen. Jag är även tacksam över att du var positiv och samarbetsvillig till att bidra 
med vissa vårdpersonals kontaktinformation. Därför är jag även mycket tacksam för att en 
upptagen läkare som Jerry Thunberg tog tid från sitt arbetsschema för att bli intervjuad. 

Jag vill sedan rikta ett stort tack till Hampus Robertsson för att ha ställt upp på en intervju när 
andra från vårdcentralen inte kunde. Tack för att du ha bidragit med dokument och försökt 
hjälpa mig kontakta annan vårdpersonal. 

Jag vill tillslut tacka min handledare Prima Gustiené för att ha bidragit med viktig och 
konstruktiv återkoppling angående min kandidatuppsats och för att dessutom givit mig råd om 
hur jag ska angripa svårigheter. 

Sist, men inte minst, vill jag tacka min familj och vänner för det positiva stödet och för att ha 
uppmanat mig att skriva klart kandidatuppsatsen. Jag vill tacka mina föräldrar som 
fortsättningsvis lagar frukost, lunch och middag för utan det skulle jag aldrig ha klarat av att 
skriv denna kandidatuppsats. 
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1. Inledning 
I det här kapitlet introduceras kandidatuppsatsens bakgrund och syfte. Därefter presenteras 
dess målgrupp och avgränsningar och tillslut beskrivs metod samt etiska överväganden. 

1.1  Bakgrund 
Vårdgivare runt om i världen upplever ökad press att samtidigt minska kostnaderna och 
förbättra tillgången och kvaliteten på vården som de förser till sina patienter (Cayirli & Veral 
2003; White et al. 2011). Enligt Hulshof et al. (2012) står dessutom vårdgivare inför den 
utmanande uppgiften att organisera sina processer mer effektiva och produktiva. Detta på grund 
av att efterfrågan på vård stiger och vårdens utgifter stadigt ökar, som tillslut leder till att det 
uppstår en ökad press på hälso- och sjukvården. Wang et al. (2013) påstår att det är särskilt 
utmanade att förvalta verksamheter inom hälso- och sjukvård, såsom vårdcentraler. 
Anledningen bakom detta är till följd av sjukvårdens unika orsaker som bland annat är att 
efterfrågan på vård kan variera stort och intensiteten på kapital, human och finansiell, är hög. 

Meunier (2016) påstår att Sveriges befolkningen blir äldre och med den förändrade demografi 
leder detta till prioriteringsbehov och utmaningar om den nuvarande välfärdsnivån ska behållas. 
Till följd av att personer i Sverige lever längre och längre kämpar landet med sjukvårds-
kostnader som stadigt växer snabbare än den Nationella Bruttonationalprodukten (BNP) hävdar 
McKinsey & Company (2016). Sedan år 2000 har Sveriges hälso- och sjukvårdskostnader 
expanderat i snitt 4,2 procent per år vilket är 0,9 procentenheter mer än den nationella BNP. 
Detta leder till att om ingenting genomförs mot en effektivisering av vården i Sverige blir 
konsekvenserna att vården hamnar i en negativ spiral.  

Enligt Socialdepartementet (2016) har regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) som startpunkt för vidareutvecklingsarbete på e-hälsoområdet tagit beslut om att 
tillsammans medverka mot en gemensam vision för e-hälsoarbetet fram till 2025. Visionen är 
att Sverige ska vara ledande i världen år 2025 på att utnyttja digitaliseringens och e-hälsans 
potential för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet genom att förbättra och bygga 
upp egna resurser. För att se till att hälso- och sjukvården innehar en fortsatt god kvalité. E-
hälsa innebär att använda informationsteknologi (IT) för människors hälsa, det vill säga fysiska, 
psykiska och sociala välbefinnande (Socialdepartementet 2016). Begreppet digitalisering har 
oftast två olika betydelser, informationsdigitalisering och samhällelig digitalisering, när ordet 
kommer till användning (SOU 2014:13). Informationsdigitalisering innefattar den process där 
analog information transformeras till digitalt format (SOU 2014:13; Socialdepartementet 
2016). Samhällelig digitalisering handlar om att olika sorters IT-stöd integreras mer utförligt i 
verksamheter och har en djup påverkan på verksamheterna (Socialdepartementet 2016). 

McKinsey & Company (2016) anser att digitaliseringen skulle medföra med stora besparingar 
för Sveriges hälso- och sjukvårdskostnader. Om det skulle genomföras en radikal och 
fullständig digitalisering kan resurser frigöras för att sedan kontinuerligt återinvesteras. I ett 
scenario där digitala tekniker fullständigt dras nytta av år 2025 bedömer McKinsey & Company 
(2016) att hälso- och sjukvårdskostnaderna skulle vara 25 procent lägre i jämförelse om ingen 
investering i e-hälsa utförs. Enligt McKinsey & Company (2016) kan tekniker för 
automatisering och uppkoppling över internet medverka till att framställa en långsiktig hållbar 
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kostnadsutveckling för Sveriges hälso- och vårdkostnader. Dessutom har de identifierat 14 
områden där dessa tekniker kan generera stora värden och ett av dessa områden som 
digitaliseringen skulle kunna bidra med stora fördelar är tidsbokning via internet.  

Baller et al. (2016) nämner att Sverige erhåller en av jordens mest uppkopplade befolkning i 
världen. Enligt mätningar av Davidsson et al. (2016) har 93 procent av Sveriges befolkning 
tillgång till internet i hemmet, men bara för att tillgången finns betyder det inte att det kommer 
till användning. Däremot visar mätningarna på att i princip alla, det vill säga mer än 99 procent, 
människor upp till 55 år använder sig av internet.  

McKinsey & Company (2016) förklarar att tidbokningar via internet har införts och etablerats 
i flera verksamhetsområden och det skulle inte vara kostsamt eller komplicerat att införa 
tidbokningssystem i hälso- och sjukvården. Möjligheten med ett digitalt system som hanterar 
tidsbokningar är att den administrativa bördan skulle minska för vårdpersonalen om vårdtagare 
själva kan sköta sina bokningar via internet. Dessutom finns det potential hos tidsbokning via 
internet att förenkla existerande vårdprocesser och förändra arbetsmiljön, så fokus ligger på 
patienter i stället för på administrationen. Dessutom upplever hälso- och sjukvården för 
närvarande en brist på arbetskraft som orsakas av en stigande åldrad befolkning (Chang & 
Chang 2008). Tidsbokning via internet skulle kunna effektivt motverka framtidens växande 
efterfråga på hälso- och sjukvård.  

Ett flertal av kontakter som sker med vården behöver inte ett fysiskt möte eller telefonsamtal 
anser Inera (2014) eftersom invånare i Sverige som behöver vård kan kontakta vården genom 
att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster. En e-tjänst är en tjänst som konstrueras och 
levereras med hjälp av elektronisk kommunikation till exempel via dator, telefon eller liknande 
(SOU 2005:119). 1177 Vårdguiden är nationell webbaserad hemsida som innehåller 
information och e-tjänster inom hälsa och vård (1177 Vårdguiden 2015a). Vad 1177 
Vårdguiden erbjuder är flera olika e-tjänster (1177 Vårdguiden 2015b) och en av e-tjänsterna 
gör det möjligt för invånare och patienter att boka, omboka eller avboka tider via internet (Inera 
2014; Eriksson 2015). 

Ett uppdrag har erhållits från Landstinget i Värmland att utföra en uppföljning av 1177 
Vårdguidens e-tjänst, som gör det möjligt för patienter att tidsboka via internet, eftersom ingen 
ordentlig uppföljning av tidsbokning via internet har utförts av Landstinget i Värmland. Den 
enda uppföljning av tidsbokning via internet som har utförts av Landstinget i Värmland är att 
kontinuerligt se över på statistik om hur den används av patienter. Statistiken kan till exempel 
handla om hur många bokningar, om- eller avbokningar som patienter har gjort. Uppföljningen 
skulle handla om effekter av tidsbokning via internet för både vårdcentraler och vårdpersonal i 
Värmland. 

1.2  Syfte 
Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att identifiera, beskriva och förklara effekter 
av tidsbokning via internet för både vårdcentraler och vårdpersonal i Värmland.  

1.2.1 Undersökningsfrågor 
Med utgångspunkt för syftet har följande konkreta undersökningsfrågor formulerats: 
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- Vilka effekter uppstod efter införandet av tidsbokning via internet?  
- Hur har effekterna påverkat vårdcentraler och vårdpersonal?  
- Varför uppstod effekterna efter införandet av tidsbokning via internet? 

1.3  Målgrupp 
Målgruppen för denna kandidatuppsats i informatik är framförallt Landstinget i Värmland. 
Däremot är andra landsting, i Sverige, som har infört tidsbokning via internet i vårdcentraler 
också målgruppen för denna kandidatuppsats. 

Landstinget i Värmland är en organisation som är politiskt styrd och arbetar med hälso- och 
sjukvård samt tandvård. Vanligtvis är vårdcentralen invånares och patientens första kontakt 
med vården och om specialiserad vård skulle vara vid behov hänvisas patienterna till en av 
Landstingets sjukhus. Invånare och patienter kan kontakta Landstinget i Värmlands 
vårdcentraler genom telefon, eller internet via 1177 Vårdguidens hemsida. 

1.4  Avgränsningar 
Förklaringar utifrån patienters perspektiv och tidsbokning via internets effekter på dem tas inte 
upp. Patientens uppfattning är en viktig del av en uppföljning tidbokningssystem, men på grund 
av tids och resursbrister gjordes prioriteringar. Detta ledde till att fokus för denna 
kandidatuppsats lades på vårdcentraler och vårdpersonal. Typen av vårdpersonal som denna 
kandidatuppsats kommer att fokusera på är distriktsläkare, läkare och distriktssjuksköterskor. 

Kandidatuppsatsen kommer dessutom inte ge en detaljerad beskrivning av hur införandet av 
tidsbokning via internet infördes i Landstinget i Värmland samt vad för beslut och varför som 
togs av dem under införandet.  

1.5  Metod 
1.5.1 Kvalitativ studie 

När en undersökning ska utföras kan antingen en kvantitativ eller kvalitativ studie genomföras 
och val av undersökning kommer sedan att påverka hur information kommer att samlas in och 
hur den därefter kommer att tolkas (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011). Eriksson och 
Wiedersheim-Paul (2011) anser att en kvantitativ studie bearbetar med numeriska uppgifter och 
att kvalitativa studier är verbala. En liknande beskrivning ges av Lundahl och Skärvad (1999) 
att kvantitativa undersökningar fundamentalt handlar om att mäta. Medan syftet med en 
kvalitativ undersökning är att beskriva och förstå till exempel beteenden hos personer och 
grupper och hur de upplever tillvaron eller omgivningen. Inom kvalitativa undersökningar är 
det hur världen uppfattas vara som är intressant och inte hur världen är.  

En av anledningarna varför det togs beslut om att inte utföra en kvantitativ studie är att fokus 
inte ligger på numeriska uppgifter och målet är inte att mäta ett fenomen. Målet är att kunna 
beskriva den uppfattning som vårdcentraler och vårdpersonal har på tidsbokning via internet. 
Hur de upplever tidsbokning via internet och dess påverkan dem, detta kräver att 
respondenterna ska kunna besvara fritt de frågor som kommer att ställas. Den kvalitativa studien 
utfördes genom en fallstudie.  
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1.5.2 Fallstudie 
Enligt Patel & Davidson (2003) är en fallstudie ett uttryck som betyder att utföra en 
undersökning på en mindre avgränsad grupp och fallet kan exempelvis vara en individ, en grupp 
individer eller en organisation. Yin (2014) tar ett steg längre och definierar en fallstudie som en 
empiriskförfrågan som undersöker ett nutida fenomen på djupet och inom sin verkliga kontext, 
speciellt när gränserna mellan fenomenet och kontexten inte är uppenbar. En 
fallstudieundersökning används när en forskare vill förstå ett verkligt fall och antar med hög 
sannolikhet att förståelsen kommer att involvera relevant kontextuell information. 

Anledningen till varför en fallstudie valdes att utföra är att den information som har bearbetats 
kommer från ett verkligt fall där kontextuell information är mycket relevant. Själva fallet är 
vårdcentraler och vårdpersonal i Värmland och kontexten är införandets omfattning och 
effekter av tidsbokning via internet. Nackdelen med fallstudier anser Denscombe (2014) är 
svårigheten att definiera fallets gränser. Detta skapar svårigheter vid valet av vilka källor av 
data som ska användas till fallstudien och vilka som ska inte inkluderas. En annan svårighet är 
att få tillgång till fallstudiens miljöer och få tillståndet kan vara ett påfrestande del av 
forskningsprocessen eftersom en fallstudie kan fallera om tillåtelse och tillgång är återkallad 
eller undanhållen. 

Styrkan med fallstudier enligt Yin (2014) är att frågor som hur eller varför, sådana som är mer 
av en förklarade natur, lämpar sig mer mot att utföra en fallstudie. Kandidatuppsatsens syfte 
lämpa sig mer mot att utforskas genom en fallstudie och därför var detta en anledning till varför 
metoden utvaldes. Ytterligare en styrka med fallstudier är att de kan använda sig av en stor 
variation av bevis som exempelvis dokument och intervjuer (Denscombe 2014; Yin 2014).  

1.5.3 Utförande av fallstudien 

1.5.3.1 Intervju 
Intervjuer utnyttjades vid insamling av fallstudiens data för enligt Denscombe (2014) lämpar 
intervjuer när data baserar sig på åsikter, samt erfarenheter och data behöver utforskas mer på 
djupet och kan inte rapporteras med svar på ett eller två ord. Patel och Davidson (2003) 
beskriver att intervjuer kan variera beroende på hur hög grad av strukturering och 
standardisering den innehar. Standardiseringen handlar om hur stort ansvar ligger på 
intervjuaren när det kommer till frågornas utformning och i vilken ordning de ska ställas. 
Strukturering innebär hur fria frågorna är för intervjupersonerna att tolka beroende på vad 
personen har för inställning eller tidigare erfarenheter. Patel och Davidson (2003) ger exempel 
att om datainsamlingsmetoden som kommer att utföras för att svara på undersökningsfrågorna 
innehar en hög grad av strukturering och standardisering, passar det att utforma till exempel 
intervjufrågor med fasta svarsalternativ.  

Däremot är djupa svar, som inkluderar sin kontext, som behövs och därför togs det beslut om 
att intervjufrågorna skulle inneha en låg grad av strukturering och standardisering (se Bilaga 1–
4). Om frågorna formulerades med fasta svarsalternativ skulle det leda till tunna svar från 
intervjupersonerna som saknar sin kontext, som tillslut leder till en tunn uppföljning av effekter 
av tidsbokning via internet på vårdcentral och vårdpersonal. Att formulera svarsalternativ i 
förväg är något som inte är möjligt i kvalitativa intervjuer anser Patel och Davidson (2003) 
eftersom syftet är att identifiera egenskaper hos till exempel ett fenomen. 
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Intervjuerna i denna studie liknade det Denscombe (2014) kallar för semi-strukturerade 
intervjuer, som innebär att intervjuaren har en lista med frågor som ska besvaras. Däremot är 
intervjuaren förberedd med att vara flexibel när det kommer till vilken ordningen frågorna 
ställs. Dessutom får respondenten utveckla idéer och tala mer fritt om de frågor som ställs av 
intervjuaren, där svaren blir öppna och större tonvikt läggs på vad respondenten tar upp.  

Det var bara under första intervjun med Landstinget i Värmlands verksamhetsutvecklare (se 
Bilaga 5) som en ostrukturerad intervju utfördes eftersom uppdraget från Landstinget i 
Värmland fortfarande inte var definierad, det var bara ämnet som var bestämd. Denscombe 
(2014) beskriver att en ostrukturerad intervju fokuserar mer på respondentens tankar, i stället 
för att ha flera frågor förberedda. En ostrukturerad intervju utförs genom att intervjuaren 
introducerar ett ämne eller tema, och sedan låta respondenten utveckla sina idéer och driva sin 
tankegång. 

Samtliga intervjuer utfördes enskilt med varje respondent och ljudet från intervjuerna spelades 
in, därför utfördes inga anteckningar under intervjuerna. Intervjuerna var cirka 1 timma lång 
förutom intervjun med verksamhetsutvecklaren i vårdcentralen Verkstaden, som tog 1 timma 
och 40 minuter, och distriktsläkaren i vårdcentralen, som tog 20 minuter. Det respondenterna 
har sagt transkriberades och resultatet av vad de sa presenteras i Bilaga 5 till Bilaga 10 och 
sammanställs i kapitel 3.  

1.5.3.2 Dokumentstudie  
Dessutom har dokument, som exempelvis en artikel (se Bilaga 12) och PowerPoint angående 
tidsbokning via internet (se Bilaga 13), använts för att kunna ta reda på vad målen och 
förväntade effekter var med tidsbokning via internet. Det vill säga, få reda på vad bakgrunden 
var med införandet av tidsbokning via internet och dessa dokument bidrog Landstinget i 
Värmlands verksamhetsutvecklare med.  

Vad som är viktigt att tänka på enligt Patel och Davidson (2003) är att vara källkritisk genom 
att ta reda på när och var dokumenten skapades. Ett av dokumenten (se Bilaga 13) från 
Landstinget i Värmland var skriven av verksamhetsutvecklaren i Landstinget i Värmland. Det 
andra dokumentet (se Bilaga 12) var tagen från Landstinget i Värmlands intranät, därför anses 
dokumenten vara säkra och inte falska.  

Andra dokument har också använts som till exempel produktionsdata (se Bilaga 11) över 
utförda patientbesök av vårdcentralen Gripen och Verkstaden. Dessa dokument bidrog 
verksamhetsutvecklaren i vårdcentralen Verkstaden. Sedan har dokument utnyttjats som 
beskriver antalet uteblivna besök av patienter och telefontillgängligheten samt en 
enkätsammanställning av vårdpersonalens uppfattning om tidsbokning via internet i 
vårdcentralen Gripen. Data från telefontillgängligheten, antalet uteblivna besök av patienter och 
produktionsdata generas automatiskt av en rapportgenerator, därför anses källorna vara säker. 
Enkätsammanställningen från Vårdcentralen Gripen anses vara säker på grund av att den 
gjordes av enhetschefen i Vårdcentralen Gripen och skulle vara en kort uppföljning av 
tidsbokning via internet. Däremot får inte enkätsammanställningen samt dokument över antalet 
uteblivna besök av patienter och telefontillgängligheten publiceras med kandidatuppsatsen. 
Dessa dokument finns inte som bilagor och de som får publiceras tillsammans med 
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kandidatuppsatsen finns som bilagor (se Bilaga 11–13). Samtliga dokument användes för att 
styrka och jämföra det som sades av respondenterna. För Yin (2014) anser att det viktigaste 
användningen med dokument är att ta reda på om de bekräftar det som sägs av andra källor.   

1.5.4 Litteraturstudie 
Dessutom för att få kunskap och förståelse om tidsbokning, effekter av tidsbokning och hälso- 
och sjukvård, och så vidare, utfördes en litteraturstudie.  

Litteraturstudien baserar sig på relevanta vetenskapliga rapporter och tidskriftsartiklar från 
tidigare forskning inom ämnet tidsbokning. För Patel och Davidson (2003) anser att kunskap 
oftast inhämtas från vetenskapliga tidskriftsartiklar. Därför utnyttjades Karlstad Universitets 
bibliotekshjälpmedel OneSearch och Google Scholar för uppsökning av vetenskapliga artiklar 
och rapporter som var relevant till uppsatsämnet. Sökord som användes var till exempel 
appointment systems, online-appointment systems, web-based appointment system och 
technology-based service encounters. Sedan har internet använts för att få tag på rapporter och 
information från myndigheter och organisationer. 

1.5.5 Källkritik 
När relevanta dokument, böcker och artiklar var funna, gäller det att vara källkritisk genom till 
exempel att jämföra hur ett specifikt resultat kom till i den akademiska tidskriftsartikeln med 
en annan tidskriftsartikel. Patel och Davidson (2003) anser att det också är viktigt att inte bara 
välja ut material som stödjer forskarens idéer det är viktigt att diskutera om fakta som möjligtvis 
motsäger fallstudiens resultat, för att skapa en verklig beskrivning av skeendet.  

Vissa källor var skrivna för mer än åtta år sen, men dessa källor anses fortfarande vara relevanta 
eftersom de överensstämmer med nyare källor. Dessutom finns det vissa av de nyare källorna, 
som var skrivna för cirka ett till två år sen, som refererar till de äldre källorna som resulterar till 
att styrka de äldre källornas relevans. Majoriteten eller de flesta av källorna som refereras i 
kapitel 2 kommer från publicerade forskningsartiklar och dessa källor anses vara trovärdiga. 
Källor som inte kommer från publicerade forskningsartiklar, exempelvis Karolinska Institutet 
och Nationalencyklopedin, används för att förklara och definiera termer för en läsare och inte 
för att tillföra med ny information.  

1.5.6 Analysmodell 
Miles et al. (2014) beskriver att en analysmodell förklarar, antingen grafiskt eller i beskrivande 
text, vad som huvudsakligen kommer att studeras med exempelvis variabler eller faktorer och 
hur dessa förhåller sig till varandra. Dessutom kan analysmodellen vara beskrivande eller byggd 
på tidigare forskning. En analysmodell är, med andra ord, en nuvarande version av en forskares 
karta över det som undersöks.  

Analysmodellen i denna kandidatuppsats är till stor del grafiskt uppbyggd där de olika delar 
samt relationerna mellan dem förklaras i text och den är baserad på tidigare forskning. 
Analysmodellens struktur användes för att analysera och jämföra med den data som 
presenterades i kapitel 3 samt 2 och analysen är genomförd i kapitel 4. Dessutom användes 
analysmodellen för att formulera intervjufrågor som kan relateras till tidigare forskning (se 
Bilaga 1–4). 
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1.5.7 Validitet 
Att ha hög validitet enligt Patel och Davidson (2003) handlar om att se till att forskaren 
undersöker det som avses undersökas. Därför presenterades kandidatuppsatsens resultat till 
Landstinget i Värmlands verksamhetsutvecklare för att säkerställa att det som efterfrågades 
undersöktes. Genom triangulering inom datainsamlingen, vilket innebär att en forskare utnyttjar 
flera datainsamlingsmetoder, kan hög validitet inom kvalitativa studier åstadkommas (Patel & 
Davidson 2003). Därför utfördes fallstudien genom intervjuer och dokumentstudie. 
Intervjuerna skulle bidra med information och en uppfattning om tidsbokning via internet och 
dess effekter utifrån respondenterna perspektiv. För att styrka det som bidrogs från intervjuerna, 
jämfördes det som sades från intervjuerna med dokumenten. Dessutom utfördes en 
litteraturstudie för att stärka kandidatuppsatsens validitet. Det som däremot försämrade 
kandidatuppsatsens validitet är den låga antalet intervjuade personer, som uppstod på grund av 
svårigheten att få tillgång till relevanta personer att intervjua inom området. 

1.5.8 Reliabilitet 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) hävdar att en forskningsmetod innehar hög reliabilitet 
om den är oberoende av forskaren, det vill säga, om en annan forskare skulle upprepa försöket 
under ett annat tillfälle och med ett annat urval ska den forskaren få liknande resultat. Liknande 
definition ges av Yin (2014) där reliabilitet innebär att om senare undersökare följer liknande 
metod och tillvägagångssätt beskriven av tidigare forskare, bör den senare forskaren komma 
fram med liknande resultat och slutsatser. 

För att uppnå hög reliabilitet beskrevs uppdraget given av Landstinget i Värmland och de 
intervjufrågor som ställdes till respondenterna (se Bilaga 1–4). Därefter valdes vårdcentraler 
som är verksamma i Värmland eftersom det är bara de som är anslutna till Landstinget i 
Värmland. Sedan utvaldes vårdcentralen Gripen och Verkstaden på grund av att de är 
Landstinget i Värmlands två största vårdcentraler där storleken baserar sig på antalet listade 
patienter. Vårdcentralen Gripen hade cirka 20 500 listade patienter och vårdcentralen 
Verkstaden hade drygt 21 000 listade. De hade båda infört tidsbokning via internet under 
liknande tidsperiod, vårdcentralen Gripen under juni 2016 och vårdcentralen Verkstaden mellan 
mars och april 2016.  

Respondenter som intervjuades var personer från Landstinget i Värmland som kunde ge en 
bakgrund om 1177 Vårdguiden och dess funktionalitet, syfte, mål och förväntade effekter. 
Dessutom vad exakt som ska uppföljas. Dessutom intervjuades personer som kunde 
representera sin vårdcentral och beskriva införandet av tidsbokning via internet, hur det såg ut 
innan införandet och vad för effekter som uppstod på grund införandet. Respondenterna har 
sedan fått läsa igenom transkriberingen av sin intervju (se Bilaga 5–10) för att se till att inget 
missförstånd uppstod, vilket höjer kandidatuppsatsens reliabiliteten.  

1.6  Etiska överväganden 
Miles et al. (2014) nämner att när en forskningsstudie genomförs måste potentiella etiska 
felaktigheter tas i beaktning. För det är individer som medverkar i undersökningen och bidrar 
med information genom att till exempel svara på frågor (Patel & Davidson 2003). De 
respondenter som har intervjuats var fullt medvetna om varför de intervjuades och vad som 
kommer hända med informationen.  
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Respondenterna gav sitt medgivande att bli namngivna i kandidatuppsatsen och har varit fullt 
medvetna om vad deras information bidrar till. Däremot nämns respondenterna med deras titel 
för att underlätta läsaren förståelse om vem som sa vad. Dessutom gav verksamhetsutvecklaren 
i Landstinget i Värmlands sitt medgivande till att använda sig av artikeln (se Bilaga 12) och 
Powerpoint (se Bilaga 13). Samt biträdande enhetschef i vårdcentralen Gripen och 
verksamhetsutvecklaren i vårdcentralen Verkstaden gav tillåtelse att använda produktionsdata 
(se Bilaga 11) för kandidatuppsatsen. 

Vårdcentraler och vårdpersonal behandlar information om patienter som kan vara känsliga och 
på grund av detta omfattas alla som verkar inom hälso- och sjukvårdens område av 
tystnadsplikt. Uppgifter som normalt omfattas av sekretess inom landstingets verksamhet är 
framförallt uppgifter om patienter som till exempel att viss person är patient hos Landstinget i 
Värmland. Därför har en tystnadsplikt skrivits under och känsligt innehåll kommer att vara 
konfidentiellt.  

Däremot har beskrivningen av resultaten som tas upp i kandidatuppsatsen varit hederlig och 
inte förfalskat, förvrängt, vilselett eller plagierat. Det som inte är under tystnadsplikt tas upp i 
denna kandidatuppsats och informationen har bara använts för kandidatuppsatsen och inte för 
något annat ändamål. Inspelningarna av intervjuerna är konfidentiella och har inte delats med 
andra, utan de har bara använts för att transkribera det som har sagts under intervjun. 
Informationen som respondenterna har sagt har de fått ta del av och för att se till att ofördelaktig 
information inte publiceras i denna kandidatuppsats. Dokument som inte får publiceras har bara 
använts för att jämföra med respondenternas svar och behandlas konfidentiellt. Därför finns 
inte alla dokument som bilagor i denna kandidatuppsats.  
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2. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning som är relevant för kandidatuppsatsen. Detta 
kapitel ska bidra till en grundläggande beskrivning om traditionell tidsbokning inom hälso- och 
sjukvård, tidbokningssystem och tidsbokning via internet. Vid slutet av kapitlet beskrivs 
analysmodellen. 

2.1  Problem inom hälso- och sjukvård 
Hulshof et al. (2012) visar att vårdens kostnader ökar stadigt och efterfrågan på vård stiger som 
har lett till den svåra uppgiften för vårdgivare att de måste öka effektiviteten och produktiviteten 
på sina processer. White et al. (2011) nämner att dessa besvärligheter skapar operationella 
svårigheter för vårdgivare att framgångsrikt kunna samordna deras kapacitet och efterfrågan 
från patienter. Vad som ingår i kapacitetssidan inom vård är exempelvis arbetskraft och fysiska 
tillgångar såsom undersökningsrum och medicinutrustning och om resurser skulle utnyttjas mer 
effektivt skulle det leda till minskade kostnader. Cayirli och Veral (2003) påstår att sjukhus som 
inte kan utforma sina öppenvårdsanläggningar till att bli mer kostnadseffektiva, kommer de att 
befinna sig i ekonomiska olönsamma positioner. Karolinska Institutet (2017a) definierar 
öppenvård som en sjukvårdstjänst med fastställda mottagningstider vilket vanligtvis är under 
dagtid. Därefter när en patient har besökt en öppenvårdanläggning för till exempel diagnostik 
eller behandling blir patienten inte inlagd utan får återvända till sitt hem. 

Cao et al. (2011) återger att Kina höll på med genomförandet av att införa reformer inom hälso- 
och sjukvård. Reformerna siktade mot att förse befolkningen med grundläggande och bekväm 
medicinsk vård som skulle leda till en ökad tillgänglighet till en läkare. För den traditionella 
metoden för patienter att registrera sig, som oftast var det vanliga fysiska kösystemet, hade 
väntetider som var omöjligt att acceptera och skapa mycket stress för vårdpersonalen. 

Ahmadi-Javid et al. (2017) hävdar att utvecklingen av effektiva hälso- och sjukvårdssystem har 
blivit all mer viktig de senaste årtiondena. Anledningen bakom detta är som ett resultat av att 
hälso- och sjukvårdkostnaderna ökar snabbt inom världens industriländer. Det potential som 
välutvecklat tidbokningssystem har enligt Cayirli och Veral (2003) är att öka utnyttjandet av 
dyr personal och medicinsk utrustning, samt sänka väntetider för patienterna. Detta leder till att 
regeringar och beslutsfattare inom sjukvården kontinuerligt arbetar mot att utveckla mer 
effektiva hälso- och sjukvårdssystem (Ahmadi-Javid et al. 2017). Wang et al. (2013) påstår att 
utnyttjandet av IT har varit ett av de mest effektiva sätten för att effektivisera sjukvården. Där 
IT gör det möjligt för verksamheter inom hälso- och sjukvården att skapa och bidra med 
sjukvård som innehar högre kvalité och ökad tillförlitlighet.  

2.2  Tidsbokning inom hälso- och sjukvård 
En tidsbokning avser en tidsperiod eller den tid som har tilldelats i arbetsschemat för en patients 
besök hos en läkare (Nazia & Ekta 2014). Enligt Hulshof et al. (2012) är tidbokningsscheman 
en ritning som kan användas för att bidra med exakta tider och datum för exempelvis 
patientkonsultation. De vanligaste målen bakom designen av tidsbokningsscheman är att 
minimera patientväntetider eller maximera utnyttjandet av vårdresurser. För att tidscheman ska 
bli attraktiva bör de främja arbetstillfredsställelse och ökad produktivitet. 
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Nazia och Ekta (2014) anser att vårdpersonal vill ha en viss kontroll över osäkerheten i antalet 
patientbesök som tas emot och variationen av olika sorters patientbesök under en dag. Vad 
sjukhus vill är att utnyttja sina resurser, vårdpersonal och utrustning, på ett sätt som skapar en 
hög effektivitetsnivå. Detta leder till att sjukhus inte vill att vårdpersonal ska ha alltför långa 
perioder av bortkastad tid. Utmaningen blir att utveckla en tidsbokningsprocess som 
framgångsrikt erbjuder viss kontroll över tidsbokningar hos vårdpersonalen samt tillhandahåller 
den mest effektiva användning av sjukhusens dyrbara resurser. 

2.2.1 Statisk och dynamisk tidsbokning 
Cayirli och Veral (2003) beskriver att inom litteraturen om tidsbokning inom hälso- och 
sjukvård kan tidsbokning grupperas inom två kategorier: statisk och dynamisk. När 
tidsbokningen är statisk måste alla tidbokningsbeslut tas innan själva patientbesöket och detta 
är mycket vanligt för hälso- och sjukvårdens tidbokningssystem. Traditionell tidsbokning inom 
hälso- och sjukvård utförs genom att en patient bli schemalagt för en framtida tidsbokning 
beskriver Dai (2013). Dessutom finns det ett maximalt antal i hur många patienter som blir 
beviljade tider under en viss tidsperiod. Den dynamiska tidsbokningen innebär att schemat för 
framtida ankomster av patienter revideras kontinuerligt, beroende på det aktuella tillståndet hos 
tidbeställningssystemet, under arbetsdagens lopp (Cayirli & Veral 2003). Cayirli och Veral 
(2003) nämner dessutom att detta gäller för det mesta när patienters ankomster kan justeras 
dynamiskt, vilket rent generellt gäller patienter som redan är inlagd i ett sjukhus. 

2.3  Traditionella tidbokningssystem 
När patienter är i behov av vård brukar de oftast ringa i förväg för att boka ett möte med en 
läkare eller sjuksköterska (Gupta & Denton 2008). Enligt Gupta och Denton (2008) kan 
tidbokningssystemen inom hälso- och sjukvård delas in i tre kategorier: primärvård, 
specialistvård och elektiv kirurgi. Karolinska Institutet (2017b) beskriver att primärvården är 
en del av den öppna hälso- och sjukvården och ansvarar över befolkningens behov av till 
exempel väsentlig medicinsk behandling och rehabilitering. Sedan levereras specialistvård som 
en uppföljning eller remiss från primärvårdgivare (Karolinska Institutet 2017c). Elektiv kirurgi 
definieras som kirurgiska operationer som kan skjutas fram eller inte genomföras utan fara för 
patienten (Karolinska Institutet 2017d). Enligt Dai (2013) är tidsbokning en av hälso- och 
sjukvårdens kärnprocesser och ett genomtänkt tidbokningssystem kan resultera till är att 
förminska vårdcentralers kostnader. 

Gupta och Denton (2008) påstår att det existerar vissa unika funktioner inom varje individuell 
tidbokningssystem som skapar olika utmaningar för hanteringen av patientbesök. Inom 
primärvården kräver en majoritet av patienter vård som kan genomföras inom en bestämd 
tidslängd. Detta är anledningen till varför vårdcentraler har en tendens att distribuera 
tillgängliga läkartider i tidsperioder som har samma längd, där patienternas behov kan förses 
under en viss standardtid. Exempelvis brukar läkare dela upp deras tillgängliga besökstider i 
tider som är mellan 15 till 30 minuter långa och det är läkaren som bestämmer antalet tider som 
behövs för varje patientbesök. Skulle det finnas tillfällen då typen av patientbesök skulle till 
exempel vara fysisk undersökning, som kräver mer tid med läkaren, tilldelas besöket fler tider. 
Andra typer av patientbesök som bland annat uppföljningsbesök kräver vanligtvis bara en tid. 
En läkare bestämmer också deras arbetsschema där start- och sluttider anges för varje dag under 
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en förutbestämd tidsperiod, till exempel fyra veckor. Sedan kan läkaren ange begränsningar på 
hur tillgängliga tider kan tilldelas till inkommande förfrågningar om patientmöten. En 
begränsning kan till exempel vara att vissa tider är reserverade varje dag för fysiska 
undersökningar. 

Målet med tidsbokning inom primärvården är att finna ett tidbokningssystem som kan tillämpa 
framgångsrik resursplanering i en klinisk miljö under osäkerhet (Cayirli & Veral 2003). De 
utmaningar som uppstår med tidsbokningen inom primärvården enligt Gupta och Denton 
(2008) är att finna en lämplig matchning bland de tillgängliga tiderna hos vårdpersonal i 
vårdcentralen och vårdpersonalens föreskrivna begränsningar för hur tillgängliga tidsperioder 
kan fyllas. Dessutom ska patientens preferens för dag och tid under veckan samt val av 
besökstyp tas i beaktning när patientbesök ska bokas. Problemet med att matcha utbud och 
efterfrågan inom tidsbokning är ändå inte enkel, på grund av att patienter har olika uppfattningar 
om hur stor nödvändigheten är och preferenser på dag och tid.  

Tidbokningssystemen kan vara källan bakom orsaken till missnöje för vårdpersonalen beskriver 
Gupta och Denton (2008) eftersom vårdpersonalen påverkas av osäkerheten i antalet 
patientbesök från dag till dag och variationen av besök under vissa dagar. Vilket sedan kan leda 
till att påverka vårdpersonalens löner samt deras arbetstillfredsställelse. I många fall kan 
vårdpersonal hantera högprioriterad efterfrågan, och variationer av besök, men bara genom att 
sträcka på deras arbetsscheman för att absorbera variationer på efterfrågan. Detta kan utföras 
genom att exempelvis korta ner lunchtider, flytta fram middagen och arbeta fortare. Även om 
dessa strategier existerar, blir det ibland nödvändigt att omboka vissa bokade patientbesök som 
är mindre akuta för att kunna ta hand om akuta besök.  

2.4  Internetanvändning inom sjukvården 
Hoffman (2000) konstaterar att internet är en av de mest betydelsefulla innovationer sedan 
utvecklingen av tryckpressen på grund av att internet har som potential att skapa en 
genomgripande förändring i hur individer tillsammans bedriver sin verksamhet. Internet beskriv 
som ett globalt omfattande nätverk av sammankopplade paketförmedlande datanätverk. Altan 
Erdem et al. (2004) anser att det har blivit alltmer konventionellt för vilken verksamhet som 
helst att successivt ersätta till alternativ som i någon form integrerar internet. Därför att internet 
gör det möjligt för verksamhet att komma åt, organisera eller dela information på ett nytt och 
mer effektivt sätt. Den teknologi som möjliggörs tack vare internet, är kapaciteten att upprätta 
ett relativt omfattande kommunikationsnätverk mellan vårdgivare och patienter. När 
kommunikationsnätverket kommer till användning, kan effektiviteten och tillfredställelsen 
inom vården förbättras, samtidigt som de allmänna omkostnaderna sänks. 

Chang et al. (2015) beskriver att med internets framgång och spridning i allmänheten har detta 
lett till att internetbaserade informationssystem blir ett viktigt medium som ansluter en 
leverantörs tjänst med deras kunder. Detta leder till nya möjligheter för flera företag inom olika 
industrier och gäller även för sjukvården. Informationssystem innebär system som samlar in, 
behandlar, bearbetar, lagrar och distribuerar information (Nationalencyklopedin 2017). Chang 
et al. (2015) anser dessutom att sjukhusen är väldigt intresserade av att utveckla och införa 
internetbaserade informationssystem eftersom en av de högsta prioriteringarna hos varje 
organisation inom sjukvården är att minska arbetsbördan för vårdpersonalen. Dessutom 
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förbättra effektiviteten och kvalitén på tjänster genom att utnyttja informationssystem och 
internet.  

Shinkman (2000) påstår att vårdpersonal involverade inom administrationen kan med stor 
sannolikhet gynnas mest av integreringen av internet. Administrationen kan handla om 
behandling av patienters tidsbokningar eller remisser. Själva administrationen har varit en stor 
svårighet i decennier för små vårdcentraler eller öppenvårdsmottagningar och administrationen 
är för det mesta vad läkare talar om när besvärligheter inom hälso- och sjukvård diskuteras. 
Vårdpersonal kan känna sig överväldigad av det administrativa arbetet som kan ta anspråk av 
värdefulla arbetstimmar. Enligt studier utförda av Zhang et al. (2014) tyckte 90 procent av 
tillfrågade läkare att det är nödvändigt att förse patienter med alternativa metoder för att boka 
tider hos dem. Detta leder till att framtida internetbaserade system som tillgodoser läkarnas 
behov och dagliga rutiner samt samordnar patienters tidsbokningar kan ersätta onödig 
administration inom vården (Shinkman 2000). 

Enligt Altan Erdem et al. (2004) skulle 20 procent av besök kunna tas bort om patienter använde 
sig av internet för att genomföra sina tidsbokningar, efterfrågan på recept eller rådfråga läkare 
om mindre hälsoproblem. Fastän liknande internettjänster skulle göra det mer bekvämt för 
många patienter, kan internet bidra med fördelar till vårdgivare. Av den orsaken att vårdgivare 
skulle tillslut få tillgång till mer tid med patienter och behandla de som lider av mer allvarliga 
medicinska tillstånd.  

2.5  Självbetjäningsteknologi 
Chang och Chang (2008) beskriver tjänstemöten som en tvåfaldig interaktion, som sker fysiskt, 
mellan en tjänstemottagare och tjänsteleverantör. Wang et al. (2013) definierar tjänstemöten 
som en tidsperiod då en konsument direkt interagerar och samverkar med en tjänst. Definitionen 
grundar sig på att konsumenter interagerar och samverkar med personal, anläggningar och 
andra materiella delar av ett företag eller verksamhet under en viss tidsperiod när konsumenten 
efterfrågar en tjänst. Teknologibaserade tjänstemöten representerar själva interaktionen och 
samverkan mellan en konsument och teknologibaserat tjänsteplattform som har blivit centralt 
för en verksamhets långsiktiga framgång. Chang och Chang (2008) påstår att utnyttjandet av 
teknologibaserade tjänstemöte bidrar med bekvämlighet och sparar på en verksamhets tid, 
pengar och energi. 

Wang et al. (2013) diskuterar att med den fortsatta utvecklingen inom IT har tillämpning av 
självbetjäningsteknologi blivit möjligt. Självbetjäningsteknologi möjliggör för användare att 
producera och använda en tjänst utan någon direkt kontakt med tjänsteleverantörens personal. 
Med den växande användningen av teknik för tjänster anser Ku och Chen (2013) att detta 
möjliggör för nya sätt att genomföra en verksamhets affärer och förvandlar interaktionen mellan 
kunden och organisationen. Till följd av den ökande tillämpningen av teknik har flygbolag 
börjat övergå till att använda självbetjäningsteknologi. Såsom att passagerare själv kan checka 
in sig på sitt flyg via ett incheckningssystem utan att direkt komma i kontakt med flygbolagets 
anställda. Detta resulterar till att kunder kan anta en mer aktiv roll i produktionen av deras 
erfarenheter från en tjänst. 



 
 

13 
 

Chang och Chang (2008) nämner att fler och fler företag riktar sig mot elektroniska affärer och 
tjänster. Med utnyttjandet av internetteknologin, kan företag förse och leverera tjänster såsom 
bokning av flygbiljetter och butikshandel via internet. Några ytterligare exempel som Wang et 
al. (2013) tar upp är internetbanker och paketspårning via internet. Införandet av 
självbetjäningsteknologier har blivit ett allmänt sätt, inom olika branscher, att uppnå hög kvalité 
på tjänster och småningom blir viktigt för långsiktig framgång för organisationer.  

2.6  Internetbaserat tidbokningssystem 
Chang et al. (2015) nämner att sjukhus kan erhålla konkurrensfördelar genom att utveckla 
tidbokningssystem och inför internetbaserade e-hälsosystem som möjliggör en förbättring av 
den kliniska tjänstekvalitén, reducerar de operationella kostnaderna och ökar effektivitet. Ett 
exempel på vad ett e-hälsosystem kan vara är ett internetbaserat tidbokningssystem. 
Internetbaserade tidboknings-system anses av Chang et al. (2015) vara mest avgörande för 
sjukvården eftersom det kan erbjuda en bekväm kanal för patienter att boka tider via internet 
på distans. 

Internetbaserade tidbokningssystem förklarar Nazia och Ekta (2014) är ett system genom vilket 
en patient kan få tillgång till exempelvis vårdgivares hemsida. Genom det internetbaserade 
systemet kan patienten enkelt boka sina besök till läkaren och samtidigt bidra med ytterligare 
information till läkaren. Som leder till att läkaren blir medveten om patientens situation och ger 
läkaren tillräcklig med tid att förbereda den nödvändig information som krävs när patienten 
anländer. Med andra ord, beskriver Chang et al. (2015) att ett internetbaserat tidbokningssystem 
kan hjälpa patienter att i förväg direkt boka en tid hos en läkare enligt läkarens tillgängliga tider. 
Den viktigaste funktionalitet som ett internetbaserat tidbokningssystem kan erbjuda enligt 
Nazia och Ekta (2014) är möjligheten för en patient att boka, omboka och avboka tider hos 
läkaren. Dessutom kan internetbaserade tidbokningssystemet skicka Short Message Service 
(SMS), elektroniska textmeddelanden till exempelvis en mobiltelefon, till patienter för att 
påminna dem om deras tidsbokningar. 

Hantering av priser och avkastning är ett viktigt ämne inom tjänsteindustrin nämner Chang och 
Chang (2008). Anledningen bakom detta är på grund av variationer i efterfrågan, begränsningar 
på tjänstekapaciteten och att det inte är möjligt att inventera, vilket gör samordningen av utbud 
och efterfrågan mycket komplicerat samt svårt för till exempel sjukhus och vårdcentraler. 
Införande av ett internetbaserat tidbokningssystem är en passande lösning för tjänsteindustrins 
situation, vilket skulle leda till omedelbara effekter på sjukhusdriftens totala effektivitet. Nazia 
och Ekta (2014) diskuterar att tidbokningsprocessen, oavsett om den är statisk eller dynamisk, 
kan anses vara en belastning för sjukhus. Däremot kan denna belastning avlägsnas med hjälp 
av ett effektivt tidbokningssystem som är tillgänglig via internet. För ett internetbaserat 
tidbokningssystem skulle bidra med vinster och nytta till alla som är involverade i 
tidbokningsprocessen. Tidbokningssystem kan exempelvis hjälpa administratörer och 
vårdpersonal att utföra sina arbetsuppgifter alltmer effektivt och korrekt. Wang et al. (2013) har 
en liknande synpunkt, att internetbaserade tidbokningssystem med hög kvalité gör det möjligt 
att förbättra koordinationen av patienters tidsbokningar och remisser. Som tillslut leder till 
borttagningen av ansträngningar över onödig administration. 
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Ett påstående av Chang och Chang (2008) är att tidsbokning via internet kan effektivt motverka 
framtidens växande efterfråga på hälso- och sjukvård. För hälso- och sjukvården för närvarande 
upplever en brist på arbetskraft, på grund av oförmågan att proportionellt öka medarbete, 
orsakad av en befolkning som fortsättningsvis blir äldre. Från exempelvis en mänsklig 
resursaspekt bidrar ett internetbaserat tidbokningssystem med tillräcklig tid för vårdpersonal att 
mer effektivt utnyttja medicinska resurser och anpassa arbetsbelastningen. Samtidigt som 
kvalitén på sjukvårdens tjänster ökar till patienten och förstärker konkurrenskraften hos 
sjukhusen. Ytterligare en fördel enligt Chang et al. (2015) är att internetbaserade 
tidbokningssystem kan minska på kostnaderna eftersom patienter inte behöver fysiskt gå till 
sjukhusen för ett inledande besök angående tidsbokning innan de får sjukvård. 

2.6.1 Påverkande faktorer vid införande av system 

2.6.1.1 Organisationens kultur 
Allen et al. (2002) diskuterar att en organisations kultur kan ha en betydande påverkan på ett 
införande av system, som exempelvis affärssystem. Ett affärssystem är ett konfigurerbart 
informationssystemspaket som integrerar information och informationsbaserade processer 
inom och mellan organisatoriska gränser. Kraemmerand et al. (2003) nämner att varje 
organisation har sin egna historia och kultur som påverkar den utsträckning ett system är tillåten 
att uppträda en dominerande roll. Antingen blir systemet en aktör bland företagets många delar 
eller inte bedriver någon betydande inflytande inom en organisation. 

När Allen et al. (2002) studerade införande av system, som bland annat affärssystem, inom 
universitet uppstod motstånd när system skulle införas. Storleken på motståndet berodde på vad 
universitetet hade för kultur. Införandet av ett system och utveckling av 
verksamhetsprocesserna ansågs av universiteten som ett försök att förändra organisationens 
kultur. Det fanns universitet som tyckte att deras kultur borde baseras på den privata sektorns 
ideologi och värderingar. Sedan fanns det andra universitet som tyckte att de borde behålla sina 
kulturella värderingar som reflekterar deras relationella och akademiska arbetsformer samt 
värderingar som akademisk frihet och autonomi.  

Enligt Allen et al. (2002) förstod universiteten konflikten mellan det akademiska och privata 
sektorns ideologier. Den akademiska kulturen betraktades ständigt som ett hinder för införandet 
av system och kulturens styrka uppfattades diktera omorganisationens tillvägagångssätt. För att 
det är systemen som påtvingar sin egna logik på en organisations strategi och kultur 
(Kraemmerand et al. 2003). Dock beskriver Nah et al. (2003) att det är oerhört viktigt att 
acceptera att det finns ett behov av förändring vid införande av system. Därför bör dessutom ett 
företags omfattande kulturförändring hanteras som inkluderar medarbetarna, organisationen 
och dess kultur. Det som är kritiskt för ett framgångsrikt införande av system är en kultur med 
gemensamma värderingar om att inte vara rädd för förändringar och vad förändringarna leder 
till. 

Allen et al. (2002) tar upp ett exempel där utvecklare var tvungen att modifiera ett system för 
att det skulle passa in till universitetets processer. För det existerade en stor motvilja mot att 
omforma processerna hos universitetet och anledningen bakom detta var att de hade sin 
kulturella uppsättning att genomföra arbetsuppgifter som de verkligen inte ville ändra på. Även 
om det uppstod försök att få universitet att arbeta på ett sätt som är mer lämpad för systemet, 
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tyckte universitetet att det inte passade dem och kommer inte arbeta på det sättet. Allen et al. 
(2002) fortsätter med att beskriva att den allmänna uppfattningen hos universiteten var att ett 
införande av system syfta till att upprätthålla kulturella förändringar som motstrider 
organisationens nuvarande kultur. 

På grund av detta anser Nah et al. (2003) att sannolikheten för ett framgångsrikt införande av 
system blir hög om en organisationskultur existerar där medarbetare är mottagliga till 
förändringar. Av den orsaken att engagemang för förändring är nödvändigt för att införande av 
system ska bli lyckad. Däremot kräver själva engagemanget stora insatser som oftast är bortom 
den kapacitet hos de ansvariga över införandet. 

2.6.1.2 Ledningen 
Ledningens roll hos ett företag enligt Kraemmerand et al. (2003) är inte bara att finansiera ett 
projekt som till exempel att införa ett system. För att vara säker på att införandet av system blir 
framgångsrikt, bör ledningen ha ett kontinuerligt och synligt engagemang samt en aktiv roll i 
att leda förändringsarbetet. Nah et al. (2003) nämner att stöd från ledningen är mycket viktigt 
om ett införande av system ska bli framgångsrikt. Då ledningen kan påverka på engagemang 
för resurser samt själva förändringsarbetet och dessa aspekter har en inverkan på hur 
framgångsrikt införandet kommer vara. 

Kraemmerand et al. (2003) hävdar att anledningen bakom varför ledningens engagemang är 
betydelsefull, är på grund av att det är viktigt att någon aktör eller några aktörer är ansvarig 
över införandet och skapar en sammanslutning av medarbetare som stödjer införandeprocessen. 
Detta leder till att införande av system, är mycket mer än en teknisk utmaning och en aktiv 
inblandning av ledningen är ett krav. Dessutom är det bara ledningen som kan initiera 
införandet av system samt få åtlydnad och engagemang från företagets olika avdelningar påstår 
Nah et al. (2003). Till följd av detta är engagemang från företagsledningen nödvändig för att 
identifiera ett systems införandeprojekt som en hög prioritet och nödvändiga resurser allokeras 
till projektet. Därför anser Kraemmerand et al. (2003) att ansvaret av ett införande inte bör 
drivas ner till exempelvis de tekniska avdelningarna eftersom det är vanligtvis bara ledningen 
hos ett företag som kan fungera som en medlare mellan de tekniska och organisatoriska kraven.   

2.7  Tidsbokning via internet 
Erdogan et al. (2015) nämner att de flesta tidbokningssystem i förväg bidrar med tidsbokningar 
till kunder innan de behöver anlända till organisationen. Dai (2013) beskriver att de vanliga 
metoderna för att boka tid hos en läkare är att patienten kommer fysiskt till vårdcentralen, ringer 
till vårdcentralen eller bokar en tid via internet. Den traditionella metoden för tidsbokning, hos 
läkaren, är att en patient kommer fysiskt till en vårdcentral eller ringer den för att beställa tid. 
Därefter registrerar vissa vårdcentraler tidsbokningen med hjälp av en schemaläggningsbok 
eller en simpel internetbaserad möteskalender. Det modernare sättet att boka tid hos läkaren är 
att det genomförs via internet. Nazia och Ekta (2014) förklarar för att en existerande patient ska 
kunna tidsboka via internet behöver personen logga i tidbokningssystemet med hjälp av en 
webbläsare, om patienten är ny behöver personen registrera sig innan inloggningen. Därefter 
väljer patienten en avdelning och datum för patientbesöket. Sedan väljer patienten en läkare 
samt tid och tillslut får ett bokningsnummer (se Figur 1).  
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 Figur 1: Flödesschema över tidbokningsprocessen via internet 

Källa: Översättning av Nazia och Ekta (2014, s. 24)  

Den stora fördelen med tidsbokning via internet i jämförelse med andra metoder för tidsbokning 
enligt Dai (2013) är själva tidsbesparingen för vårdpersonal. För om patienter bokar tider hos 
läkaren via internet, leder det till att vårdpersonalen spenderar mindre tid på telefonen för att ta 
emot tidsbokningar. Dessutom minskas telefonköerna till vårdcentralerna under rusningstider. 
Hur tidsbokningen via internet vanligtvis sker är att en patient kan välja en läkare, typ av vård 
som begärs och mellan de tillgängliga tiderna. Sedan bekräftas tidsbokningen automatiskt av 
tidsbokningssystemet utan några åtgärder av någon vårdpersonal.  

Bello et al. (2016) påstår att internetbaserad tidsbokning är en mycket bra att införa inom 
organisationer som universitet, eftersom det minskar förbrukningen av tid för föreläsare och 
universitetspersonal. För tidsbokningen har tidigare genomförts manuellt, som ledde till att 
felaktigheter uppstod på grund av den mänskliga faktorn, och i stället genomförs den 
automatiskt av systemet. Exempelvis fanns det många fall av överbokningar, att samma 
reservation har skapats för två eller flera personer, eller att det har skett ett misslyckande med 
att ersätta nya tomma tider för att tidigare tidsbokning som av- eller ombokades inte togs bort.  
För att avlägsna den mänskliga faktorn, som uppstår som ett resultat av att tidsbokningen 
genomförs manuellt, bör internetbaserade tidbokningssystem införas. Dessutom kan ett 
införande av ett internetbaserat tidbokningssystem bidra till att uppmana läkare att tänka över 
eller påbörja förändringar i deras dagliga arbetsrutiner (Zhang et al. 2014). Bello et al. (2016) 
diskuterar att ett internetbaserat tidsbokningssystem möjliggör en mer simpel tidsboknings-
process. Där till och med olika delar av tidsbokningsprocessen såsom tidsbokningar, 
bekräftelser och avbokningar utförs automatiskt av ett system.  

2.7.1 Svårigheter med tidsbokning via internet 
Zhang et al. (2014) anser att läkare tycker att det finns risker med att införa tidsbokning via 
internet. Anledningen bakom varför läkare inte rekommendera patienter att boka sina tider 
genom internet var oroligheter att det skulle finnas alldeles för många patienter som skulle 
utebli sina förbokade besök hos läkaren. På grund av att det är alltför lätt för patienter att boka 
tider jämfört med att avboka sin tid.  
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Cao et al. (2011) påstår att oavsett fördelarna som existerar vid användning av internetbaserade 
tidbokningssystem, är det fortfarande många människor i Kina som fortfarande registrerar sig 
genom den vanliga metoden att fysiskt stå i kö. En av det största anledningarna bakom orsaken 
till varför de kinesiska människorna inte använde sig av det internetbaserade tidboknings-
systemet var okunskap om möjligheten att boka tider via internet. Det vill säga, de visste inte 
att de kunde få tag på sina tidsbokningar via internet. Zhang et al. (2014) fick liknande resultat, 
där 65 procent av de kinesiska patienter som undersöktes valde att stå i kö i stället för att boka 
en tid hos läkaren via internet. Trots de potentiella fördelar som existerar för patienter om de 
skulle tidsboka via internet. Zhang et al. (2014) tror att en av orsakerna bakom varför 
majoriteten av patienter i Kina inte väljer att genomföra sin tidsbokning via internetbaserat 
tidbokningssystem är på grund av de var omedvetna om systemets existens. Med andra ord 
visste inte patienterna att de kunde boka sina tider genom internet i stället för att fysiskt stå i kö 
i sjukhuset.  

Detta leder till att större insatser av vårdcentraler och sjukhus måste genomföras för att främja 
och uppmuntra utnyttjandet av internetbaserade tidbokningssystem uttrycker Cao et al. (2011). 
Med hjälp av användningen av internetbaserade tidsbokningssystem kan vårdgivare minska 
köernas väntetider och deras bekymmer som uppstår i köerna när de blir långa och patienterna 
blir irriterade. 

2.8  Uteblivna besök av patienter 
Ahmadi-Javid et al. (2017) uppger att ett av de största problemen som majoriteten av 
vårdcentraler ställs inför är uteblivna besök av patienter eller sena avbokningar. Om patienter 
avbokar sina tidsbokningar hos läkaren långt i förväg är det inget betydelsefullt problem. Cao 
et al. (2011) nämner att uteblivna besök av patienter är ett av de potentiella problemen när 
sjukhus använder sig av ett internetbaserat tidsbokningssystem. Detta på grund av att efter 
internetbaserat tidsbokningssystem hade börjat utnyttjas av patienter för att boka tid hos 
läkaren, har andelen uteblivna besök av patienter legat på 14.4 procent. Däremot ska denna 
procentandel vara konsistent med tidigare liknande studier som låg från 12 procent till 27 
procent (Adams et al. 2004 refererad i Cao et al. 2011; Raju et al. 2003 refererad i Cao et al. 
2011). I liknande studier genomförd av Laiyemo et al (2014) har andelen uteblivna besök av 
patienter legat på 21.7 procent. Detta leder till att Cao et al. (2011) studier stämmer överens 
med den data som presenterades av dem. 

När patienter misslyckas med att närvara vid schemalagda läkarbesök stör detta sjukvården och 
misshushållar begränsade medicinska resurser (Cao et al. 2011; Zhang et al. 2014). Downer et 
al. (2005) har en liknande åsikt att uteblivna besök av patienter har en stor påverkan på 
sjukhusens förmåga att tillhandahålla en hög effektivitet. För att uteblivna besök av patienter 
resulterar till att utnyttjandet av vårdpersonal sker suboptimalt. Enligt LaGanga och Lawrence 
(2012) är uteblivna besök av patienter ett stort och kroniskt problem för vårdcentraler. 
Uteblivna besök av patienter leder till minskad produktivitet för vårdpersonalen, minskade 
inkomster och kostnader som ökar för vårdcentraler. Dessutom minskas möjligheten för 
vårdcentraler att förse deras patienters behov effektivt. För en minskad effektivitet, som 
resulteras på grund av underutnyttjande av resurser, hindrar vårdcentraler från att erbjuda en 
lika stor tillgång som skulle kunna vara tillgänglig om resurser utnyttjades mer fullständigt.   
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2.8.1 Påminnelsesystem 
Cao et al. (2011) beskriver att vissa åtgärder kan införas för att ta itu med uteblivna besök av 
patienter och förbättra situation, och ett förslag är att använda sig av ett påminnelsesystem. 
Anledningen bakom detta påstår Downer et al. (2005) är för att den stora orsaken till varför 
patienter inte lyckas med att närvara i de bokade tidsbokningarna är för att de glömmer bort 
dem. Flera metoder som ska påminna patienten om tidsbokningen har testats inom en variation 
av kliniska miljöer. Gupta och Denton (2008) gav förslaget att skicka vykortspåminnelser till 
patienter för att minska andelen uteblivna patientbesök.  

Downer et al. (2005) talar om en annan metod för att påminna patienter om deras tidsbokning 
hos läkaren och det är att använda sig av SMS-textmeddelanden som skickas till deras 
mobiltelefoner. SMS-programvara gör det möjligt att skapa ett stort omfång av anpassade 
textmeddelanden som skickas elektroniskt på en gång, som tillslut leder till minskade 
arbetskostnader. Samtliga mobiltelefoner har förmågan att kunna acceptera dessa 
textmeddelanden. Enligt Downer et al. (2005) visar resultat på att skicka SMS-påminnelser till 
patienters mobiltelefoner är en effektiv metod för att förbättra närvaron i vårdcentralsbesök. 
Patienter som påmindes om deras tidsbokning hos läkaren resulterade till en andel uteblivna 
besök på 14.2 procent, vilket är en minskning jämfört med patienter som inte fick någon 
påminnelse som låg på 23.4 procent. Däremot om flera metoder upptäcks som anses vara 
effektiv mot att minska sannolikheten för uteblivna besök av patienter, kommer det inte vara 
helt möjligt att totalt eliminera uteblivna patientbesök (Cayirli & Veral 2003). 

2.9  Analysmodell 
Enligt Miles et al. (2014) förklarar en analysmodell, antingen i beskrivande text eller grafiskt, 
vad som framför allt kommer att studeras som till exempel faktorer eller variabler och hur de 
står i relation till varandra. Dessutom kan en analysmodell vara byggd på tidigare forskning. 

 
Figur 2: Analysmodell över effekter av tidsbokning via internet på vårdcentral och vårdpersonal 

Källa: Författaren 
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Analysmodellen (se Figur 2), som är utvecklad av författaren, ska avläsas från vänster till höger. 
Aktören är internetbaserat tidbokningssystem som införs hos vårdcentraler och representeras 
av den nedre pilen. Det internetbaserade tidbokningssystemet har en viss funktionalitet (Nazia 
& Ekta 2014) och existerande förväntande effekter (White et al. 2011; Chang et al. 2015). 
Däremot nämner Cao et al. (2011) och Zhang et al. (2014) att det finns risker som är associerade 
med internetbaserade tidbokningssystem och tidsbokning via internet.  

När ett internetbaserat tidbokningssystem har införts uppstår effekter på både vårdcentral och 
vårdpersonal som är den beroende variabeln. För vårdcentralen skapas effekter som till exempel 
tids- och kostnadsbesparing (Chang & Chang 2008; Bello et al. 2016), effektivitet inom 
tidbokningsprocessen (Nazia & Ekta 2014) och minskad uteblivna besök av patienter (Downer 
et al. 2005). För vårdpersonalen uppstår effekter såsom minskad administration och telefontid 
(Dai 2013) samt bättre arbetsmiljö (Cao et al. 2011). 

Omfattningen av dessa effekter på vårdcentraler och vårdpersonal påverkas av olika påverkande 
faktorer som är den oberoende variabeln. Detta representeras av den övre pilen. Dessa 
påverkande faktorer är läkares kontroll över arbetsschemat (Gupta & Denton 2008; Nazia & 
Ekta 2014), organisationens kultur (Allen et al. 2002) och ledningens engagemang 
(Kraemmerand et al. 2003). 

2.9.1 Internetbaserat tidbokningssystem 

2.9.1.1 Funktionalitet 
Dai (2013) nämner att det modernare metoden för patienter att boka en tid hos läkaren är att 
tidsbokningen utförs via internet. Nazia och Ekta (2014) beskriver att patienter själva kan boka 
en tid via internet genom att logga in, med hjälp av en webbläsare, i tidbokningssystemet. Skulle 
patienten vara ny behöver personen först registrera sig. Sedan bestämmer patienten vilken 
avdelning, datum, läkare och tid som passar, sedan får patienten ett bokningsnummer (se Figur 
1). Det tidsbokning som genomförs av användaren sker utan direkt kontakt med personal (Wang 
et al. 2013). Enligt Nazia och Ekta (2014) är de centrala funktionaliteterna som internetbaserat 
tidboknings-system innehar att patienter kan boka, omboka och avboka tider hos en läkare. 
Ytterligare en funktion är för tidbokningssystemen att skicka SMS till patienters mobiltelefoner 
för att påminna om deras tidbokning. 

2.9.1.2 Förväntade effekter 
Det som förväntas är ett internetbaserat tidbokningssystem lik beskrivningen given av Nazia 
och Ekta (2014), ett system som ger möjligheten till en patient att enkelt boka sina besökstider 
hos en läkare. När patienten tidsbokar kan personen dessutom bidra med information till en 
läkare som läkaren kan läsa igenom för att få insikt och förståelse över patientens situation. 
Som tillslut leder till att läkaren får tillräcklig med tid till att förbereda sig inför patientens 
ankomst.  

Dai (2013) beskriver att traditionellt genomfördes tidsbokningen genom att patienten antingen 
fysiskt anlände till vårdcentralen eller ringer vårdcentralen för att boka en tid. Sedan registrerar 
vårdcentralen tidsbokningen via en schemaläggningsbok eller en simpel internetbaserad 
möteskalender. Med att vårdens kostnader stadigt ökat och efterfrågan på vård stiger, har detta 
lett till att vårdgivare måste öka sina processers effektivitet och produktivitet (Hulshof et al. 
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2012). Därför anser Ahmadi-Javid et al. (2017) att regeringar och beslutsfattare inom 
sjukvården arbetat kontinuerligt mot att utveckla mer effektiva hälso- och sjukvårdssystem. 

Enligt Wang et al. (2013) är ett av de mest effektiva sätten för ökad effektivisering av 
sjukvården att utnyttja IT. Detta på grund av att IT möjliggör för organisationer och 
verksamheter inom hälso- och sjukvården att utveckla och förse med vårdtjänster som har högre 
kvalité och ökad tillförlitlighet. Med hjälp av utvecklingen inom IT har det har blivit möjligt 
organisationer att använda sig av självbetjäningsteknologi. Där självbetjäningsteknologi låter 
användare producera eller utnyttja en tjänst utan att direkt komma i kontakt med personal. 

Med användandet av informationssystem och internet anser Chang et al. (2015) att sjukvårdens 
effektivitet och kvalité på vårdtjänsterna kan förbättras. För att sedan uppnå en av sjukvårds-
verksamheters högsta prioriterar, att minska på arbetsbördan för vårdpersonalen. Om 
utnyttjandet av resurser utfördes mer effektivt skulle det leda till kostnadsbesparingar gör 
organisationer inom sjukvården (White et al. 2011). 

2.9.1.3 Risker 
De risker som existerar med ett införande av internetbaserat tidbokningssystem är att uteblivna 
besök av patienter kommer att öka samt att patienter inte använder tidbokningssystemet för att 
tidsboka via internet (Cao et al. 2011; Zhang et al. 2014). 

Patienter som uteblir från sina schemalagda besök hos läkare stör den nuvarande ordningen i 
sjukvården och konsekvenserna bli att begränsade medicinska resurser misshushålls (Cao et al. 
2011; Zhang et al. 2014). Enligt Ahmadi-Javid et al. (2017) är uteblivna besök av patienter ett 
av de största problemen som majoriteten av vårdcentraler ställs inför. Zhang et al. (2014) 
beskriver att det finns risker när patienter kan genomföra sina tidsbokningar via internet. 
Orsaken till detta är att det finns oroligheter bland läkare att det synnerligen skulle uppstå för 
många patienter som inte närvarar sina förbokade tider som utfördes genom internet eftersom 
det blir lättare att boka tider. Detta har tillslut lett till att läkare inte rekommenderar patienter 
att boka sina tider hos läkaren via internet. 

Cao et al. (2011) och Zhang et al. (2014) diskuterar att de patienter som undersöktes, är det en 
stor andel patienter som inte tidsbokar via internet och i stället valde att fysiskt stå i kö i 
sjukhusen för att boka en tid hos läkaren. Cao et al. (2011) beskriver att många människor i 
Kina fortfarande registrerar sig genom att fysiskt stå i kö, trots de fördelar som finns för 
patienter genom tidsbokning via internet. Zhang et al. (2014) nämner att majoriteten, 65 
procent, av patienterna tog beslutet att stå fysiskt i kö i stället för att använda sig av det 
internetbaserade tidbokningssystemet. Zhang et al. (2014)  misstänker att anledningen till varför 
majoriteten av patienter i Kina tog beslutet att inte använda sig av ett internetbaserat 
tidbokningssystem är till följd av att patienterna inte visste att tidbokningssystemet existerade. 
Enligt Cao et al. (2011) var okunskap om att det var möjligt för patienter att tidsboka via internet 
som var orsaken till varför patienter inte utnyttja sig av internetbaserade tidbokningssystem. 

2.9.2 Påverkande faktorer 

2.9.2.1 Läkares kontroll över arbetsschema 
Nazia och Ekta (2014) nämner att vårdpersonal strävar att ha en särskild kontroll över 
osäkerheten över antalen mottagna patienter och variationen på sortens patientbesökens under 
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en arbetsdag. Det sjukhus eftersträvar är att utnyttjandet av resurser och vårdpersonal skapar en 
hög effektivitetnivå eftersom sjukhusen inte vill till exempel att vårdpersonal ska ha bortkastad 
tid under en viss tidsperiod. Svårigheten blir att skapa en framgångsrik balans mellan hur stor 
kontroll som vårdpersonalen har över tidsbokningarna och att sjukhusets dyrbara resurser 
utnyttjas effektivt. Zhang et al. (2014) påstår att ett införande av internetbaserat 
tidbokningssystem kan initiera ett uppmanade till läkare att börja fundera eller sätta igång 
förändringar i deras dagliga arbetsrutiner med patienter. För användandet av teknik kan 
förändra bland annat hur tjänster genomförs (Ku & Chen 2013). 

Gupta och Denton (2008) beskriver att läkare brukar fördela tillgängliga besökstider i tider som 
är mellan 15 till 30 minuter långa och det är läkaren som också beslutar om antalet tider som 
krävs för varje patientbesök. Om typen av patientbesök vanligtvis kräver mer tid med läkaren, 
som exempelvis en fysisk undersökning, tilldelas besöket ytterligare tider. Dessutom anger en 
läkare de begränsning på hur tillgängliga tider kan tilldelas till patienter. Ett exempel på en 
begränsning kan vara att några tider är reserverade varje dag för fysiska undersökningar. 
Svårigheten som uppstår vid tidsbokningen blir att finna en lämplig matchning bland de 
befintliga tiderna hos vårdpersonalen och deras bestämda begränsningar i hur tillgängliga tider 
kan tilldelas till patienter. 

2.9.2.2 Organisationens kultur 
Enligt Allen et al. (2002) kan kulturen som en organisation innehar stort påverka ett införande 
av system. När ett system, såsom affärssystem, skulle införas hos universitet uppkom 
motstridigheter och storleken på motstridigheterna var beroende på vad för sorts kultur som 
existerade i universitetet. För universiteten ansåg att införandet av ett system och utveckling av 
verksamhetsprocesserna var ett försök på att förändra organisationens kultur. Därför hävdar 
Nah et al. (2003) att sannolikheten blir hög för ett införande av system blir framgångsrik om 
den existerande kulturen hos organisationen och dess medarbetare är mottagliga till förändring. 
Anledningen bakom detta är att införande av system kräver stort engagemang för förändring 
för att det ska bli lyckat.  

2.9.2.3 Ledningens engagemang 
Nah et al. (2003) påstår att om ett införande av system ska bli framgångsrikt är stöd från 
ledningen väldigt viktigt. För ledningens roll hos ett företag är inte bara att se till att införandet 
blir finansierat (Kraemmerand et al. 2003). Kraemmerand et al. (2003) förklarar att det krävs 
synligt och kontinuerligt engagemang från ledningen för att säkerställa införandet av system 
blir lyckat. Ledningens roll är grundläggande av den anledning att det är viktigt att någon aktör 
eller några aktörer är ansvarig över införandet och skapar stöd på införandeprocessen från en 
sammanslutning av medarbetare. Nah et al. (2003) redogör för ytterligare orsak till varför 
ledningens stöd är viktig, och är för att det är bara ledningen som kan sätta igång införandet av 
system samt få åtlydnad och engagemang från verksamhetens avdelningar. Detta leder till att 
om införandeprojektet ska bli identifierad som en hög prioritet och få nödvändiga resurser 
tilldelade behövs det engagemang från ledningen. 
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2.9.3 Effekter 

2.9.3.1 För vårdcentral 

2.9.3.1.1 Tids- och kostnadsbesparing 
Enligt Dai (2013) kan ett väldesignat tidbokningssystem leda till kostnadsbesparingar för 
vårdcentraler. För att användandet av teknologibaserade tjänstemöten bidrar med bekvämlighet 
för både patienter och vårdpersonal samt tar vara på pengar och tid (Chang & Chang 2008). 
Chang och Chang (2008) beskriver att från en mänsklig resursaspekt kan internetbaserade 
tidbokningssystem bidra med ytterligare tid för vårdpersonal att justera arbetsbelastningen och 
använda medicinska resurser. Fler förmåner med internetbaserade tidbokningssystem är att 
kostnaderna kan minska genom att patienter inte längre behöver fysiskt gå till sjukhusen för 
tidsbokning innan de får vård från en läkare. Altan Erdem et al. (2004) hävdar att om patienter 
använde sig av internet för att till exempel genomföra sina tidsbokningar skulle 20 procent av 
besöken kunna tas bort. 

Bello et al. (2016) nämner att inom verksamheter som exempelvis universitet är tidsbokning 
via internet mycket bra att införa och anledningen bakom detta är för att tidsförbrukningen för 
universitetspersonal och föreläsare skulle kunna minska. Tidigare har felaktigheter skett på 
grund av att bokning av tid utfördes manuellt, men med ett internetbaserat tidsbokningssystem 
sker bokningarna automatiskt. Det som genomförs automatiskt inom tidsbokningsprocessens 
olika delar är tidsbokningar, bekräftelser och avbokningar.  

2.9.3.1.2 Effektivitet inom tidsbokningsprocessen 
Nazia och Ekta (2014) påstår att tidbokningsprocessen anses vara en arbetsbelastning för 
sjukhus oavsett om den är statisk eller dynamisk. Däremot med hjälp av ett effektivt 
tidbokningssystem, som finns åtkomlig genom internet, kan denna belastning avlägsnas. 
Välutvecklade tidbokningssystem har potentialen att öka utnyttjandet av dyr personal och 
medicinsk utrustning (Cayirli & Veral 2003). För att internetbaserade tidbokningssystem skulle 
förse med nytta och vinster till vårdpersonal som är involverade i tidbokningsprocessen anser 
Nazia och Ekta (2014). Där arbetsuppgifter genomförda av vårdpersonal och administratörer 
utförs mer effektivt och korrekt tack vare tidbokningssystemet.  

2.9.3.1.3 Minskad uteblivna besök av patienter 
Downer et al. (2005) hävdar att sjukhusens förmåga att tillhandahålla en hög effektivitet 
negativt påverkas av att patienter uteblir sina besök hos läkaren eftersom utnyttjandet av 
vårdpersonal sker suboptimalt när besöken blir uteblivna av patienterna. Dessutom leder 
uteblivna besök till minskad produktivitet på vårdpersonal och ökade kostnader för 
vårdcentraler (LaGanga & Lawrence 2012). 

För att förbättra situationen och ta itu med problemet kan vissa åtgärder införas nämner Cao et 
al. (2011) och en av dessa åtgärder är att använda sig av ett påminnelsesystem. Downer et al. 
(2005) förklarar att anledningen varför patienter uteblir sina besök är för att de glömmer bort 
sina tidsbokningar. Därför bör organisationer inom vården påminna sina patienter som sina 
tidsbokningar genom att använda sig av SMS-textmeddelanden som skickas till deras 
mobiltelefoner. På grund av att SMS-påminnelser till patienters mobiltelefoner är ett mycket 
effektivt sätt för att öka närvaron på vårdcentralbesöken.  
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2.9.3.2 För vårdpersonal 

2.9.3.2.1 Minskad administration och telefontid 
Enligt Shinkman (2000) är de som är involverad inom administrationen i medicinska 
organisationer som kan med stor sannolikhet gynnas mycket av integrering med internet. 
Administrationen innebär bland annat behandlingen av tidsbokningar och remisser. När de 
flesta läkare diskuterar om besvärligheter inom hälso- och sjukvården är det vanligtvis 
administrationen som har varit en svårighet. För att det administrativa arbetet kan kännas 
överväldigande av vårdpersonalen och värdefulla arbetstimmar kan tas i anspråk av arbetet. 
Wang et al. (2013) beskriver att vad som kan förbättra koordinationen av patienters 
tidsbokningar är om internetbaserade tidbokningssystem används, eftersom det skulle leda till 
att ansträngningar av onödig administration skulle kunna tas bort. För att kunder kan anta en 
mer aktiv roll i produktionen av deras erfarenheter från tjänsten (Ku & Chen 2013). 

Dai (2013) påstår att en av hälso- och sjukvårdens kärnprocesser är tidsbokning. Jämfört med 
andra tidbokningsmetoder, såsom tidsbokning via telefon, är den stora fördelen med 
tidsbokning via internet besparingen av tid som resulteras för vårdpersonalen. För patienter 
bokar tider hos läkaren via internet i stället för att ringa till vårdcentral. Till följd av detta 
spenderar vårdpersonalen mindre tid på telefon för att ta emot tidsbokningar och då kan 
dessutom telefonköerna till vårdcentralerna minskas under rusningstider. 

2.9.3.2.2 Bättre arbetsmiljö 
Gupta och Denton (2008) anser att källan bakom missnöje bland vårdpersonal kan vara 
tidbokningssystemet. Anledningen bakom detta är att osäkerheten i antalet patientbesök för 
varje dag och variationen av besök påverkar vårdpersonalen. Som tillslut kan leda till en 
påverkan av vårdpersonalens arbetstillfredsställelse. Cao et al. (2011) nämner att vårdgivare 
kan minska på köernas väntetider och de besvärligheter som uppstår i köerna, när de blir långa, 
samt irritationen från patienter om internetbaserade tidbokningssystem kommer till 
användning. Enligt Altan Erdem et al. (2004) bidrar inte internettjänster bara med förmåner till 
många patienter, utan kan också bidra med fördelar till vårdpersonal. Detta på grund av att 
vårdpersonalen skulle få möjligheten att tillägna mer tid med patienter och de som lider av mer 
kritiska medicinska tillstånd.  
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3. Empiri 
I detta kapitel sammanställs den empiriska data som har samlats in från intervjuer och 
dokument. Kapitlet inleds med att presentera uppdragsbeställare och uppdragsbeskrivningen. 
Därefter beskriv bakgrund till införande av tidsbokning via internet och hur det förenklat 
fungerar. Tillslut presenteras det som vårdcentralen fick erfara före och efter införandet av 
tidsbokning via internet. 

3.1  Uppdragsbeställare 
Landstinget i Värmland är en offentlig verksamhet, som är bekostad av skattepengar från 
medborgare för patienter, som arbetar med hälso- och sjukvård samt tandvård. Invånares och 
patientens första kontakt med Landstinget i Värmland sker oftast via vårdcentraler som tillhör 
primärvården. Patienterna hänvisas till en av Landstingets sjukhus om specialiserad vård skulle 
vara vid behov. Landstinget i Värmlands vårdcentraler kan kontaktas av invånare och patienter 
genom telefon eller via internet genom 1177 Vårdguidens hemsida (se Bilaga 7). 

3.2  Uppdragsbeskrivning 
Uppdraget var att utföra en uppföljning av en av 1177 Vårdguidens e-tjänster, tidsbokning via 
internet som gör det möjligt för en patient att direkt boka, avboka eller omboka en tid hos till 
exempel en läkare eller distriktssjuksköterska (se Bilaga 13). Distriktssjuksköterskor är 
sjuksköterskor med vidareutbildning inom allmän medicin (se Bilaga 10). Anledningen till 
varför Landstinget i Värmland gav uppdraget var på grund av att ingen ordentlig uppföljning 
hade genomförts av dem (se Bilaga 5 & 6). Landstinget i Värmlands verksamhetsutvecklare 
berättar att ”Det är en fråga om resurser… Uppföljning är oftast en sådan sak som inte hinns 
med” (se Bilaga 6, s. 64). För att ”Man [Landstinget] håller på med nästa grej” (se Bilaga 5, s. 
63).  

Uppföljningen handlar om att identifiera och beskriva vad för effekter tidsbokning via internet 
har på vårdcentraler och vårdpersonal samt varför effekterna uppstod. För att undersöka om 
målen med tidsboknings via internet, som Landstinget i Värmland hade, har uppfyllts. Den enda 
uppföljning av tidsbokning via internet som har utförts i Landstinget i Värmland är att 
kontinuerligt kolla hur tjänsten används, genom att kolla på statistik (se Bilaga 6). Statistiken 
kan exempelvis handla om hur många ombokningar, bokningar eller avbokningar som har 
gjorts av patienter. 

3.3  Bakgrund till införandet av tidsbokning via internet 
3.3.1 Införandet av tidsbokning via internet 

Införandet av tidsbokning via internet inom Landstinget i Värmlands sjukvård påbörjade år 
2012 (se Bilaga 6). Det initierande införandet var som ett pilotprojekt hos 
barnmorskemottagningen för cellprovning för kvinnor och skulle göra det möjligt för dessa 
patienter att av- och omboka sina kallelser. Efter ett lyckat införande beslöt Landstinget i 
Värmland att fortsätta införa tidsbokning via internet och projektet fortsatte 2013. Då ville 
Landstinget i Värmland att det skulle vara möjligt att av- och omboka tider i mottagningar inom 
specialistvården. I slutet av 2013 tog de ett beslut, som ansågs vara långsiktigt, om att alla 
vårdcentraler ska införa tidsboknings via internet och införandet har sedan dess skett aktivt och 
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kontinuerligt. Tjänsten erbjuds för nuvarande, i början av 2017, av cirka hälften av Landstinget 
i Värmlands vårdcentraler. 

3.3.2 Varför tidsbokning via internet infördes 
Problemet med tidsbokning för vårdcentraler var att det tog mycket tid att genomföra (se Bilaga 
6). För exempelvis ombokningar ägnar vårdpersonal mycket tid åt administrativt arbete för att 
det måste utföras. Onödigt mycket tid spenderades på uppgifter, såsom att boka tider och 
ombokningar, som i stället skulle kunna automatiseras. För vanlig tidsbokning måste 
telefonsamtal tas emot från patienter och de ringer till den vårdcentral som de vill få en tid hos 
(se Bilaga 7). Vanligtvis är det en distriktssjuksköterska som sitter och tar emot telefonsamtalen 
(se Bilaga 8 & 9) och det var tiden som spenderades på att boka tider åt patienter via telefon 
som var ett stort problem (se Bilaga 7). 

Vanligtvis när vårdcentralen bokar en tid åt en patient, och skickar kallelsen utan att stämma av 
om personen vill ha tiden, kommer personen att behöva omboka den (se Bilaga 6). Då behöver 
patienten ringa till vårdcentralen för att omboka, vilket skapar ytterligare telefonsamtal som tar 
tid (se Bilaga 7).  

Generellt ville Landstinget i Värmland eliminera onödiga arbetsuppgifter för vårdpersonalen 
och att vårdcentralerna blir mer effektiva (se Bilaga 7). Som tillslut leder till tid och 
kostnadsbesparingar eftersom de inte har råd att anställa fler personer, utan måste erbjuda bättre 
vård med de resurser de har. För att genomföra det ska delar av tidbokningsarbetet lämnas över 
till patienten och personen får själv hantera det. Vårdpersonal har begränsat med tid och 
resurser, som bör spenderas på att bedriva vård till patienter i stället för att lägga det på att boka 
tider (se Bilaga 6). Genom att tidsbokningsprocessen automatiseras, effektiviseras vård-
personalens arbete och de kan spendera mer tid med patienter. Detta på grund av att mindre tid 
och resurser läggs på telefon och ombokning av tider som inte passade patienter, för det blir 
patienten som hanterar sina tidsbokningar själv. Dessutom blir det en stressig och försämrad 
arbetsmiljö när vårdpersonal spenderar tid på telefon och hanterar telefonköer, eftersom det 
leder till att vårdpersonal inte kan utföra arbetsuppgifter de utbildade sig till att göra. Därför 
upplevs tidsbokning via internet som en vinst för Landstinget i Värmland om vårdcentraler 
erbjuder tidsbokning, ombokning och avbokning via internet. 

Dessutom om färre arbetar med administration kan det leda till resursfrigöring (se Bilaga 7) 
eftersom resurser som läggs på administration eller på telefon kan i stället spenderas på något 
annat som leder till att vårdpersonal spenderar mer tid med patienter. Tidigare klagade 
vårdpersonal på att de inte spenderade tillräcklig tid med patienterna utan i stället lades tid på 
tidsbokning och telefonsamtal. Ett annat problem var att telefontillgängligheten hos 
vårdcentralerna var dålig som ledde till att patienter fick sitta länge i telefonkö och spendera en 
lång tid att vänta. Därmed växer telefonköerna och det tar längre tid för en patient att få den 
hjälp som behövs. Telefontillgänglighet handlar om hur många telefonsamtal som besvaras och 
inte besvaras. Om telefontillgängligheten till exempel är hög hos en vårdcentral betyder det att 
de flesta patienter får prata med vårdpersonal via telefon i stället för att de lägger på telefonen 
för telefonkön är för lång. 
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Vårdcentraler som till exempel är emot att tidsbokning via internet införs tycker att det skulle 
bli för enkelt att komma i kontakt med vården (se Bilaga 7). För det skulle leda till att patienter 
bokar tider hos läkare för något som skulle anses vara onödigt och inte behövs behandlas av 
läkare. 

3.3.3 Mål med införandet 
Det Landstinget i Värmland förväntade sig var att framgångsrikt kunna styra patienterna mot 
att hantera sina tidsbokningar via internet och frigöra tid åt vårdpersonal (se Bilaga 5). För att 
vårdpersonalen ska ta hand om fler patienter och inte arbeta med tidsbokningar. Resurser frigörs 
från vårdpersonalen på grund av att mindre tid spenderas på telefonsamtal och tidsbokning 
genom till exempel att arbetsuppgifter automatiseras för vårdpersonalen (se Bilaga 6 & 7). Detta 
tillslut leder till att mer vård kan ges till patienter för samma resurser. Ytterligare ett mål var att 
minska stressen för vårdpersonalen och därmed förbättra arbetsmiljön för att mindre tid läggs 
på telefonsamtal och tidsbokning. Dessutom ville Landstinget i Värmland att telefon-
tillgängligheten hos vårdcentralen skulle öka, så patienter som ringer snabbare får tid och kan 
lättare komma i kontakt med vården. Telefontillgängligheten skulle också öka eftersom färre 
patienter skulle ringa till vårdcentralen för fler patienter hanterar sina tider via internet i stället. 

3.4  1177 Vårdguiden 
Det som gör tidsbokning via internet möjligt är 1177 Vårdguiden som är en nationell 
webbaserad hemsida som förser alla e-tjänster som finns inom Sveriges landsting (se Bilaga 5 
& 6). Verksamhetsutvecklaren från Landstinget i Värmland (se Bilaga 6) berättar att 1177 
Vårdguiden ägs gemensamt av alla landsting och regioner, men förvaltas av Stockholm Läns 
Landsting (SLL). Utvecklingen av hemsidan sker nationellt av representanter från alla landsting 
och regioner, de träffar varandra ett par gånger per år, och dessa personer ger input till 
förvaltningen. Dessutom tas beslut om olika utvecklingsprojekt där det finns en budget som ska 
följas. Driften av all e-hälsa ansvarar det stora samverkans organet Inera tillsammans med en 
särskild styrgrupp och programråd, som exempelvis kan bestå av olika nyckelpersoner från 
landstingen och regioner. 

Verksamhetsutvecklaren från Landstinget i Värmland (se Bilaga 6) förklarar att 1177 
Vårdguiden har flera olika typer av e-tjänster som till exempel att patienter kan förnya recept, 
boka tid hos vårdpersonal och lägga till SMS-påminnelser om de tider som patienten har bokat.  
Detta betyder att 1177 Vårdguiden förser med många olika e-tjänster, och tidsbokning via 
internet är bara en del av dem. Från och med 2017 erbjuder hälften av Landstinget i Värmlands 
vårdcentraler tidsbokning via internet, däremot införs detta fortfarande kontinuerligt till de 
resterande mottagningar och vårdcentraler som inte erbjuder det ännu. För att alla av 
Landstinget i Värmlands vårdcentraler ska erbjuda ett basutbud av e-tjänster som inkluderar 
bland annat tidsbokning, ombokning och avbokning av tider via internet (se Bilaga 13). 

Figur 3 ger en förenklad beskrivning om hur tidsbokning via internet fungerar när patienter 
använder sig av 1177 Vårdguiden. Landstingets i Värmland chef för IT strategi och arkitektur 
(se Bilaga 7) beskriver att som det nuvarande ser ut, använder sig vårdpersonal av ett 
journalsystem. I journalsystemet anger vårdpersonalen vilka tider som ska vara tillgängliga för 
patienter att boka och tiderna publiceras till Nationella Tjänsteplattformen (NTP). NTP fungerar 
som en växel mellan journalsystemen och 1177 Vårdguiden samt integrerar kommunikationen 
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mellan båda system (se Bilaga 6 & 13). Dessutom används NTP gemensamt av alla landsting 
och regioner (se Bilaga 6). Integrationen leder tillslut till att journalsystemen och 1177 
Vårdguiden kan kommunicera med varandra, på grund av NTP.  

 
Figur 3: Tidsbokning via internet genom 1177 Vårdguiden 

 Källa: Författaren 

Figur 3 beskriver också att när vårdpersonal har publicerat sina tider på NTP, finns tiderna 
tillgängliga via internet på 1177 Vårdguiden (se Bilaga 7). Patienten kommer åt 
vårdpersonalens, såsom läkares och distriktssjuksköterskors, tider genom 1177 Vårdguiden och 
via den kan patienten välja den tid som passar bäst och tidsboka utifrån de tider som finns 
tillgängliga. Sedan när patienten har bokat en tid, visas den automatiskt i det journalsystem som 
vårdpersonalen använder (se Bilaga 6).  

Vårdpersonalen kan dessutom boka en tid åt en patient via journalsystemet (se Bilaga 13) och 
därefter skicka en kallelse till patienten för att informera om tiden. Den bokade tiden finns sedan 
tillgänglig i 1177 Vårdguiden. Om patienten till exempel skulle behöva omboka tiden på grund 
av att den inte var lämplig, kan patienten göra det via 1177 Vårdguiden och ombokning kommer 
sedan visas automatiskt i vårdpersonalens journalsystem. 

Landstinget i Värmlands chef för IT strategi och arkitektur (se Bilaga 7) nämner dessutom att 
patienter kan få SMS-påminnelser om deras tider från både 1177 Vårdguiden och 
journalsystemet. Detta betyder att patienter kan få två SMS-påminnelser från två olika system. 
För att en patient ska få SMS-påminnelser måste patienten ange att personen vill ta emot dem 
(se Bilaga 6). Journalsystemet kan exempelvis skicka ett SMS-påminnelse dagen innan och 
sedan två timmar innan patientens tid hos vårdcentralen (se Bilaga 7). Dessa SMS-påminnelser 
används för att minska sannolikheten på att patienten inte glömmer sin bokade tid och närvarar 
under sitt besök. År 2014 var det cirka 2 procent av alla patienter i Värmland som misslyckades 
att närvara på sina besök vilket kostar Landstinget i Värmland miljontals kronor per år. Om 
uteblivna besök av patienter skulle minska med till exempel en halv procentenhet, skulle 
Landstinget i Värmland spara hundratusentals kronor eftersom det är stora volymer av patienter 
som tar emot vård från vårdcentraler och mottagningar. 
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3.5  Vårdcentralen Gripen 
Vårdcentralen Gripen är Värmland läns näst största vårdcentral med cirka 20 500 listade 
patienter och 55 till 60 anställda (se Bilaga 8 & 12). År 2015 utförde vårdcentralen Gripen 
16 178 patientbesök och år 2016 ökade antalet till 16 941 genomförda patientbesök (se Bilaga 
11). Under år 2017 fem första veckor bokade vårdcentralen Gripens patienter 1 188 tider via 
internet (se Bilaga 12). 

3.5.1 Införande av tidsbokning via internet 
År 2016 i juni införde vårdcentralen Gripen tidsbokning via internet och blev den enda 
vårdcentralen i Värmland som har majoriteten, 70 procent, av sina läkartider tillgängliga via 
1177 Vårdguiden (se Bilaga 5, 6, 8 & 12). Biträdande enhetschef i vårdcentralen Gripen (se 
Bilaga 8) nämner att innan det omfattande införandet, genomfördes en pilotinförande i 
september 2014 med en försiktig omfattning där bara tio procent av de bokningsbara tiderna 
fanns via internet. En bokningsbar tid är en tid som bokas med minst en veckas framförhållning 
och de tider som är åtkomliga via internet har vanligtvis en månads framförhållning uttrycker 
biträdande enhetschef i vårdcentralen Gripen (se Bilaga 8). Icke-bokningsbara tider är de som 
är inom en vecka och inkluderar bland annat jourtider, tider som bokas samma dag, och icke-
bokningsbara tider publiceras inte på 1177 Vårdguiden. Det är de bokningsbara tider, de som 
inte är akuta, som finns tillgängliga via internet. Läkarna i vårdcentralen Gripen har 70 procent 
av sina tider publicerade på 1177 Vårdguiden och sjuksköterskor har cirka 20 procent. 
Anledningen till varför sjuksköterskorna har en lägre andel är för att de träffar en snävare 
omfattning av patienter och utför fler uppföljningar som till exempel patienter som kommer 
varje vecka för omläggning av bensår och dessa tider ska inte patienter behöva boka via internet. 
Orsaken till varför vårdcentralen Gripen beslöt sig för ett omfattande införande av tidsbokning 
via internet var på grund av att ledningen och vårdcentralens filosofi är att patienten vet och 
kan mycket mer än vad vårdcentralen tror. Dessutom önskade ledningen det för utveckling och 
förbättring (se Bilaga 5).  

3.5.2 Vårdcentralen Gripens organisationskultur 
Vårdcentralen Gripen är en vårdcentral som anser att ”Patienten är fullt förmögen att ta hand 
om sin egen hälsa och också veta varför han eller hon söker till vården” berättar biträdande 
enhetschef i vårdcentralen Gripen (se Bilaga 8, s. 70–71). Ledningen såg potentialen med att 
patienter skulle kunna boka sina tider via internet och tog beslutet att omfattande införa det och 
gå fullt ut (se Bilaga 8). Dessutom ska vårdcentralen Gripen inte behöva ta på sig mer än vad 
som är nödvändigt, genom att ta hand eller serva patienten alldeles för mycket. 

För biträdande enhetschef i vårdcentralen Gripen (se Bilaga 8, s. 71) anser att ”Vår filosofi är 
vi behöver inga, så att säga, grindvakter som kan säga du [patienten] kan komma hit men du 
behöver inte… Det kan patienten bestämma själv”. Vårdcentralen Gripen är också en 
vårdcentral vars vårdpersonal är proaktiva och inte är rädda för förändring, utan finner det 
spännande (se Bilaga 8). Utan den positiva attityd som ledningen och vårdpersonalen hade mot 
tidsbokning via internet och det förändring som införandet medför, skulle inte införandet ha 
haft den omfattning som den nuvarande har. Därför var vårdcentralen Gripen mycket positiva 
till att överföra ansvaret av tidsbokningen till patienter genom att de ska kunna tidsboka via 
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internet. I stället för att patienten måste ringa och diskutera med en distriktssjuksköterska som 
sedan bokar en tid åt patienten.  

3.5.3 Innan införandet av tidsbokning via internet 
Grunden till att ledningen ville införa tidsbokning via internet enligt biträdande enhetschef i 
vårdcentralen Gripen (se Bilaga 8) var på grund av den tid distriktssjuksköterskorna spendera 
på att ta emot telefonsamtal från patienter. Distriktssjuksköterskorna spenderade 30 procent av 
sin arbetstid på telefon, vilket är nästan halvtid. Problemet var att i stället för att 
distriktssjuksköterskorna träffade patienter, satt de på telefon med telefonsamtal som inte var 
av rådgivande karaktär. Med hjälp av tidsbokning via internet skulle distriktssjuksköterskorna 
få utföra arbetsuppgifter som de har kompetens i. Rådgivningstelefon existerar för att patienter 
ska kunna ring och ta reda på exempelvis om de behöver behandling eller hur en situation ska 
hanteras. Däremot ringer inte de flesta patienter för rådgivning utan ringer och säger ”Jag vill 
boka en tid” (se Bilaga 8, s. 71). Ledningen var medvetna om att patienter vet när de ringer att 
de behöver en tid och inte rådgivning, och detta ledde till införandet av tidsbokning via internet 
för att patienter ska kunna boka tid själva (se Bilaga 8). 

Ett annat problem som existerade innan tidsbokning via internet infördes var de långa väntetider 
och ledtider mellan tidsbeställningen från distriktssjuksköterskan skickas till tidsbokaren till att 
en tid bokades (se Bilaga 8). Det tog lång tid eftersom de tidsbeställningar som skickades till 
tidsbokaren började växa, på grund av att varje tid ska bokas utifrån det prioriteringssystem 
som finns. Patienten hade dessutom överlämnat tidbokningsansvaret till vårdcentralen och 
måste vänta tills personen får en bokad tid hos vårdcentralen. I stället för att låta kön för 
tidsbokningen växa, skulle det vara bättre att låta patienten ansvara över tidsbokningen. 

Ytterligare ett problem var när patienten hade fått en bokad tid hos exempelvis en läkare, men 
tiden passade inte och patienten måste boka om tiden (se Bilaga 8). När vårdcentralen bokar 
tider åt patienter är sannolikheten stor att den bokade tiden inte passar patienten och detta leder 
till ombokningar. Som tillslut leder till att väntetiden med att boka en tid som måste beställas 
hos tidsbokaren börjar om igen. Om patienten får möjligheten till att omboka och bestämma 
själv vilken tid personen vill komma skulle det underlätta administrationen. 

3.5.3.1 Fördetta tidbokningsprocess 
När patienten var i behov av vård ringde de till rådgivningstelefonen som vanligtvis var 
bemannad av distriktssjuksköterskor, beskriver biträdande enhetschef i vårdcentralen Gripen 
(se Bilaga 8). Varje vecka satt cirka fem till tio distriktssjuksköterskor på telefon. På en måndag 
satt alla distriktssjuksköterskor i vårdcentralen Gripen på telefon, sedan sjönk antalet varje dag 
fram till torsdag och sedan ökade antalet distriktssjuksköterskor på fredagen. Under samtalet 
med patienten bedömer distriktssjuksköterskan om personen kommer att behöva komma till 
vårdcentralen för exempelvis en undersökning. Om det är akut bokar distriktssjuksköterskan in 
patienten direkt, men om det inte var akut beställer distriktssjuksköterskan tid hos en tidsbokare 
som kan vara receptionist eller administratör. Tidsbokaren ansvarar över nästan alla 
tidsbokningar och samlar in sig alla beställningar på tider för att sedan boka dem på 
bokningsbara tider. Tider bokades in kontinuerligt allteftersom nya bokningsbara tider fanns 
tillgängliga. Distriktssjuksköterskan placerade patienten på ett prioriteringssystem utifrån 
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bedömningen över hur tidigt patienten behövde komma. När tidsbokningen var genomförd 
skickades en kallelse till patienten. 

Enligt biträdande enhetschef i vårdcentralen Gripen (se Bilaga 8) fanns det inga begränsningar 
på vårdpersonalens tider och arbetsschema, utan varje vecka sätts ett arbetsschema. Varje läkare 
eller sjuksköterska har ett eget personligt arbetsschema med ett antal tider. Till exempel 
färdigutbildade läkare, de som har fått sin legitimation eller är specialister, får sina tider 
indelade i 30 minuter och utbildningsläkare har 45 minuter.  

3.5.4 Effekter av tidsbokning via internet 
Vårdcentralen Gripen (se Bilaga 8) har inte kunnat se om kostnadsbesparingar har skett 
eftersom de inte har mätt det och vet dessutom inte hur mätningen skulle gå till. Däremot har 
produktiviteten ökat i verksamheten och konsekvenserna har blivit att fler besökstider har lagts 
till i läkares och distriktssjuksköterskor arbetsschema. Administrationen har sjunkit och lett till 
tidsbesparingar, därmed kan fler patientbesök genomföras vilket har lett till att tidsbokning via 
internet förbättrar utnyttjandet av tid och resurser.  

3.5.4.1 Mindre telefontid och administration för distriktssjuksköterskor 
Biträdande enhetschef i vårdcentralen Gripen (se Bilaga 8) nämner att efter tidsbokning via 
internet hade införts har administrationen sjunkit för både sjuksköterskor och tidsbokare. 
Distriktssjuksköterskor spenderar hälften så mycket tid på telefon jämfört med innan 
tidsbokning via internet infördes, från 30 procent till 15 procent av sin arbetstid. När 
administrationen sjunker i stor utsträckning har vårdpersonal också fått spendera mindre tid på 
journalsystemet. För den är väldigt omständlig att använda och tar lång tid samt att varje bokad 
tid via internet är ett mindre samtal att ta emot, vilket leder till att ledtiden och väntetiden 
försvinner mellan att tidsbokaren tar emot en tidsbeställning till att en kallelse är skickad. 
Dessutom på grund av att patienter bokar, ombokar och avbokar sina tider har tidbokarens 
arbetsbelastning sjunkit för att bokningen sker automatiskt. I stället har tidsbokaren kunnat 
fokusera på arbetsuppgifter som vårdadministratör som till exempel skriva diktamen som läkare 
dikterar. 

Med den ökade produktiviteten och förbättrad utnyttjande av tid och resurser har resultatet lett 
till resursfrigöring hos distriktssjuksköterskor (se Bilaga 8). Till följd av att färre distrikt-
sjuksköterskor besvarar telefonsamtal vid telefontiderna och spenderar mindre tid på telefon (se 
Bilaga 12) har det blivit möjligt för vårdcentralen Gripen att starta två nya mottagningar (se 
Bilaga 8). En mottagning för patienter med högt blodtryck samt en annan för sviktande patienter 
som exempelvis gamla och sjuka patienter som är hos läkaren och får nya mediciner eller 
ändring i dosering. Dessa två typer patienter kan träffa en sjuksköterska i stället för en läkare. 
Allt tack vare att distriktssjuksköterskor spenderar mindre tid på telefon och resursfrigöring har 
resulterat till skapande av tjänster som fokuserar på patienten.  

Att spendera mindre tid på telefon är vad distriktssjuksköterskorna är mycket nöjda över och 
upplever stor nytta med tidsbokning via internet (se Bilaga 8 & 10). För de får känna sig mer 
tillfredsställda av att de bättre utnyttjar sin tid och spenderar mer tid med patienter samt får de 
mindre utskällning från patienter för att mindre tid spenderas på telefon. Dessutom har mindre 
tid på telefon för distriktssjuksköterskor förbättrat arbetsmiljön och den mentala aspekten. Detta 
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på grund av att när distriktssjuksköterskor sitter på telefon skapar det negativ press för att de 
oroar sig över hur många som kommer att ringa och hur stora telefonköerna blir. Med 
tidsbokning via internet blir det okända känt av den orsaken att patienter bokar själva och 
distrikt-sjuksköterskorna får känna att de utför mer av det de egentligen ska göra, vilket är vårda 
patienter.  

3.5.4.2 Distriktsläkares perspektiv 
Tidsbokning via internet har inte haft en stor påverkan på distriktsläkare på grund av att de inte 
kommer i kontakt med tidsbokningen berättar distriktsläkare i vårdcentralen Gripen (se Bilaga 
10). En distriktsläkare är en läkare som också är specialist inom allmän medicin. Varje dag tar 
distriktsläkaren emot de tidsbokningar som har genomförts och de arbetar precis som förut. Det 
är distriktssjuksköterskorna som har tagit mest del av förmånerna från tidsbokning via internet, 
eftersom distriktssjuksköterskorna ägnar sig åt tidsbokning. Distriktssjuksköterskorna kan 
spendera tid på andra arbetsuppgifter i stället för att sitta på telefon som har lett till frigjorda 
resurser för vårdcentralen Gripen. Dessutom är det färre sjuksköterskor som arbetar med att ta 
emot telefonsamtal från patienter. 

3.5.4.3 Mindre uteblivna besök av patienter 
När patienter uteblir sina besök är ett problem, men det är inte stort berättar biträdande 
enhetschef i vårdcentralen Gripen (se Bilaga 8). Även om en patient kan få två SMS-
påminnelser, en från journalsystemet och en från 1177 Vårdguiden, blir det en del besök som 
uteblir. Däremot har inga mätningar utförts om hur stor andelen av uteblivna besök var innan 
tidsbokning via internet infördes, för det finns bara mätningar på hur det ser ut efter införandet. 
Det är svårt för vårdcentralen Gripen att veta om andelen uteblivna besök har sjunkit eftersom 
det var ingen fråga förr innan införandet av tidsbokning via internet. 

3.5.4.4 Telefonköer och telefontillgänglighet 
Med införandet av tidsbokning via internet har telefonköerna inte sjunkit utan är fortfarande 
väldigt höga och dessutom har telefontillgängligheten minskat efter införandet av tidsbokning 
via internet (se Bilaga 8). Telefontillgängligheten för vårdcentralen Gripen har minskat, tidigare 
låg vårdcentralen Gripen på 3000 till 3 300 besvarade telefonsamtal per månad, men under 
januari 2017 visar statistik på de ligger på 2500 till 2 800 telefonsamtal som besvaras (se Bilaga 
12). Detta tror biträdande enhetschef i vårdcentralen Gripen (se Bilaga 8) är en process och 
telefontillgängligheten kommer att öka så småningom när fler patienter tar del av information 
om att de kan boka sina tider via 1177 Vårdguiden. Det är färre, två stycken, 
distriktssjuksköterskor som tar emot telefonsamtal jämfört med hur det såg ut innan införandet 
av tidsbokning via internet. Dessutom har patienter fått ett brev om att de kan boka tider via 
internet när det infördes, men antar att för friska människor är brevet inte viktigt förrän de bli 
sjuka. Som leder till att de glömmer bort brevet och ringer till vårdcentralen för tid. Att 
informera patienter om 1177 Vårdguiden är däremot inte klart, för vårdcentralen Gripen har 
informerat patienter innan jul 2016 och planerar att skicka ytterligare ett brev till patienter i juli 
2017. Biträdande enhetschef i vårdcentralen Gripen nämner att förhoppningsvis ska 
telefontillgängligheten ha ökat år 2018. 
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3.5.4.5 Nuvarande tidbokningsprocess 
Varje läkare eller distriktssjuksköterska har varsitt eget arbetsschema som innehåller cirka sju 
till åtta tider om dagen och cirka sex av dessa är tider som publiceras på 1177 Vårdguiden (se 
Bilaga 8). Vårdcentralen Gripens telefontider bemannas av två distriktssjuksköterskor och om 
de pratar med en patient som bedöms vara kapabel till att boka en tid via internet, hänvisar 
distrikt-sjuksköterskan patienten till 1177 Vårdguiden för att boka en tid själv.  

Med 70 procent av läkartiderna publicerade på 1177 Vårdguiden tidsbokar majoriteten av 
patienterna sina tider via internet utan att direkt ringa till rådgivningstelefonen. Dessutom 
ombokar och avbokar patienter sina tider via internet. De tidsbokningar som via telefon 
genomförs på samma sätt som det såg ut innan införandet av tidsbokning via internet. Sedan 
när patientens tid närmar sig får patienten en SMS-påminnelse som påminner personen om sin 
tid. 

3.5.5 Problem som uppstod efter införandet 
Biträdande enhetschef i vårdcentralen Gripen (se Bilaga 8) berättar att ett problem som uppstod 
på grund av tidsbokning via internet är att det har blivit mer komplicerat, och det utförs mer ad 
hoc, för läkare att få en undersköterska bokad för assistans. Exempelvis om en läkare ska utföra 
en liten operation kan läkaren behöva få assistans från en undersköterska. Tidigare när 
distriktssjuksköterskor skickade tidsbeställningar till tidsbokare, visste de om läkare skulle 
behöva assistans och de bokade också en undersköterska. Däremot händer detta inte längre i 
stor omfattning till följd av att patienten bokar själv och personen vet inte om assistans från en 
undersköterska finns som ett behov av läkaren. Konsekvensen för detta har blivit att bokning 
av undersköterskor för assistans genomförs ad hoc och undersköterskor är tvungna att lägga om 
sitt arbete. Ett sätt att motverka problemet är för läkare att kolla upp vad för patienter de har 
under veckan och se efter när assistans kommer att behövas. Däremot berättar distriktsläkare i 
vårdcentralen Gripen (se Bilaga 10) att det tar lång tid att sätta sig in i en journal och läsa 
igenom den. 

Det finns patienter som bokar tider hos vårdcentralen för situationer som skulle anses vara 
onödigt och att de möjligtvis missbrukar sjukvården (se Bilaga 8). Däremot påstår biträdande 
enhetschef i vårdcentralen Gripen att dessa patienter kommer att boka en tid oavsett om 
tidsbokning via internet existerade eller inte. För dessa patienter är lika aktiva efter att 
tidsbokning via internet infördes som när det inte existerade. 

Ett liknande problem som har uppstått är att patienter bokar fel vid val av vårdpersonal, till 
exempel att patienten bokade tid hos en läkare för något som de egentligen skulle ha bokat hos 
en sjuksköterska (se Bilaga 8). Enligt distriktsläkaren i vårdcentralen Gripen (se Bilaga 10) har 
felbokningar skapat en försämring av arbetsmiljön, för dagligen träffar distriktsläkaren 
patienter som har bokat fel som leder till frustration. Till exempel händer det att en patient bokar 
telefontid för något som läkaren egentligen måste se fysiskt eller bokar tid hos läkaren, men 
skulle kunna genomföras via telefon i stället. Distriktsläkaren i vårdcentralen Gripen (se Bilaga 
10) anser att när distriktssjuksköterskor bokade tider kunde de bedöma situationen och det blev 
lättare att boka till rätt vårdpersonal inom rimlig tid. 
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Däremot påstår biträdande enhetschef i vårdcentralen Gripen (se Bilaga 8) att de har tidigare 
förtydligat texten som beskriver vad för sorts vård som varje vårdpersonal behandlar och till 
vilken sorts person patienten ska boka tid hos för att de inte ska boka fel. Om felbokning har 
genomförts av patienten brukar vårdcentralen Gripen ringa patienten och be personen att 
omboka sin tid. Vid gränsfall tar vårdcentralen Gripen emot patienten och gör det bästa de kan. 
Däremot måste patienter kryssa för att de har tagit till all information och då antar vårdcentralen 
Gripen att patienten har gjort det som tillslut leder till att det blir patientens ansvar att boka tid 
hos rätt vårdpersonal. 

Enligt distriktsläkaren i vårdcentralen Gripen (se Bilaga 10) har tidsbokning via internet 
ytterligare försämrat kontinuiteten som har lett ineffektivitet. Kontinuitet innebär att patienten 
får träffa samma läkare under varje besök hos en vårdcentral. När patienter kan boka sina tider 
själva kan det hända att de får träffa olika läkare under varje besök, vilket försämrar läkares 
förmåga att arbeta effektivt. För om en patient som har kroniska sjukdomar kommer till en 
läkare som personen aldrig har träffat måste läkaren sätta sig in i möjligtvis flera sidors journal 
som tar lång tid, upp till en timma, men distriktsläkaren får bara 30 minuter på sig att vara med 
patienten. Resultatet blir sjukvård från läkaren som inte innehar hög kvalité. Däremot berättar 
distriktsläkaren i vårdcentralen Gripen (se Bilaga 10) att kontinuiteten redan har börjat sjunka 
cirka tio år innan införandet tidsbokning via internet och kontinuiteten sjönk inte på grund av 
det. Utan tidsbokning via internet har bara ytterligare försämrat kontinuiteten och är inte källan 
till försämringen. 

3.6  Vårdcentralen Verkstaden 
Vårdcentralen Verkstaden finns i Arvika (se Bilaga 9) och är den största vårdcentralen i 
Värmlands län (se Bilaga 11 & 12). Vårdcentralen Verkstaden har drygt 21 000 listade patienter 
(se Bilaga 9 & 11) och cirka 70 medarbetare, varav 20 till 27 av dem är läkare (se Bilaga 9). År 
2015 utfördes 24 894 patientbesök och år 2016 ökade antalet utförda patientbesök till 25 992 
(se Bilaga 11). Enligt verksamhetsutvecklaren i vårdcentralen Verkstaden (se Bilaga 9) kan 
anledningen till varför det åstadkommer mer vård i vårdcentralen Verkstaden jämfört med 
exempelvis vårdcentralen Gripen vara på grund av socioekonomiska förhållanden. Det vill 
säga, att människor är friskare i Karlstad jämfört med i Arvika.  

3.6.1 Införande av tidsbokning via internet 
Verksamhetsutvecklaren i vårdcentralen Verkstaden (se Bilaga 9) uppger att när Landstinget i 
Värmland beslöt sig för att alla vårdcentraler ska kunna erbjuda patienter möjligheten att 
tidsboka via internet, påbörja införandet av tidsbokning via internet i februari 2016. Cirka en 
till två månader efter påbörjandet, mellan mars och april 2016, var införandearbetet avklarad 
och patienter kunde börja boka tider hos vårdcentralen verkstaden. Under 2017 fem första 
veckor hos vårdcentralen Verkstaden bokades 92 tider via internet (se Bilaga 12). 

Vårdcentralen Verkstaden har inte hunnit anpassa sig till att utförligt utnyttja sig av tidsbokning 
via internet eftersom ungefär mindre än fem procent av läkares bokningsbara tider finns 
tillgängliga på 1177 Vårdguiden berättar verksamhetsutvecklaren i vårdcentralen Verkstaden 
(se Bilaga 9). I jämförelse med läkare har sjuksköterskor en större andel av sina tider 
tillgängliga via internet och anledning till detta är för att sjuksköterskorna ville publicera mer 
tider till 1177 Vårdguiden och inte läkarna. Fem procent av läkares tider som är tillgängliga på 
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1177 Vårdguiden kan patienten boka, omboka och avboka via internet. Däremot kan 
vårdcentralen Verkstadens patienter avboka alla sina tider med hjälp av 1177 Vårdguiden, men 
skulle patienten behöva omboka sin tid måste ärendet ske via telefon genom att personen ringer 
till vårdcentralen. Med andra ord är vårdcentralen Verkstadens alla tider avbokningsbara och 
en väldigt liten andel, fem procent av läkartiderna, går dessutom att omboka och boka på 1177 
Vårdguiden. Vad som måste tas i beaktning är att de fem procent av tider som finns via internet 
är inte minimum andelen för att andelen kan sjunka till lägre procentandelar. Till följd av att 
mindre tider kan publiceras till 1177 Vårdguiden för att en läkare kan exempelvis bli placerad 
på jourmottagning eller går på utbildning. Därför har Verkstaden svårigheter att beräkna exakt 
hur stor andel av vårdpersonalens tider finns via internet. 

Anledningar till varför andelen är väldigt låg hos vårdcentral Verkstaden är på grund av 
ledningen och läkare (se Bilaga 9). Det var ledningen som bestämde sig och tog beslut om den 
låga andelen tider som skulle finnas tillgängliga via internet för de ansåg att tidsbokning via 
internet inte passade deras kultur och arbetssätt. Dessutom genomfördes införandet av 
tidsbokning via internet för att Landstinget i Värmland bestämde sig för detta eftersom de ansåg 
att det finns en efterfråga på detta.  

Läkarna hade oviljan till att större andelar av deras tider skulle existera via internet på grund av 
att de inte ville släppa kontrollen över deras patienter, för tidsbokning via internet låter en 
patient boka vilken tid som helst (se Bilaga 9). De läkare som arbetar med patienter har en nära 
kontakt med dessa patienter och sådan kontakt kan inte existera via internet. Dessutom ser 
läkarna inga fördelar med tidboknings via internet för de är rädda att förlora den lokala 
kännedomen. Rädd att förlora den nära kännedom om patienten och kunna känna patientens 
hela familj som kommer till läkaren. Det finns den rädsla att släppa allt för med tidsbokning via 
internet har de ingen aning om vem som är bokad, för tidsbokningen utför av patienten och inte 
vårdcentralen. 

3.6.2 Vårdcentralen Verkstadens organisationskultur  
Verksamhetsutvecklaren i vårdcentralen Verkstaden (se Bilaga 9) berättar att ledningen har en 
positiv syn på tidsbokning via internet, men de vill vara restriktiva med det. Dessutom finns det 
en viss rädsla för förändring. Ledningen anser att det är vårdpersonalen som ska bedöma om en 
patient ska få en tid eller inte, för med tidsbokning via internet tar inte patienten kontakt med 
en distriktssjuksköterska för att få bedömningen. Ytterligare en anledning till varför ledningen 
anser att tidsbokning via internet inte passar vårdcentralen är bland annat till följd av att deras 
arbetssätt inte kan effektivt anpassas till tidsbokning via internet. Som det nuvarande ser ut, 
arbetar vårdcentralen Verkstadens läkare med väntelistor. Väntelistan innehåller patienter som 
kan till exempel vara kroniker som läkare behöver ha extra koll på alternativt diabetiker eller 
äldre patienter med mediciner som kommer regelbundet. Sedan tillhör varje patient till en 
specifik läkare och om en patient skulle tidsboka via telefon ser distriktssjuksköterskan, som 
sitter på telefon, till att patienter får se den läkare som personen tillhör. Verksamhetsutvecklaren 
i vårdcentralen Verkstaden (se Bilaga 9, s. 78) nämner att ”Man [vårdcentralen Verkstaden] 
curlar patienter rätt mycket, vi har väldigt koll på patienterna”.  

Detta arbetssätt påstår verksamhetsutvecklaren i vårdcentralen Verkstaden (se Bilaga 9) leder 
till att vårdcentralen kan ha koll på sina patienter. Fördelen med arbetssättet är att patienterna 
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tycker mycket om det eftersom de kan känna sig sedda av vårdsystemet. Med den fasta 
vårdkontakten vet patienten att personen har sin läkare och vet vem personen ska kontakta om 
något händer. Ytterligare en fördel är att patienten inte behöver berätta sin livshistoria under 
varje läkarbesök för patienten träffar inte en ny läkare. Grundtanken är att patienten alltid ska 
får träffa samma läkare, så länge det är möjligt, men det fungerar inte alltid.  

Anledningen till varför läkare inte vill släppa sin kontroll över sina patienter är för hur de arbetar 
beskriver verksamhetsutvecklaren i vårdcentralen Verkstaden (se Bilaga 9). Det är läkarna som 
kan sätta begränsningar och styra sitt egna arbetsschema. Tider delas in i 30 minuter, förutom 
jourtider som är kortare, och läkarna kan dessutom prioritera vilka patienter som kan tas emot 
och när det är möjligt. Däremot tar läkare emot alla patienter som är i behov av sjukvård, men 
läkaren prioriterar och styr själv när de ska tas emot. Till exempel kan de ta tunga pass på 
morgonen och sedan några lättare innan lunch. En läkare ska utföra 1900 patientbesök per år, 
men hur dessa 1900 patientbesök genomförs är upp till läkaren. Orsaken till varför läkare får 
bestämma mycket över deras arbetsschema är till följd av att Arvika inte är geografiskt 
attraktivt. Arvika är bland annat inte lika stor som Karlstad. Detta ses som en förmån av 
vårdcentralen Verkstaden, att om läkare arbetar hos dem ser vårdcentralen till att arbetet ska 
passa läkaren och personen får distribuera tiderna själva. Läkarna får möjligheten att se över 
och bygga upp sitt egna arbetsschema så den anpassas till dem. Med tidsbokning via internet 
kan inte läkare kontrollera sitt arbetsschema, för det kan hända att det blir åtta tunga pass som 
skulle behöva mer än 30 minuter. 

3.6.3  Problem som existerade innan införandet 
Det problem som existerade enligt verksamhetsutvecklaren i vårdcentralen Verkstaden (se 
Bilaga 9) var den mängd tid som distriktssjuksköterskor spenderar på att sitta på telefon och 
prata med patienter. De patienter som ringer till rådgivningstelefonen vet inte att det heter så 
för att de flesta ringer bara för att hantera tidsbokningar. Distriktssjuksköterskorna sitter inte 
och ger råd till patienter utifrån vad för sorts behov av vård de behöver. Patienter ringer därför 
de vill ha en tid hos en specifik vårdpersonal och väldigt få personer ringer för att diskutera om 
deras hälsoproblem. ”De [patienter] kallar det tidbokningstelefon” nämner verksamhets-
utvecklaren i vårdcentralen Verkstaden (se Bilaga 9, s. 79) i stället för rådgivningstelefon. 

Telefonin var inte anledning till varför dessa människor studerade till att bli distrikt-
sjuksköterskor och de tycker det är ett betungande arbetsuppgift anser verksamhetsutvecklaren 
i vårdcentralen Verkstaden (se Bilaga 9). Telefontiderna i vårdcentralen Verkstaden är från 
klockan åtta till tio på förmiddagen varje vardag och mellan klockan ett och två på måndag, 
tisdag och fredag. De flesta av distriktssjuksköterskorna bemannar rådgivningstelefonen vid 
telefontiderna och det tar upp cirka 40 procent av deras arbetstid. Det är tid som de skulle vilja 
spendera på patienter, än på telefon för att boka tider, eftersom arbetsuppgiften skapar onödig 
stress, speciellt vid långa telefonköer, för distriktssjuksköterskorna. Det har hänt att vissa 
distriktssjuksköterskor har till och med börjat arbeta på akuten för de vill inte längre prata på 
telefon. 

3.6.4 Nuvarande situation med tidsbokning via internet 
Som det ser ut har inga märkbara förändringar utvecklats hos vårdcentralen Verkstaden eller 
vårdpersonalen eftersom administrationen är mindre oförändrad på grund av att ingen stort 
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införande av tidsbokning via internet har genomförts (se Bilaga 9). Det finns en möjlighet för 
patienter att boka via internet, men det är begränsat och patienter ringer till och med för att 
berätta att det inte finns tider på 1177 Vårdguiden. Däremot är vårdcentralen Verkstaden i stort 
sett oförändrad efter införandet av tidsbokning via internet och är till följd av att införandet var 
minimal. Detta leder till att distriktssjuksköterskor spenderar fortfarande mycket tid på telefon. 
Verksamhetsutvecklaren i vårdcentralen Verkstaden (se Bilaga 9, s. 82) berättar att ”Som det 
är idag så funkar det, det går runt”. Detta är vad distriktssjuksköterskorna måste arbeta med, 
även om de skulle vilja spendera mindre tid på telefon (se Bilaga 9). Så länge som ledningen 
inte tar beslutet om att distriktssjuksköterskor ska spendera mindre tid på telefon får dem 
fortsätta arbeta med telefonin och anpassa sig till de regler som finns. 

3.6.4.1 Tidbokningsprocessen 
Enligt verksamhetsutvecklaren i vårdcentralen Verkstaden (se Bilaga 9) ringer patienter 
vanligtvis till vårdcentralens rådgivningstelefon, under de öppna telefontider, för att boka sina 
tider. Det många personer och patienter inte känner till är det kallas för rådgivningstelefon för 
många patienter ringer bara för att boka tider. Oftast är det distriktssjuksköterskorna uppgift att 
ta emot samtalen från patienter för att ge råd till patienter som är vid behov av detta samt 
bedöma vad för tid patienten behöver. Det som distriktssjuksköterskan bedömer via telefon är 
om det är akut eller om det är tid till undersköterska, sjuksköterska, läkare eller sjukgymnast 
som patienter ska ha. Genom denna bedömning, sätter distriktssjuksköterskan patientens 
prioriteringsnivå. 

Till exempel om patienten skulle vara i behov av vård under samma dag, för det är akut, bokas 
patienten in på jourtid uttrycker verksamhetsutvecklaren i vårdcentralen Verkstaden (se Bilaga 
9). Om patienten skulle exempelvis ha haft erfarenheter av smärtor i knät i flera år bedöms 
situationen som inte akut. Tillhör patienten en specifik läkare kollar distriktssjuksköterskan om 
läkaren har tid och när det finns ledig tid bokar distriktssjuksköterskan den. Skulle patienten 
behöva träffa en läkare så fort som möjligt, men det är inte akut, får personen en förturstid och 
kollar om den specifika läkaren har lediga förturstider. En förturstid är en tid inom tre dagar. 
Visar det sig att den specifika läkaren, som patienten tillhör till, inte har tillgängliga förturstider 
får patienten tillslut en tid hos en annan läkare för någon bör se över problemet så fort som 
möjligt. 

Tidsbokningen via telefon utför distriktssjuksköterskan direkt när patienten sitter på telefon 
berättar verksamhetsutvecklaren i vårdcentralen Verkstaden (se Bilaga 9). För att när distrikt-
sjuksköterskan pratar med patienten via telefon, sitter distriktssjuksköterskan med 
journalsystemet och kan se vilka tider som finns tillgängliga samt vilken läkare patienten tillhör. 
I vårdcentralen Verkstaden finns det ingen administratör som arbetar bara med tidsbokning utan 
distriktssjuksköterskan bokar en tid åt patienten på en gång. Fördelen med detta blir att 
patienten direkt får en tid. Sker tiden till exempel inom ett par dagar får patienten skriva ner 
den själv och är det till exempel inom fyra veckor skickas en kallelse till personen. Det beror 
på postgången för posten måsten hinna med att anlända till patienten. 

3.6.5 Effekter av tidsbokning via internet 
På grund av att införandet av tidsbokning via internets omfattning var liten och begränsad har 
vårdcentralen Verkstaden inte sätt några signifikanta effekter (se Bilaga 9). Ingen 
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resursfrigöring har uppstått och arbetsbelastningens avlastning är minimal samt de kan inte se 
några kostnadsbesparingar. Telefontillgängligheten har också minskat hos vårdcentralen 
Verkstaden, men tidsbokning via internet var inte orsaken bakom det. Anledning bakom varför 
telefontillgängligheten har minskat är för att de utför mer vård än tidigare. För att lösa problemet 
har vårdcentralen Verkstaden tagit bort telefontider för att ta hand om fler patienter. 
Vårdcentralen Verkstaden använder sig av SMS-påminnelser, däremot vet de inte om uteblivna 
besök av patienter har sjunkit eftersom de inte kan få den statistiken. De tror att om en patient 
har fått en tid och sedan kan inte närvara besöket avbokar patienten sin tidsbokning. 

Tidbokningsprocessen ser detsamma ut som den såg ut innan införandet, men administrationen 
har blivit lite enklare till följd av att få patienter tidsbokar via internet som dessutom leder till 
att arbetsmiljön är oförändrad (se Bilaga 9). Detta på grund av att de publicerade tiderna på 
1177 Vårdguiden är en liten andel av de resterande tiderna och vårdcentralen Verkstaden kan 
inte se direkta effekter från införandet av tidsbokning via internet. När tider publiceras på 1177 
Vårdguiden blir de snabbt bokade och uppskattad av de som har kunnat boka via internet.  En 
tid som bokas via internet är ett mindre telefonsamtal som tas emot. Om en större andel av 
tiderna skulle finnas tillgänglig på 1177 Vårdguiden skulle tid kunna besparas och vårdpersonal 
på telefon skulle kunna göra något annat nämner verksamhetsutvecklaren i vårdcentralen 
Verkstaden (se Bilaga 9). För det är patienten som bokar och tidsbokning sker automatiskt, men 
införandet av tidsbokning via internet var liten vilket leder till att de inte kan se dessa effekter. 

3.6.6 Problem som uppstod efter införandet 
Ett problem som existerar är att vårdcentralen kan se att patienter som bokar tider till en 
sjuksköterska skulle egentligen gå till en läkare eller någon annan (se Bilaga 9). Däremot tror 
verksamhetsutvecklaren i vårdcentralen Verkstaden (se Bilaga 9) att detta uppstår på grund av 
att läkartiderna är få och inte fanns när patienten skulle tidsboka via 1177 Vårdguiden. 
Konsekvensen blir att patienten bokar för något som är läkarrelaterat i stället till en 
sjuksköterska. För patienter tänker ”nu finns det en tid, bäst att jag [patienten] bokar den för 
att vara säker att jag får en tid” (se Bilaga 9, s. 83) och detta uppstår på grund av det låga 
utbudet av tider hos vårdcentralen Verkstaden som finns tillgängliga via internet. 

3.6.7 Sommar 2016 i vårdcentralen Verkstaden 
Under sommaren 2016 testade vårdcentralen Verkstaden att publicera cirka 20 procent av 
vårdpersonalens tider på 1177 Vårdguiden (se Bilaga 9). När en patient ringde till 
rådgivningstelefonen kunde distriktssjuksköterskan hänvisa personen till att boka sina tider via 
internet och med den större andelen av tiderna tillgängliga via internet fungerade det bra. En av 
vårdcentralen Verkstadens chefer och verksamhetsutvecklaren bestämde sig för att testa att 
publicera mer tider via internet under semestern när hälften av arbetsstyrkan är borta. Om testet 
skulle misslyckas var de beredda på att ta skulden för det, däremot fungerade det bra för 
sjuksköterskorna och de fick deras godkännande. 

Enligt verksamhetsutvecklaren i vårdcentralen Verkstaden blev detta möjligt att testa för att 
väntelistorna och årsbesöken åsidosätt under sommaren. Då blir det lättare att testa olika 
möjligheter och det går fortare att få resultat. Även om det gick bra, återvände vårdcentralen 
Verkstaden till hur organisationen arbeta tidigare och publicera bara mindre än fem procent av 
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tiderna via internet när sommaren var slut. Ledningens motivation bakom detta var att ”det var 
bara för det var under sommaren, funkar inte under verkligheten” (se Bilaga 9, s. 83). 
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4. Analys 
I analyskapitel beskrivs och jämförs de data som är insamlade till kandidatuppsatsen, från 
kapitel 2 och 3. Analysen av data och information från kapitel 2 och 3 är strukturerad utifrån 
hur analysmodellen och dess delavsnitt är utformad (se Figur 3). 

4.1  Internetbaserat tidbokningssystem 
4.1.1 Funktionalitet 

Dai (2013) anser att patienter som kan utföra sina tidsbokningar via internet är en modernare 
metod för att boka tider. Med hjälp av 1177 Vårdguiden kan patienter boka, omboka och avboka 
en tid hos till exempel en läkare via internet (se Bilaga 6 & 13). 1177 Vårdguiden ger patienter 
möjligt att hantera sina tidsbokningar utan att komma i kontakt med vårdpersonal, vilket är lik 
Wang et al. (2013) beskrivning av självbetjäningsteknologi. Där självbetjäningsteknologi låter 
användare använda en tjänst utan någon direkt kontakt med tjänsteleverantörens personal. 

1177 Vårdguiden innehåller alla av de centrala funktionaliteter som Nazia och Ekta (2014) 
anger ett internetbaserat tidbokningssystem innehar. Det vill säga att patienter kan boka, 
omboka och avboka tider hos en läkare samt att 1177 Vårdguiden, och journalsystemet, kan 
skicka SMS-påminnelser. Lik den beskrivning av Nazia och Ekta (2014) utförs alla 
tidsbokningar via 1177 Vårdguiden utan att patienten kommer i direkt kontakt med 
vårdcentralens vårdpersonal. 

4.1.2 Förväntade effekter 
Vad Landstinget i Värmland förvänta sig var när tidsbokning via internet införs skulle de kunna 
framgångsrikt styra patienter mot att utföra sina tidsbokningar via internet (se Bilaga 5). Nazia 
och Ekta (2014) beskriver att internetbaserat tidbokningssystem gör det möjligt för patienter att 
enkelt boka sina tider via internet. Enligt Dai (2013) bokade patienter traditionellt tider genom 
att antingen fysiskt anlända i vårdcentralen eller att patienter ringer till vårdcentralen. Sedan 
utfördes tidsbokningen av vårdcentralen med hjälp av en schema-läggningsbok eller simpel 
internetbaserad möteskalender.  

Den traditionella tidsbokningen skapade problem för både vårdcentralen Gripen och 
Verkstaden (se Bilaga 8 & 9). Distriktssjuksköterskorna som bemannade rådgivningstelefonen 
spenderade 30 procent i vårdcentralen Gripen och upp till 40 procent i vårdcentralen Verkstaden 
av sin tid på att ta emot samtal. Det riktiga problemet var inte tiden som spenderades av 
distriktssjuksköterskorna, utan det var att väldigt få patienter som ringde rådgivningstelefonen 
för att få rådgivning. Patienter ringde för att boka en tid och verksamhetsutvecklaren i 
vårdcentralen Verkstaden berättar att mycket få patienter ringer för rådgivning och ”De 
[patienter] kallar det tidbokningstelefon” (se Bilaga 9, s. 79) i stället för rådgivningstelefon. 
Altan Erdem et al. (2004) påstår att om patienter i stället bokade sina tider via internet skulle 
vårdpersonal få tillgång till mer tid med patienter. För de inom medicinsk praxis som kan mest 
sannolikt gynnas av integrering av internet är vårdpersonal som är involverad inom 
administration. 

Ett annat problem är att vårdens kostnader har stadigt ökat och efterfrågan på vård stiger, vilket 
har lett till att vårdcentraler måste öka sina processers effektivitet och produktivitet (Hulshof et 
al. 2012). Enligt Wang et al. (2013) är ett av de mest effektiva sätten för ökad effektivisering 
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av sjukvården att utnyttja IT eftersom IT möjliggör för organisationer inom hälso- och 
sjukvården att utveckla och förse med vårdtjänster som har högre kvalité. Med hjälp av 
utvecklingen inom IT har det har blivit möjligt organisationer att använda sig av 
självbetjäningsteknologi. 1177 Vårdguiden är lik självbetjäningsteknologi på grund av att 
patienter kan utnyttja en tjänst, i det här fallet boka en tid, utan att komma i direkt kontakt med 
vårdpersonal och dem spenderar mindre tid på telefon och bokning av tider. Därför ville 
Landstinget i Värmland införa tidsbokning via internet hos vårdcentralen, för om 
vårdpersonalen spenderar mindre tid på tidsbokningen leder det till resursfrigöring (se Bilaga 6 
& 7). Resursfrigöringen resulterar tillslut till att vårdcentraler kan spendera mer tid med 
patienter och då ge mer vård för samma resurser som gynnar Sveriges skattebetalare för att 
Landstinget i Värmland är en offentlig verksamhet. 

Med utnyttjandet av internet påstår Chang et al. (2015) att sjukvårdens effektivitet och kvalité 
på vårdtjänsterna kan förbättras. För att sedan minska på arbetsbelastningen för vårdpersonalen 
som är en av sjukvårdsverksamheters högsta prioriteringar. Landstinget i Värmlands 
verksamhetsutvecklare samt chef i IT strategi och arkitektur (se Bilaga 6 & 7) berättar att 
minska stressen för vårdpersonal var ytterligare en förväntning de hade när tidsbokning via 
internet skulle införas. Detta till följd av om vårdpersonalen lägger mindre tid på telefonin 
skulle stressen minska och därmed förbättra arbetsmiljön. 

4.1.3 Risker 
Två risker med ett införande av internetbaserat tidbokningssystem som Cao et al. (2011) och 
Zhang et al. (2014) nämner är att uteblivna besök av patienter kommer att öka samt att patienter 
inte använder tidbokningssystemet för att boka tider via internet.  

Enligt Zhang et al. (2014) finns det oroligheter bland läkare att det skulle uppstå för många 
patienter som uteblir sina bokade besök om tidsbokningen genomfördes via internet eftersom 
det är lätt för patienter att använda sig av internet för att tidsboka. Landstinget i Värmlands chef 
för IT strategi och arkitektur (se Bilaga 7) beskriver att vårdcentraler var emot tidsbokning via 
internet för att det skulle vara enkelt för patienter att kontakta vården. Däremot var inte 
ökningen av uteblivna besök orsaken till varför vårdcentralen var emot tidsbokning via internet. 
Anledningen bakom vårdcentralers motgång var på grund av att patienter skulle tidsboka för 
situationer som kan anses vara onödiga och en läkare behövde inte behandla det. 

Biträdande enhetschef i vårdcentralen Gripen (se Bilaga 8) berättar att patienter som bokar tid 
hos vårdpersonal för onödiga situationer händer, däremot skulle dessa patienter boka en tid även 
om tidsbokning via internet inte var tillgänglig. Situationen leder till att dessa patienter kommer 
fortsätta tidsboka med vilken metod som helst. En risk med tidsbokning via internet som Cao 
et al. (2011) och Zhang et al. (2014) inte nämner är patienter som bokar fel när de bokar en tid 
via internet. Både vårdcentralen Gripen och Verkstaden (se Bilaga 8 & 9) har erfarit patienter 
som bokar tid via 1177 Vårdguiden hos exempelvis en sjuksköterska, men egentligen skulle en 
läkare ha behandlat patientens vårdsituation. Felbokningar av patienter som tidsbokar med hjälp 
av 1177 Vårdguiden har till och med försämrat arbetsmiljön för distriktsläkaren i vårdcentralen 
Gripen (se Bilaga 10). Distriktsläkaren ansåg att det var bättre när en distriktssjuksköterska 
bedömde patienters vårdsituationer eftersom då blev det lättare att boka tid hos rätt sorts 
vårdpersonal. 
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För att förhindra fortsättningen och ökningen av felbokningar ska vårdcentralen Gripen har 
försökt att förtydliga texten som förklarar sortens vård som varje vårdpersonal behandlar och 
till vem patienten bör boka en tid hos (se Bilaga 8). Däremot på grund av att distriktsläkaren 
fortfarande får dagligen erfara besökande patienter som har bokat fel (se Bilaga 10) kan den 
beskrivande texten inte varit tillräcklig tydlig. Gupta och Denton (2008) nämnde att 
tidbokningssystemet kan var källan till missnöje och för distriktsläkaren har 1177 Vårdguiden 
skapat missnöje på grund av patienter bokar fel för ingen distriktssjuksköterska kan bedöma 
patientens vårdsituation. 

4.1.3.1 Låg användning av tidsbokning via internet 
En annan risk med internetbaserat tidbokningssystem som Cao et al. (2011) och Zhang et al. 
(2014) diskuterar är att patienter inte kommer att använda det efter införandet. För i Kina valde 
en majoritet av patienter, trots de förmåner som tidsbokning via internet erbjuder, att fysiskt stå 
i kö i stället för att boka en tid via internet. Varför de kinesiska patienterna inte valde att tidsboka 
via internet var till följd av att de inte visste att det var möjligt (Cao et al 2011). Patienter i 
vårdcentralen Gripen och Verkstaden kan inte fysisk komma till vårdcentralen för att boka en 
tid. Hur tidsbokningen gick till i båda vårdcentralen var att patienter ringde till 
rådgivningstelefon som bemannades av distriktssjuksköterskor (se Bilaga 8 & 9).  

Detsamma hände för vårdcentralen Gripens och Verkstadens patienter att många patienter 
fortfarande inte bokar sina tider via internet efter ett införande av internetbaserat 
tidbokningssystem, men anledningen skiljer sig mellan dessa vårdcentraler. Orsaken till varför 
majoriteten av patienter i vårdcentralen Verkstaden inte bokar via internet är för att mindre är 
fem procent av läkares tider publiceras på 1177 Vårdguiden (se Bilaga 9). Detta leder att det 
blir svårt, till och med inte möjligt, för många patienter att tidsboka via internet.  

Samma logik kan inte appliceras på vårdcentralen Gripens situation eftersom de har publicerat 
70 procent av läkares tider på 1177 Vårdguiden. Anledningen till varför många patienter i 
vårdcentralen Gripen fortfarande ringer till dem är för att de inte känner till om tidsbokning via 
internet (se Bilaga 8). Situationen hos vårdcentralen Gripen är lik Cao et al. (2011) misstanke 
om varför patienter inte tidsbokar via internet, på grund av patienters okunskap om 1177 
Vårdguiden. Telefontillgängligheten har inte ökat, utan har minskat efter att tidsboknings via 
internet infördes i vårdcentralen Gripen (se Bilaga 8). Även om majoritet av patienter bokar 
sina tider med hjälp av 1177 Vårdguiden, existerar det många som ringer fortfarande. Däremot 
kan dessa negativa effekter ha uppstått till följd av att färre distriktssjuksköterskor tar emot 
telefonsamtal. Dessutom kan patienter ha glömt bort om breven som informerar om 1177 
Vårdguiden för de läste brevet när de var friska och då var den oviktig för patienterna.  

Cao et al. (2011) hävdar att när patienter inte använder sig av det internetbaserade tidboknings-
systemet måste större insatser av vårdcentraler utföras för att uppmuntra och främja 
användandet av det. Däremot tror den biträdande enhetschefen i vårdcentralen Gripen (se 
Bilaga 8) att situationen är en process och förhoppningsvis under år 2018 ska telefon-
tillgängligheten ha ökat och blivit bättre. 
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4.2  Påverkande faktorer 
4.2.1 Läkares kontroll över arbetsschema 

Enligt Nazia och Ekta (2014) skapas svårigheter mellan att balansera det vårdpersonal och 
sjukhusen strävar efter. Vårdpersonal strävar mot kontroll över till exempel variationen på 
sortens patientbesök under en dag medan sjukhus eftersträvar är att skapa en hög 
effektivitetsnivå genom hög utnyttjande av resurser och vårdpersonal. Landstinget i Värmland 
ville uppnå möjligheten att kunna ger mer vård för samma resurser genom att öka 
vårdcentralens effektivitet med hjälp av tidsbokning via internet (se Bilaga 7). För enligt Ku 
och Chen (2013) kan användandet av teknik förändra hur tjänster genomförs. Dessutom kan ett 
införande av internetbaserat tidbokningssystem börja uppmana läkare att fundera och starta 
förändringar i deras arbetsrutiner (Zhang et al. 2014).  

Däremot i vårdcentralen Verkstaden har läkare stor kontroll över deras arbetsschema (se Bilaga 
9) och kontrollen är lik den beskrivning som Gupta och Denton (2008) uppger. Att läkare brukar 
dela in sina tider i tidsperioder mellan 15 till 30 minuter och kan ange begränsningar hur tiderna 
ska tilldelas till patienter. Ett exempel på en begränsning är att vissa tider varje dag var 
reserverade till fysiska undersökningar. Verksamhetsutvecklaren i vårdcentralen Verkstaden 
(se Bilaga 9) berättar att läkarna kan prioritera vilka patienter som kan tas emot och när. 
Exempelvis kan några lättare pass utföras innan lunch medan några tyngre pass genomförs på 
morgonen. Läkarna får möjligheten att se över sitt arbetsschema och bygga upp den för att 
anpassas till dem. Det är typen av kontroll som läkarna i vårdcentralen Verkstaden har över 
arbetsschemat som de inte vill släppa. För med tidsbokning via internet skulle läkarna inte 
längre kunna kontroller sina arbetsscheman. Gupta och Denton (2008) anser att variationen av 
besök påverkar vårdpersonalen som tillslut kan leda till att påverka vårdpersonalens 
arbetstillfredsställelse. Konflikten mellan Landstinget i Värmlands strävan mot effektivisering 
och läkarna i vårdcentralen Verkstadens strävan mot kontroll över arbetsschemat led till att bara 
mindre än fem procent av läkarnas tider finns tillgängliga på 1177 Vårdguiden.  

Vad som dessutom kan ha lett till att läkare i vårdcentralen Verkstaden inte vill släppa 
kontrollen och publicera mer än fem procent av tiderna på 1177 Vårdguiden, är för att de inte 
vill uppleva det missnöje som distriktsläkaren i vårdcentralen Gripen (se Bilaga 10) har erfarit. 
För kontrollen som läkarna, i vårdcentralen Verkstaden, innehar över arbetsschemat har gjort 
det möjligt för dem att behålla en hög kontinuitet (se Bilaga 9). Som innebär att patienter i 
vårdcentralen Verkstaden får med stor sannolikhet träffa samma läkare när det finns behov av 
vård. I vårdcentralen Gripen har tidsbokningen via internet ytterligare försämrat kontinuiteten 
som sedan försämrar effektiviteten hos distriktsläkares utförda arbete då de måste läsa igenom 
och sätta sig in i journal som kan ta lång tid (se Bilaga 10). Distriktsläkaren i vårdcentralen 
Gripen tyckte det var bättre när distriktssjuksköterskor bedömde om en patient ska få en tid och 
hos vilken vårdpersonal patienten ska få träffa. Anledningen till varför tidsbokningen via 
internet bara ytterligare försämra kontinuiteten, och inte är orsaken bakom försämringen, är till 
följd av att kontinuiteten sjönk redan tio år innan tidsbokning via internet infördes. 

Vårdpersonalen i vårdcentralen Gripen nämner biträdande enhetschefen (se Bilaga 8) har inte 
någon kontroll över deras tider och arbetsschema. Vårdpersonalen kan inte utsätta några 
begränsningar, utan får ett personligt arbetsschema med ett antal tider som finns tack vare 
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distriktssjuksköterskors och tidsbokares arbete. Den enda skillnaden som tidsbokning via 
internet skulle skapa för läkare är att patienter bokar tiderna i stället för tidsbokaren. 
Distriktsläkaren i vårdcentralen Gripen (se Bilaga 10) anser att de arbetar precis som förut och 
tar emot tidsbokningar som har utförts. Avsaknaden av läkares kontroll över deras arbetsschema 
i vårdcentralen Gripen var en av faktorerna som ledde till att det var möjligt att publicera 70 
procent av läkares tider på 1177 Vårdguiden. 

4.2.2 Organisationens kultur 
Det existerar en klar distinktion mellan vårdcentralen Gripens och Verkstadens 
organisationskulturer och hur de ser på patienter. Distinktionen efterliknar det Allen et al. 
(2002) beskrev om de organisationskulturer universitet kan inneha. Biträdande enhetschefen i 
vårdcentralen Gripen (se Bilaga 8) anser att det omfattande införandet av tidsbokning via 
internet skulle inte vara möjligt om inte de hade en positiv attityd mot tidsbokning via 1177 
Vårdguiden. Detta går hand i hand med Allen et al. (2002) påstående om att det som stort 
påverkar ett införande av system är den kultur som finns hos en organisation. När ett system, 
såsom affärssystem, skulle införas hos ett universitet uppstod motstridigheter och storleken på 
motstridigheterna berodde på organisationens existerande kultur. Detta på grund av att system 
påtvingar sin egna logik på organisationens strategi och kultur (Kraemmerand et al. 2003). 

Hos vårdcentralen Gripen ville de inte ta på sig mer än vad som är nödvändigt genom att serva 
patienter alldeles för mycket (se Bilaga 8). För ”Patienten är fullt förmögen att ta hand om sin 
egen hälsa och också veta varför han eller hon söker till vården” (se Bilaga 8, s. 70–71). Därför 
uppstod det inte stora motstridigheter mot att publicera majoriteten, 70 procent, av läkares tider 
på 1177 Vårdguiden. Biträdande enhetschef i vårdcentralen Gripen (se Bilaga 8, s. 71) anser att 
”Vår filosofi är vi behöver inga, så att säga, grindvakter som kan säga du [patienten] kan 
komma hit men du behöver inte… Det kan patienten bestämma själv”.  

Detta sätter en stor kontrast mot hur vårdcentralen Verkstadens organisationskultur ser ut, där 
”Man [vårdcentralen Verkstaden] curlar patienter rätt mycket, vi har väldigt koll på 
patienterna” (se Bilaga 9, s. 78). I vårdcentralen Verkstaden arbetar de med väntelistor och där 
varje patient tillhör en specifik läkare (se Bilaga 9). Ledningen i vårdcentralen Verkstaden till 
exempel anser att vårdpersonal bör bedöma om en patient ska få tid eller inte, för sedan kan de 
se till att patienten får en tid hos den läkare som personen tillhör. Med tidsbokning via internet 
tar en patient inte kontakt med vårdpersonal för att få en bedömning, vilket stör det etablerade 
arbetssätt och organisationskultur som existerar hos vårdcentralen Verkstaden. Enligt Allen et 
al. (2002) kan ett införande av ett system vara ett försök på att förändra den kultur som en 
organisation innehar.  

Därför kan de skiljande organisationskulturer hos både vårdcentralen Gripen och Verkstaden 
ha lett till att en vårdcentral har 70 procent och den andra mindre än fem procent av läkares 
tider publicerade på 1177 Vårdguiden. Dessutom om en rädsla för förändring finns inom 
organisationskulturen kan det påverka negativt ett införandes omfattning. För att Nah et al. 
(2003) hävdar att om organisationen och medarbetarna är mottagliga till förändring är 
sannolikheten stor att ett införande av ett system blir framgångsrikt. Orsaken för detta är att 
införande av system kräver stort engagemang för förändring om det ska bli lyckad. 
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Rädslan för förändring kan uppmärksammas hos vårdcentralen Verkstaden i hur läkare inte vill 
släppa sin kontroll och arbetssätt med patienter (se Bilaga 9). Verksamhetsutvecklaren i 
vårdcentralen Verkstaden berättar att vårdcentralen är i stort sätt oförändrad eftersom de är 
rädda för förändring. Vårdpersonalen hos vårdcentralen Gripen finner förändringar spännande 
samt är proaktiva och inte rädda för förändring (se Bilaga 8). I stället för att patienter ringer för 
att boka en tid såg de potentialen med tidsbokning via internet och var mycket positiva till att 
lämna över ansvaret av tidsbokning till patienter. 

4.2.3 Ledningens engagemang 
För att ett införande av system, såsom affärssystem, ska bli framgångsrikt krävs det stöd från 
ledningen (Nah et al 2003). Kraemmerand et al. (2003) påstår att ledningens roll är 
grundläggande eftersom det är viktigt att någon eller några aktörer är ansvarig över införandet 
och skapar stöd på införandeprocessen från en sammanslutning av medarbetare. Ledningen 
engagemang måste vara synlig och kontinuerlig för att se till att införandet av ett system ska bli 
lyckad.  

Enligt verksamhetsutvecklaren i vårdcentralen Verkstaden (se Bilaga 9) var en av orsakerna till 
att en låg andel av tiderna publicerades på 1177 Vårdguiden för att ledningen tog beslut om det 
och bestämde sig för det. Även om de har en positiv syn på tidsbokning via internet vill de vara 
restriktiva med det till följd av förändringsfarhågor. Dessutom var det inte ledningen som tog 
initiativet för att införa tidsbokning via internet. Införandet genomfördes bara till följd av att 
Landstinget i Värmland tog beslut om att alla vårdcentraler i Värmland ska erbjuda tidsbokning 
via internet. På grund av Landstinget i Värmlands beslut, existerar tidsbokning via internet hos 
vårdcentralen Verkstaden för att organisationen måste ha det. Andelen tider på 1177 
Vårdguiden kommer att kvarligga på mindre än fem procent om inte ledningen tar beslut om 
förändring. Detta förklarar Nah et al. (2003) är till följd av att bara ledningen kan sätta igång 
ett införande av system samt få åtlydnad och engagemang från organisationens avdelningar. 
Vad som ytterligare exemplifierar det låga engagemang hos ledningen i vårdcentralen 
Verkstaden är sommaren år 2016 när en av cheferna och verksamhetsutvecklaren beslöt sig för 
att testa publicera 20 procent av vårdpersonalens tider på 1177 Vårdguiden (se Bilaga 9). Även 
om det gick bra när vårdcentralen Verkstaden testa att publicera mer tider på 1177 Vårdguiden, 
återvände de till hur verksamheten arbeta tidigare när sommaren var slut. Anledningen till 
varför ledningen ville fortsätta publicera mindre än fem procent av tider på 1177 Vårdguiden 
är för att ”det var bara för det var under sommaren, funkar inte under verkligheten” (se Bilaga 
9, s. 83). 

Kraemmerand et al. (2003) hävdar att införande av system, som till exempel affärssystem, är 
mycket mer än en teknisk utmaning och en aktiv inblandning av ledningen är ett krav. Hur 
ledningen i vårdcentralen Verkstaden beslöt sig för att införa tidsbokning via internet skiljer sig 
från hur ledningen i vårdcentralen Gripen hantera det.  Ledningen i vårdcentralen Gripen tog 
initiativet att genomföra ett omfattande införande av tidsbokning via internet därför att de såg 
potentialen i det (se Bilaga 8). Det var ledningen som tog beslutet och deras filosofi, som är att 
patienten vet mer än vad de tror, fick dem att engagera sig i att införandet skulle bli 
framgångsrik.  
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Dessutom engagera sig ledningen i vårdcentralen Gripen i införandet av tidsbokning via internet 
för att utveckla och förbättra verksamheten eftersom de ansåg att den tid som 
distriktssjuksköterskor spenderar på telefon var ett tillräckligt stort problem (se Bilaga 8). Enligt 
biträdande enhetschefen i vårdcentralen Gripen var problemet själva grunden till varför 
ledningen ville införa tidsbokning via internet. Ledningen visste att de flesta patienter som 
ringer till rådgivningstelefon ringer bara för att boka tid och inte för att få rådgivning. 
Verksamhetsutvecklaren i vårdcentralen Verkstaden (se Bilaga 9) medger att de flesta samtal 
till rådgivningstelefon som tas emot från patienter handlar om tidsbokning, men det är inte ett 
alldeles för stort problem. Ledningen i vårdcentralen Verkstaden tycker att vårdpersonal ska 
bedöma om en patient ska få en tid och verksamhetsutvecklaren i vårdcentralen Verkstaden (se 
Bilaga 9, s. 82) anser att ”Som det är idag så funkar det, det går runt”. Det är en svårighet som 
distriktssjuksköterskorna måste ta itu med, även om de skulle vilja spendera mindre tid på 
telefon, och därför måste anpassa sig till de regler som existerar.  

4.3  Effekter 
4.3.1 För vårdcentral 

4.3.1.1 Tids- och kostnadsbesparing 
Landstinget i Värmland hade som mål att tidsbokning via internet skulle leda till tidsbesparingar 
genom att mindre tid spenderas på onödiga arbetsuppgifter som exempelvis tidsbokning (se 
Bilaga 7).  Enligt Bello et al. (2016) kan tidsbokning via internet vara väldigt bra att införa för 
verksamhet som exempelvis universitet på grund av tidsförbrukningen skulle minska för 
personal som är berörda av att boka tid. För tidsbokningar som tidigare utfördes manuellt, kan 
med ett internetbaserat tidbokningssystem i stället genomföras automatiskt. Chang och Chang 
(2008) nämner att internetbaserade tidbokningssystemet kan bidra med mer tid för vårdpersonal 
att justera arbetsbelastningen och utnyttja medicinska resurser. Det tidsbesparing som Bello et 
al. (2016) samt Chang och Chang (2008) beskriver är precis vad som hände för distrikt-
sjuksköterskorna i vårdcentralen Gripen (se Bilaga 8). 

Tack vare att bland annat 70 procent av läkares tider publiceras på 1177 Vårdguiden har 
distriktssjuksköterskor, som tar emot telefonsamtal från patienter, kunnat spendera mycket 
mindre tid på den arbetsuppgiften (se Bilaga 8). Altan Erdem et al. (2004) påstår att om patienter 
använde internet för att exempelvis boka tid skulle 20 procent av besöken hos vårdcentraler 
kunna tas bort. Däremot kan inte patienter fysisk anlända till vårdcentralen Gripen för 
tidsbokning utan kunde tidigare bara ringa via telefon, men distriktssjuksköterskor spenderar 
mindre tid med patienter som bara vill boka en tid (se Bilaga 8). 

Tidigare spenderade distriktssjuksköterskor 30 procent av sin arbetstid på telefon, men efter att 
tidsbokning via internet infördes har de spenderat hälften så mycket (se Bilaga 8). För när en 
patient boka, ombokar eller avbokar en tid sker det automatiskt i journalsystemet. 
Distriktsläkaren i vårdcentralen Gripen (se Bilaga 10) berättar att distriktssjuksköterskor kan i 
stället ägna sig åt andra arbetsuppgifter. Enligt den biträdande enhetschefen i vårdcentralen 
Gripen (se Bilaga 8) har tidsbesparingen och förbättrade utnyttjande av tid lett till 
resursfrigöring hos distriktssjuksköterskor. Resursfrigöringen har resulterat till att 
vårdcentralen Gripen har kunnat öppnat två nya mottagningar och skapat nya vårdtjänster som 
fokuserar sig på patienter. 
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Verksamhetsutvecklaren i vårdcentralen Verkstaden (se Bilaga 9) tar upp att det inte har 
uppstått tidsbesparingar eller resursfrigöring inom verksamheten efter att tidsbokning via 
internet infördes. Av den orsaken att införandet var minimal och bara mindre än fem procent 
av läkares tiderna finns på 1177 Vårdguiden. Det är en stor skillnad mellan att ha mindre än 
fem procent och 70 procent av läkares tider tillgänglig via 1177 Vårdguiden. Vad som däremot 
måste tas i beaktning är skillnaden mellan hur mycket vård som utförs mellan vårdcentralen 
Gripen och Verkstaden. För i vårdcentralen Gripen utfördes år 2016 16 941 patientbesök och i 
vårdcentralen Verkstaden genomfördes 25 992 patientbesök samma år (se Bilaga 11). I 
vårdcentralen Verkstaden utförs det drygt 50 procent mer vård i jämförelse med vårdcentralen 
Gripen.  

Landstinget i Värmland hade som mål att ge bättre vård för samma resurser och 
kostnadsbesparingar skulle ske igenom att tidsbokning via internet införs hos vårdcentralen (se 
Bilaga 7). Chang och Chang (2008) hävdar att utnyttjandet av teknologibaserade tjänstemöten 
hjälper ta vara på pengar och Dai (2013) påstår att tidbokningssystem kan leda till 
kostnadsbesparingar. Däremot skedde det inga kostnadsbesparingar i vårdcentralen Verkstaden 
(se Bilaga 9) av samma anledning till varför ingen tidsbesparing och resursfrigöring uppstod. 
Dessutom kunde inte den biträdande enhetschefen i vårdcentralen Gripen (se Bilaga 8) se om 
kostnadsbesparingar har uppstått eftersom de inte hade mätt det och vet heller inte hur 
mätningen skulle gå till.  

4.3.1.2 Effektivitet inom tidsbokningsprocessen 
Biträdande enhetschef i vårdcentralen Gripen (se Bilaga 8) berättar att tidsbokningen har varit 
ett problem för att distriktssjuksköterskor spenderar mycket tid på arbetsuppgiften. Nazia och 
Ekta (2014) anser att oavsett om tidbokningsprocessen är statisk eller dynamisk upplevs den 
vara en arbetsbelastning för sjukhus. Dock kan arbetsbelastningen avlägsnas med hjälp av ett 
effektivt internetbaserat tidbokningssystem. Landstinget i Värmland hade som mål att 
tidsbokning via internet skulle skapa resursfrigöring genom att sjuksköterskor skulle spendera 
mindre tid på telefonsamtal och tidsbokning (se Bilaga 6 & 7). Arbetsbelastningen som 
tidsbokningen medförde för vårdpersonalen i vårdcentralen Gripen avlägsnades på grund av att 
fler patienter bokar tider via internet, eftersom 70 procent av läkarnas tider finns på 1177 
Vårdguiden (se Bilaga 8). Innan införandet av tidsbokning via internet arbeta nästan alla 
distriktssjuksköterskor med tidsbokning via telefon, men efter införandet bemannas råd-
givningstelefonen bara av två distriktssjuksköterskor. 

Anledningen till varför färre distriktssjuksköterskor kan bemanna rådgivningstelefon är till 
följd av effektivitet inom tidbokningsprocessen. Hulshof et al. (2012) anser att de vanligaste 
målen bakom designen av tidsbokningsscheman är att maximera utnyttjandet av resurser. 
Cayirli och Veral (2003) hävdar att det finns potential med ökad utnyttjande av dyr personal 
om tidbokningssystem skulle införas. Detta på grund av att tidbokningssystemet ser till att 
arbetsuppgifter utförda av vårdpersonal och administratörer utförs mer effektivt och korrekt 
(Nazia & Ekta 2014). Det var denna potential som ledningen i vårdcentralen Gripen kunde se 
och en av huvudanledningar till varför tidsbokning via internet infördes (se Bilaga 8). Efter 
införandet ledde inte bara effektivitet av tidbokningsprocessen till att färre 
distriktssjuksköterskor bemannar rådgivningstelefon, dessutom har den blivit förenklad för 
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dem. Med 70 procent av tiderna tillgängliga på 1177 Vårdguiden bokar majoriteten av 
patienterna via internet. Skulle distriktssjuksköterskan bedöma att patienten som personen 
pratar med är kapabel till att tidsboka via internet, hänvisar distriktssjuksköterskan patienten 
till 1177 Vårdguiden för att boka en tid själv. Med färre patienter som direkt ringer till 
vårdcentralen Gripens rådgivningstelefon blir det färre samtal som distriktssjuksköterskorna 
behöver ta emot. Däremot har tidbokningsprocessen skapat komplikationer, och inte en 
förenkling, för läkare som kommer att behöva assistans från undersköterskor. Tidigare kunde 
en undersköterska samtidigt bokas när patienter boka för något som krävde assistans. När 
patienter tidsbokar via internet utförs denna sorts av bokning mer ad hoc eftersom de vanligtvis 
inte vet att det de bokar för kräver assistans, vilket har lett till att undersköterskor har fått lägga 
om sitt arbete. 

Wang et al. (2013) hävdar ett av de mest effektiva sätten för att effektivisera sjukvården har 
varit utnyttjandet av IT. Däremot hos vårdcentralen Verkstaden är det svårt att se effekter av 
tidsbokning via internet på grund av det minimala införandet (se Bilaga 9). Med det minimala 
införandet är tidbokningsprocessen i stort sätt oförändrad. Det fungerade bra när verksamheten 
testa att publicera 20 procent av vårdpersonalens tider på 1177 Vårdguiden, men de återvände 
till hur tidbokningsprocessen såg ut tidigare. Däremot har telefontillgängligheten överlag 
minskat, men det är inte för att tidsbokning via internet infördes utan till följd av att de utför 
mer hälso- och sjukvård jämfört med tidigare år.  

Även om vårdcentralen Gripen har utfört ett omfattande införande av tidsbokning via internet 
har telefontillgängligheten minskat (se Bilaga 8). Detta resulterar till att tidsbokning via internet 
misslycka uppnå Landstinget i Värmlands mål med att telefontillgängligheten skulle öka (se 
Bilaga 6 & 7). Dessutom motstrider det som har uppstått hos vårdcentralen Gripen med vad Dai 
(2013) påstod var en av fördelarna med tidsbokning via internet. Det vill säga att telefonköerna 
till vårdcentralerna skulle kunna minska under rusningstider. Anledningen varför 
telefontillgänglighet hos vårdcentralen Gripen har också minskat är till följd av att bara två 
distriktssjuksköterskor bemannar rådgivningstelefon (se Bilaga 8). Däremot anser biträdande 
enhetschefen i vårdcentralen Gripen (se Bilaga 8) att situationen med telefontillgängligheten är 
en process och förhoppningsvis år 2018 ska telefontillgängligheten ha ökat. För att fler patienter 
i stället bokar via 1177 Vårdguiden och färre ringer till rådgivningstelefonen. 

4.3.1.3 Minskad uteblivna besök av patienter 
Downer et al. (2005) förklarar att patienter som uteblir sina besök negativt påverkar sjukhusens 
effektivitet eftersom utnyttjandet av vårdpersonal sker suboptimalt när besöken blir uteblivna 
av patienterna. Dessutom leder uteblivna besök till minskad produktivitet på vårdpersonal och 
ökade kostnader för vårdcentraler (LaGanga & Lawrence 2012). Landstinget i Värmlands chef 
för IT strategi och arkitektur (se Bilaga 7) ansåg att uteblivna besök av patienter är problem på 
grund av att besök som uteblir kostar Landstinget i Värmland miljontals kronor per år. Enligt 
Cao et al. (2011) kan påminnelsesystem utnyttjas för att ta itu med problemet. För en av 
anledningar till varför besök uteblir av en patient är för att de glömmer bort sin tidsbokning och 
en effektiv metod för att öka närvaron är användningen av SMS-påminnelser (Downer et al. 
2005). Därför får patienter SMS-påminnelser från både 1177 Vårdguiden och journalsystemen 
(se Bilaga 6 & 7). 
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Ahmadi-Javid et al. (2017) uppger att ett av de största problemen som majoriteten av 
vårdcentraler ställs inför är uteblivna besök av patienter. Biträdande enhetschef i vårdcentralen 
Gripen (se Bilaga 8) medger att patienter som uteblir sina besök är ett problem, men det är inget 
stort problem. Efter införandet av tidsbokning via internet kan patienter få två SMS-
påminnelser, men det händer fortfarande att vissa besök uteblir av patienten. Däremot är det 
svårt att veta om andelen uteblivna besök har sjunkit efter införandet av tidsbokning via internet 
eftersom det saknas data om hur det såg ut innan införandet. Detsamma är det för vårdcentralen 
Verkstaden, de vet inte hur de kan få den statistiken (se Bilaga 9). Enligt biträdande enhetschef 
i vårdcentralen Gripen (se Bilaga 8) är anledningen till varför uteblivna besök av patienter inte 
mättes innan tidsbokning via internet infördes på grund av att det inte var en fråga tidigare. 

4.3.2 För vårdpersonal 

4.3.2.1 Minskad administration och telefontid 
Shinkman (2000) påstår att vårdpersonal som är involverad inom administrationen i medicinska 
organisationer kan med stor sannolikhet gynnas av integrering med internet. Distriktsläkaren i 
vårdcentralen Gripen (se Bilaga 10) berättar att de som har tagit del av förmånerna från 
tidsbokning via internet är distriktssjuksköterskor. Läkarna arbetar precis som förut och 
dagligen tar emot tidsbokningar som har genomförts till följd av att de inte kommer i kontakt 
med tidsbokningen. Distriktssjuksköterskorna har med hjälp av tidsbokning via internet kunnat 
spenderat mer tid på andra arbetsuppgifter i stället för att sitta med rådgivningstelefonen. Hos 
vårdcentralen Verkstaden är tidbokningssituationen i princip oförändrad för att införandet av 
tidsbokning via internet var minimal (se Bilaga 9). Det har hänt att en distriktssjuksköterska 
börja i stället på akuten för de prata alldeles för mycket på rådgivningstelefonen. 

När de flesta läkare diskuterar om besvärligheter sjukvården är det vanligtvis administrationen 
som de nämner (Shinkman 2000) eftersom det administrativa arbetet kan kännas 
överväldigande och värdefulla arbetstimmar kan spenderas på arbetet. Liknande besvärligheter 
har distriktsläkaren i vårdcentralen Gripen fått erfara efter att tidsbokning via internet hade 
införts (se Bilaga 10). Distriktsläkaren har blivit tvungen att spendera mer tid på att läsa och 
sätta sig in i journal för kontinuiteten har ytterligare sjunkit. Tidsbokning via internet har inte 
minskat på administrationen för distriktsläkare, utan den har ökat. 

Wang et al. (2013) beskriver att om internetbaserade tidbokningssystem används skulle 
koordinationen av patienters tidsbokningar förbättras eftersom onödig administration skulle 
kunna tas bort. Ett av Landstinget i Värmlands huvudmål med tidsbokning via internet är att 
sjuksköterskor skulle spendera mindre tid på att ta emot telefonsamtal för tidsbokning. (se 
Bilaga 6 & 7). Enligt Dai (2013) är fördelen med tidsbokning via internet att vårdpersonal kan 
spendera mindre tid på telefon för att ta emot tidsbokningar. För distriktssjuksköterskorna har 
administration och telefontiden minskat berättar biträdande enhetschef i vårdcentralen Gripen 
(se Bilaga 8). Distriktssjuksköterskor fick ta del av fördelen eftersom det är de som är mest 
involverad i tidsbokningen. Innan införandet av tidsbokning via internet spenderade en 
distriktssjuksköterska 30 procent av sin arbetstid på telefon, men efter införandet har tiden 
halverats och en distriktssjuksköterska spenderar 15 procent i stället. Dessutom är det färre 
distriktssjuksköterskor som bemannar rådgivningstelefonen. Innan införandet av tidsbokning 
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via internet satt i princip alla distriktssjuksköterskor och tog emot samtal, efter införandet sitter 
bara två av dem på telefon samtidigt.  

Administration sjunker dessutom för att distriktssjuksköterskorna får spendera mindre tid på 
journalsystemet, när en tidsbokning ska utföras, som anses vara omständlig att använda och tar 
lång tid (se Bilaga 8). För varje patient som bokar en tid via internet är det ett mindre 
telefonsamtal som distriktssjuksköterskorna tar emot. Bokningarna uppdateras automatiskt i 
journalsystemet när patienter använder sig av 1177 Vårdguiden för att boka, avboka eller 
omboka en tid. Detta anser Dai (2013) vara en av fördelarna med tidsbokning via internet på 
grund av patienter tidsbokar via internet alternativt från att ringa till vårdcentralen. Då kan 
kunder anta en mer aktiv roll i produktionen av deras erfarenheter från tjänsten beskriver Ku 
och Chen (2013).  

4.3.2.2 Bättre arbetsmiljö 
Hulshof et al. (2012) nämner att tidscheman bör främja arbetstillfredsställelse och ökad 
produktivitet för att de ska bli attraktiva för personalen. Ett av Landstinget i Värmlands mål 
med tidsbokning via internet var att den skulle minska stressen för vårdpersonalen genom att 
mindre tid ägnas på telefonsamtal och tidsbokning, som sedan resulterar till en förbättrad 
arbetsmiljö (se Bilaga 6 & 7). Gupta och Denton (2008) påstår att tidbokningssystemet kan vara 
källan bakom vårdpersonalens missnöje. I vårdcentralen Verkstaden har tidsbokning varit ett 
problem och fortfarande är det på grund av den är i princip oförändrad (se Bilaga 9). 
Verksamhetsutvecklaren i vårdcentralen Verkstaden berättar att det är vad 
distriktssjuksköterskorna måste arbeta med även om de skulle vilja sitta mindre i telefon.  

4.3.2.2.1 Distriktssjuksköterskors arbetsmiljö 
För distriktssjuksköterskor i vårdcentralen Gripen har arbetsmiljön förändrats och blivit bättre 
efter att tidsbokning via internet infördes (se Bilaga 8). Förutom att distriktssjuksköterskorna 
har fått spendera mindre tid på rådgivningstelefonen och färre distriktssjuksköterskor bemannar 
den, har de också fått ägna sig mer tid på arbetsuppgifter som riktar sig mot patienter (se Bilaga 
8 & 10). Altan Erdem et al. (2004) hävdar att internettjänster bidrar vårdpersonalen med 
möjligheten att få spendera mer tid med patienter och de som lider av kritiska medicinska 
tillstånd. Biträdande enhetschef i vårdcentralen Gripen (se Bilaga 8) uttrycker att 
distriktssjuksköterskorna har blivit mycket nöjda över tidsbokning via internet eftersom de 
spenderar mindre tid på telefon som resulterar till resursfrigöring. För de får i stället genomföra 
mer arbetsuppgifters som de egentligen bör utföra vilket är att vårda patienter, som tillslut leder 
till att de får känna sig mer tillfredsställda av att deras arbetstider och deras kompetens bättre 
utnyttjas. 

Cao et al. (2011) påstår att när internetbaserade tidbokningssystem kommer till användning kan 
köernas väntetider minska. Dessutom minskar internetbaserade tidbokningssystem de 
besvärligheter som uppstår från patienters irritation och när köerna blir långa. Däremot har inte 
tidsbokning via internet förbättrat arbetsmiljön genom att minska på köernas väntetider. Vad 
som har hänt är det motsatta som Cao et al. (2011) påstår, telefonköerna har i stället blivit sämre. 
Hur 1177 Vårdguiden i stället förbättra arbetsmiljön är att mindre tid spenderas på telefon. 
Biträdande enhetschef i vårdcentralen Gripen (se Bilaga 8) anser att mindre tid på telefon skapar 
en bättre arbetsmiljö på grund av att distriktssjuksköterskorna får utsätta sig för mindre 
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utskällning från patienter. Den mentala aspekten förbättras till följd av att mindre tid spenderas 
på att sitta på telefon som skapar negativ stress för distriktssjuksköterskorna eftersom de får 
oroa sig över hur många patienter som kommer att ringa och storleken på telefonkön. 

4.3.2.2.2 Distriktsläkarnas arbetsmiljö 
Trots de positiva effekter för distriktssjuksköterskor har inte införandet av tidsbokning via 
internet förbättrat arbetsmiljön för alla, för enligt distriktsläkaren i vårdcentralen Gripen (se 
Bilaga 10) har arbetsmiljön blivit sämre efter införandet. Vad som har försämrat arbetsmiljön 
och skapat frustration enligt distriktsläkaren i vårdcentralen Gripen (se Bilaga 10) är de 
felaktiga tidsbokningar som patienter dagligen utför. När en distriktssjuksköterska bedömde en 
patients situation tyckte distriktsläkaren att det var bättre, för då kan distriktsläkaren utföra sitt 
arbete mer effektivt. Biträdande enhetschefen i vårdcentralen Gripen (se Bilaga 8) tar upp att 
de ska ha försökt förtydliga texten som beskriver vad för sort vård varje vårdpersonal behandlar.  

Nazia och Ekta (2014) beskriver att ett internetbaserat tidbokningssystem ger möjligheten till 
en patient att enkelt boka sina tider. När patienten bokar tid kan personen dessutom bidra med 
information som läkaren kan läsa igenom för att få insikt och förståelse över patientens situation 
och läkaren får tillräcklig med tid till att förbereda sig inför patientens ankomst. Däremot 
berättar distriktsläkaren i vårdcentralen Gripen (se Bilaga 10) att det tar lång tid för en läkare 
att sätta sig in i en journal och förstå patientens situation. Distriktsläkaren får 30 minuter på sig 
att behandla en patient, men tiden kan ibland inte vara tillräcklig om flera sidors journal måste 
läsas igenom. Anledningen till varför distriktsläkaren måste läsa igenom mycket journal är för 
att kontinuiteten hade ytterligare sjunkit när tidsbokning via internet infördes. Med tidsbokning 
via internet kan patienter boka vilken läkare som helst utan att direkt komma i kontakt med en 
distriktssjuksköterska. När kontinuiteten sjunker blir det svårare för distriktsläkare att effektivt 
utföra vård med hög kvalité.  

Detta motstrider i viss mån Chang et al. (2015) påstående om att användandet av internet och 
system kan minska på vårdpersonalens arbetsbelastning. För distriktsläkaren i vårdcentralen 
Gripen skulle arbetsmiljön bli bättre om kontinuiteten var lik hur den ser ut i vårdcentralen 
Verkstaden (se Bilaga 9 & 10). I vårdcentralen Verkstaden får patienter vanligtvis träffa samma 
läkare och läkaren får lära känna patienten (se Bilaga 9).  
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5. Slutsatser 
I detta kapitel presenteras slutsatser som är baserad på analyskapitlet och dess resultat med 
utgångspunkt från syfte och undersökningsfrågor. Vid slutet av kapitlet beskrivs behov av fler 
undersökningar och kandidatuppsatsens brister. 

5.1  Uppdraget i sammanfattning 
Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att identifiera, beskriva och förklara effekter 
av tidsbokning via internet för både vårdcentraler och vårdpersonal i Värmland. Med 
utgångspunkt från syftet har följande konkreta undersökningsfrågor formulerats: 

- Vilka effekter uppstod efter införandet av tidsbokning via internet?  
- Hur har effekterna påverkat vårdcentraler och vårdpersonal?  
- Varför uppstod effekterna efter införandet av tidsbokning via internet? 

Landstinget i Värmland upplever en ökad press att samtidigt minska på kostnaderna och kunna 
ge mer vård för samma resurser, och tidsbokning via internet hade möjligheten att lösa stora 
delar av deras problem. Tidigare forskning visar att införande av internetbaserade 
tidbokningssystem kan lösa många av de problem som existerar inom hälso- och sjukvården. 
Däremot visar analysmodellen och den empiriska studien att tidsbokning via internet inte 
automatiskt skapar värde till vårdcentraler och vårdpersonal när ett internetbaserat 
tidbokningssystem införs i en vårdcentral. Utfallet beror på hur omfattande införandet är och 
vad för sorts roll tidsbokning via internet får inom vårdcentralen, för införandet kan vara 
antingen minimalt eller omfattande. 

5.2  Effekter av tidsbokning via internet 
Studien visar att vårdcentraler och vårdpersonal kan erfara eller inte erfara signifikanta effekter 
av tidsbokning via internet. De effekter som kan uppstå för vårdcentraler är: 

- Tidsbesparing. 
- Mer effektiv tidbokningsprocess. 
- Mindre telefontillgänglighet. 

För vårdpersonal, distriktssjuksköterskor och distriktsläkare, kan följande effekter uppstå: 

- Mindre telefontid för distriktssjuksköterskor. 
- Bättre arbetsmiljö för distriktssjuksköterskor. 
- Felaktiga tidsbokningar. 
- Sämre arbetsmiljö för distriktsläkare. 

5.2.1 För vårdcentralen Verkstaden och dess vårdpersonal 
Om ett införande genomförs likt hur vårdcentralen Verkstaden utförde det skapas det inga 
signifikanta effekter från möjligheten för patienter att kunna boka en tid via internet. När bara 
mindre än fem procent av läkares tider finns tillgängliga på 1177 Vårdguiden och tidsbokning 
via internet blir vårdcentralen överlag oförändrad. Även om det utförs mer än drygt 50 procent 
vård i vårdcentralen Verkstaden jämfört med vårdcentralen Gripen, är procentandelen 
fortfarande väldigt liten och en minimal andel. Den minimala procentandelen, fem procent, har 
lett till att vårdcentralen Verkstaden och vårdpersonal inte har erfarit några signifikanta effekter. 
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Det har hänt att de få tider som bokas via internet är felaktiga, men detta var på grund av att det 
är väldigt få tider som publiceras på 1177 Vårdguiden eftersom när en patient ser en tillgänglig 
tid bokar patienten den på en gång. 

5.2.2 För vårdcentralen Gripen 
Hos vårdcentralen Gripen har de fått uppleva flera positiva effekter från tidsbokning via 
internet. Med hjälp av tidsbokning via internet har organisationen kunnat reducera den tid som 
spenderas på administration, såsom telefonsamtal och tidsbokning. Tidsbesparingen har lett till 
resursfrigöring för distriktssjuksköterskorna som har resulterat till möjligheten för 
vårdcentralen Gripen att öppna två nya mottagningar. 

Majoriteten av patienter hanterar sina tidsbokningar via internet i stället för att ringa till 
rådgivningstelefonen, vilket gör tidbokningsprocessen mer effektiv för vårdcentralen Gripen 
eftersom tidsbokningen utförs automatiskt. Tidsbokning via internet har däremot inte kunnat 
öka telefontillgängligheten hos vårdcentralen Gripen, utan den har sjunkit, och tidsbokning via 
telefon är fortfarande en del av tidbokningsprocessen. Fortfarande är det många patienter som 
ringer till rådgivningstelefonen och telefonköerna blir fortfarande långa på grund av att bara två 
distriktssjuksköterskor bemannar den. Att bara två distriktssjuksköterskor samtidigt bemannar 
rådgivningstelefonen kan vara alldeles för lite och fler kan behöva bemanna fram tills 
telefontillgängligheten är tillräcklig hög. Däremot om Vårdcentralen Gripen inte vill öka 
bemanningen på rådgivningstelefonen behöver patienters medvetenhet om tidsbokning via 
internet öka och vårdcentralen måste fortsätta ge ut brev om e-tjänsten. Vad vårdcentralen 
Gripen möjligtvis upplever är en övergångsperiod till följd av att tidsbokning via internet har 
varit verksam i mindre än ett år. När övergångsperioden är över kan det hypotetiskt tillslut leda 
till att telefontillgängligheten kommer att öka, men detta ska inte tas förgivet utan handlingar 
bör genomföras som kan öka patienters medvetenhet om tidsbokning via internet.  

5.2.2.1 För vårdpersonalen i vårdcentralen Gripen 
Tack vare tidsbokning via internet har distriktssjuksköterskor kunnat spendera hälften så 
mycket tid på att ta emot telefonsamtal från patienter. Hanteringen av telefonsamtal från 
patienter var en arbetsuppgift som skapade negativ stress och ledde till att de spenderar mindre 
tid med patienter. Majoriteten av patienter hanterar sina tidsbokningar via internet i stället för 
via telefon, vilket gör tidbokningsprocessen mer effektiv för distriktssjuksköterskorna eftersom 
tidsbokningen utförs automatiskt. Detta skapar tidsbesparing för distriktssjuksköterskor och de 
har kunnat utnyttja mer av sin kompetens och spenderar nu mer tid med patienter. Till slut har 
detta resulterat i en bättre arbetsmiljö för distriktssjuksköterskorna. 

Däremot är det inte all vårdpersonal i vårdcentralen Gripen som har fått erfara förbättrad 
arbetssituation från tidsbokning via internet. Distriktsläkares arbete utförs mindre effektivt på 
grund av kontinuiteten har blivit lägre och sämre, dock är tidsbokning via internet inte källan 
bakom försämringen. När det är låg kontinuitet måste distriktsläkaren sätta sig in i flera sidors 
journal som kan ta lång tid. Dessutom får distriktsläkare dagligen träffa patienter som har bokat 
fel och detta gör det svårt för en distriktsläkare att utföra vård med hög kvalité till patienter. 
Dessa svårigheter har lett till att tidsbokning via internet har skapat frustration och en försämrad 
arbetsmiljö för distriktsläkaren. Distriktsläkaren tyckte det var bättre när distriktssjuksköterskor 
bedömde patienters vårdsituationer på grund av att sannolikheten var högre att rätt sorts 
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vårdpersonal blev tidsbokad. Den biträdande enhetschefen påstår att de ska ha försökt förbättra 
den förklarande texten, som patienter läser igenom när de tidsbokar, men om patienter 
fortfarande utför felaktiga tidsbokningar dagligen har den förklarande texten inte tillräcklig hög 
kvalité. 

Lösningen på distriktsläkarens problem är inte att återvända till hur tidsbokningen fungerade 
tidigare för då skulle alla de positiva effekter som uppstod för vårdcentralen Gripen och 
distriktssjuksköterskorna försvinna. I stället måste den förklarande texten förtydligas och 
förbättras ännu mer eftersom distriktsläkare dagligen får erfara felbokningar av patienter. 
Distriktsläkaren kan behöva andra hjälpmedel eller system som gör den låga kontinuiteten mer 
hanterbar, men detta är något som ligger bortom tidsbokning via internet. 

5.3  Varför uppstod det olika effekter? 
Det finns en klar skillnad på de tre påverkande faktorerna mellan de två vårdcentralerna i 
storleken på läkares kontroll över sitt arbetsschema, organisationens kultur och ledningens 
engagemang.  

I vårdcentralen Verkstaden har läkarna en stor kontroll över prioriteringen av patienter och 
begränsningar över hur tider kan tilldelas. Vårdcentralen Verkstaden har en kultur som föredrar 
att ha koll på sina patienter och det är de som ska bedöma om patienter ska få en tid eller inte 
samt en kultur som är rädd för förändring. Ledningen ansåg att tidsbokning via internet inte 
skulle passa verksamheten samt såg inte distriktssjuksköterskornas svårigheter inom 
administration som ett för stort problem och beslöt sig för ett minimalt införande. Alla dessa 
tre faktorer: läkares stora kontroll över arbetsschemat, nuvarande organisationskultur och 
ledningens låga engagemang resultera till att bara fem procent av tiderna publiceras på 1177 
Vårdguiden. Därför kunde inte tidsbokning via internet skapa några effekter för vare sig 
vårdcentralen eller vårdpersonal.  

Hos vårdcentralen Gripen finns det inga begränsningar på vårdpersonalens arbetsschema, utan 
till exempel varje läkare får ett arbetsschema som personen ska arbeta efter. Vårdcentralen 
Gripen har en organisationskultur som inte är rädd för förändringar och vårdpersonalen finner 
förändringar spännande. Det var ledningen som tog initiativet för att införa tidsbokning via 
internet och dessutom tyckte de att distriktssjuksköterskornas svårighet inom administration var 
ett för stort problem. De tre påverkande faktorerna: läkares avsaknad av kontroll över 
arbetsschemat, organisationens kultur och ledningens höga engagemang tillsammans gjorde 
beslutet lättare att överlämna ansvaret av tidsbokningen till patienter. Detta ledde till att 70 
procent av läkares tider finns tillgängliga på 1177 Vårdguiden och tidsbokning via internet 
kunde skapa signifikanta effekter.  

5.4  Obesvarade frågor 
Tyvärr gick det inte att ta reda på om införande av tidsbokning via internet leder till minskade 
kostnader för vårdcentraler. Det var något som vårdcentral Gripen inte mätte och de, det samma 
gäller för vårdcentralen Verkstaden, visste inte hur det skulle gå till. Dessutom var det inte 
möjligt att få information, från vare sig vårdcentralen Verkstaden eller Gripen, om 1177 
Vårdguidens SMS-påminnelser minskar andelen uteblivna besök av patienter. Orsaken är att 
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det saknas data på hur många patienter som uteblev sina besök innan införandet av tidsbokning 
via internet utan det finns bara data från tiden efter införandet.  

5.5  Behov av fler undersökningar 
Fortsatta studier utifrån denna kandidatuppsatsen är att undersöka om 1177 Vårdguidens SMS-
påminnelser minskar andelen uteblivna besök av patienter. Denna kandidatuppsats misslyckas 
med att bidra med ett resultat om 1177 Vårdguiden har kunnat minska andelen uteblivna besök 
av patienter genom att skicka SMS-påminnelser. Det kan vara möjligt att i stället ändra 
utgångspunkt genom att mäta om andelen uteblivna besök av patienter sjunker när fler och fler 
patienter får SMS-påminnelser om deras besök till vårdcentralen. 

Dessutom kan fortsatta studier utföras genom att undersöka Värmlands mindre vårdcentraler. 
Denna kandidatuppsats beskriver bara stora vårdcentralers syn på tidsbokning via internet och 
de mindre vårdcentraler kan möjligtvis ha ett annorlunda perspektiv på grund av andra 
förutsättningar och resurser. Det finns även möjlighet till att få distriktssjuksköterskornas 
uppfattning om tidsbokning via internet eftersom denna kandidatuppsats inte täckte denna 
grupp. 

Ett viktigt perspektiv som inte denna kandidatuppsats behandlar är patienters perspektiv och 
deras uppfattning om tidsbokning via internet, därför kan fortsatta studier undersöka dem 
genom att undersöka varför mer vård utförs i vårdcentralen Verkstaden jämfört med 
vårdcentralen Gripen. En annan utgångpunkt är att undersöka hur stor andel patienter som är 
medvetna om möjligheten om att det går att boka tider via internet i stället för att ringa 
rådgivningstelefonen. Dessutom bör man undersöka varför patienter bokar fel och anledningar 
bakom den beskrivande textens bristande tydlighet.  
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Bilagor 
Bilaga 1 Intervjufrågor till Landstinget i Värmlands 
verksamhetsutvecklare 
Vad är Mina Vårdkontakter (MVK)? 

- Har det bytt namn? När? 
- Vad har den för funktionalitet? 
- Hur fungerar systemet? Vad exakt är Cambio COSMIC? 
- Ingår sms-påminnelser i MVK? 

Berätta om projektet mer översiktligt, när börja projektet? 

- Vad för milstolpar hade ni? 
- När implementerades MVK? 

Hur fungerade administrationen i vårdcentralerna innan införandet av e-tjänsten? 

‐ Vad för problem existerade då? 
‐ Vad för eventuella problem skulle MVK kunna lösa? 
‐ Hur fungerar det nu jämfört med hur det såg ut innan införandet?  
‐ Vem ansvarar över administrationen och telefontider i en vårdcentral? 

Har någon uppföljning utförts? 

‐ När skedde det? 
‐ Har ni dokument på uppföljningen? 
‐ Hur gick uppföljningen till? 

Varför vill ni implementera e-tjänsten? 

‐ Vad var målen bakom MVK? Syfte? 
‐ Vad för effekter ville ni uppnå? 

Effekter på verksamhet/vårdcentral, och på vårdpersonal. 
‐ Hur ska MVK underlätta administrationen för vårdpersonalen? 
‐ Hur frigör MVK resurser för vårdcentraler? 
‐ Hur kan MVK förbättra arbetsmiljön för vårdpersonal? 
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Bilaga 2 Intervjufrågor till Landstinget i Värmlands chef för IT strategi 
och arkitektur 
Vad var din involvering under införandet av e-tjänsten? 

Vad är visionen för 1177 Vårdguidens e-tjänster? 

Hur fungerade administrationen i vårdcentralerna innan införandet av e-tjänsten? 

‐ Vad för problem existerade då? 
‐ Vad för eventuella problem skulle e-tjänsten kunna lösa? 
‐ Hur fungerar det nu jämfört med hur det såg ut innan införandet?  
‐ Vem ansvarar över administrationen och telefontider i en vårdcentral? 

Varför vill ni implementera e-tjänsten? 

‐ Vad var målen bakom den? Syfte? 
‐ Vad för effekter ville ni uppnå? 
‐ Hur ska e-tjänsten underlätta administrationen för vårdpersonalen? 
‐ Hur frigör e-tjänsten resurser för vårdcentraler? 
‐ Hur kan e-tjänsten förbättra arbetsmiljön för vårdpersonal? 

E-tjänsten gör det möjligt att skicka sms-påminnelser, ser du det som en viktig funktion? 

‐ Anser du att uteblivna besök av patienter är ett problem? 
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Bilaga 3 Intervjufrågor till vårdcentralens representanter 
Hur stor är vårdcentralen?  

När började införandet av internetbokning i vårdcentralen? 

Vad var din roll under införandet av internetbokning? 

Hur stor av andelen tider är tillgänglig via nätet? Vad var beslutet/anledningen bakom detta? 

Hur fungerade administrationen i vårdcentralen innan införandet av webb tidbokning?  

‐ Vad för problem existerade då?  
‐ Vad för eventuella problem skulle internetbokningen kunna lösa? 
‐ Hur fungerar det nu jämfört med hur det såg ut innan införandet?  

Vem ansvarar över administrationen och telefontider i vårdcentralen? 

Verksamhet/Vårdcentral 

Har kostnadsbesparingar skett i verksamheten efter införandet av internettidbokning? 

- Har det skett resursfrigöringar? I så fall, vad har gjorts med resurserna? 
- Vad för effekter har detta lett till? 
- Har det skett färre uteblivna besök av patienter? (Pga. Sms-påminnelser) 

Har internettidbokningen underlättat administrationen? 

- Har den påverkat telefonköerna?  
- Har telefontillgängligheten ökat vid tidbokning via telefon? 

Hur har internettidbokningen påverkat verksamheten? 

- Förändrade arbets- eller verksamhetsprocesser? 
- Bokar fler via internet jämfört med via telefon? 

Vårdpersonal 

Har internettidbokningen påverkat vårdpersonalens arbetssituation? 

- Har vårdpersonalen fått mer tid till att vårda patienter? 
- Eller har vårdpersonalen fått spendera mindre tid med patienter? 
- Hur fungerar administrationen nu jämfört med hur det såg ut innan införandet? 
- Har vårdpersonalen blivit påverkade av internettidbokning? 

Upplever vårdpersonalen någon nytta med internettidbokning? 

- Hur har internettidbokningen påverkat arbetsmiljön? 

Var det bättre förut innan internettidbokningen infördes? 

- Vad fungerade bättre förut? 
- Har internettidbokningen skapat problem för vårdpersonalen? 

För kontext 
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Vad är er syn/attityd mot internettidbokning?  

Ser ni eller vårdcentralen några risker/nackdelar med internettidbokning? 

Varför har internetbokningen skapat de effekter som uppstod på vårdcentralen och 
vårdpersonal? 
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Bilaga 4 Intervjufrågor till vårdpersonal 
Vad är din officiella arbetstitel? 

Hur fungerar administrationen/tidsbokningen nu jämfört med hur det såg ut innan införandet? 

- Hur såg det ut innan? 

- Var det en börda? 

Har webb-tidbokningen påverkat din arbetssituation? (T.ex. från bättre utnyttjade av tid) 

- Har du blivit påverkad av webb-tidbokningen? 

- Har du fått mer tid till att vårda patienter? 

- Hur mycket tid spenderar du på rådgivningstelefonen nu, jämfört med hur det var innan 
webb-tidbokningen infördes? 

Upplever du någon nytta med webb-tidbokning? 

- Hur har webb-tidbokningen påverkat arbetsmiljön? 

Var det bättre förut innan webb-tidbokningen infördes? 

- Vad fungerade bättre förut? 

- Har web-tidbokningen skapat problem för dig? (t.ex. felbokning av en patient) 
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Bilaga 5 Första intervju med Landstinget i Värmlands 
verksamhetsutvecklare 
Liselott Larsson, verksamhetsutvecklare Landstinget i Värmland, personlig intervju 8 februari 
2017. 

Liselott Larsson hade övergripande samordningsansvar för införandet av webbokningen i 
Landstinget i Värmland. Ansvarade för utbildningarna och för konfiguration och integration av 
COSMIC (journalsystemet som Landstinget i Värmland använder), dessutom stöttade hon 
verksamheterna som skulle införa detta. Hon hade operativt- och projekt-ansvar. 

1177 är en svensk hälso- och sjukvård gemensamma webbplats. 

Vårdcentralen Gripen gick in fullt ut med webbokningen 1 juni 2016 och är den enda 
vårdcentralen i Värmland som har majoriteten av sina läkartider tillgänglig på nätet, 70% är 
tillgängliga. De hade önskan om det för utveckling och förbättring, därför var de tidiga. Ringer 
man till Gripen för tid hos doktorn blir man oftast hänvisad till att boka via nätet. Är man i stort 
behov av vård samma dag får man tid direkt via telefonen. De med större medicinskt behov 
prioriteras. 

Patienter får informationsbrev från Gripen som berättar om e-tjänstens nya möjligheter. Målet 
var att styra flödet mot webben och frigöra tid åt sköterskor, som kan ta hand om patienter, så 
inte de sitter med bokningar. Så mer tid sätts för vård. Sköterskor som jobbar med bokning kan 
i stället göra det som de egentligen ska göra. 

De som kan använda sig av internet använder det för tidsbokning. Konsekvensen blir att det ska 
bli lättare att komma fram via telefon. Men om bemanning tas bort från telefonen i för stor 
utsträckning minskas telefontillgängligheten. 

Varför vill Landstinget i Värmland att en utvärdering bör göras? ”Det är vad vi är allra sämst 
på rent generellt i Landstinget när det gäller att utvärdera, blev det som vi tänkt?”. ”Man 
[Landstinget] håller på med nästa grej”. 
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Bilaga 6 Andra intervju med Landstinget i Värmlands 
verksamhetsutvecklare 
Liselott Larsson, verksamhetsutvecklare Landstinget i Värmland, personlig intervju 21 februari 
2017. 

Har mina vårdkontakter bytt namn? 

Mina vårdkontakter har numera bytt namn till 1177 Vårdguidens e-tjänster. 1177 är en öppen 
webbplats med information om hälsa och vård, och de inloggade tjänsterna var det som kallades 
för Mina Vårdkontakter. P.g.a. viljan att ensa och stärka varumärket 1177 som är Sveriges 
gemensamma webbplats för hälsa och sjukvård skedde ändringen. Nu pratar man bara om 1177, 
men det finns en öppen del där allmän information finns om hälsa och en inloggad del (som 
kräver autentisering), som tidigare hette Mina Vårdkontakter. Däremot finns ett administrativt 
verktyg (som aktiverar varje mottagnings e-tjänster) och den heter fortfarande Mina 
vårdkontakter, men detta diskuteras inte med den allmänna befolkningen.  

Namnbytet var ett nationellt beslut som skedde år 2015. 

Har någon uppföljning gjorts? 

Det enda uppföljningen av tidbokningar via internet som har skett är att kontinuerligt kolla hur 
tjänsten används, genom att titta på den statistik som finns. Statistik som t.ex. hur många 
ombokningar har gjorts, hur många direkt bokningar har gjorts, hur många avbokningar har 
gjorts. Införandet av internettidbokningen har pågått sen 2013 och är fortfarande aktiv, men 
längre fram kommer en fullständig uppföljning ske. ”Det är en fråga om resurser… Uppföljning 
är oftast en sådan sak som inte hinns med”  

Om det finns tid och intresse, titta på en vårdcentral, Vårdcentralen verkstaden Arvika, som har 
haft utbildning med målsättning att de ska införa internettidbokning, men har gjort det i en 
väldigt liten omfattning. Alla vårdcentraler i Värmland har genomgått utbildningen och infört 
internettidbokning i varierande omfattning, men det är bara Vårdcentralen Gripen som har 
majoriteten, 70 %, av tiderna är tillgängliga online. Intressant att jämföra vad det är som hindrar, 
orsaken bakom varför verksamheten vill inte publicera mer tider online. 

Vad är mina vårdkontakter? 

1177 är en webbaserad tjänst som ägs av alla landsting och regioner gemensamt, men förvaltas 
av Stockholm läns landsting (SLL) och det är de som förvaltar den. Utvecklingen sker nationellt 
med representanter från alla Landsting och regioner och ger input för själva förvaltningen – de 
som arbetar med tjänsterna träffas ett par gånger per år. Genom att ta beslut om olika 
utvecklingsprojekt och att det finns en budget som ska följas. Det stora samverkansorganet 
(Inera), med styrgrupp och programråd, ansvarar för driften av all e-hälsa. 

Vad har Mina vårdkontakter för funktionalitet? 

1177 Vårdguiden har flera olika typer av tjänster där personer kan förnya recept, boka och 
beställa tid, lägga till sms-påminnelser om patienten har tid. 1177 Vårdguiden innehåller många 
olika tjänster och att webbtidboken endast är en del. Internettidbokning är en tjänst inom 1177 
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Vårdguiden, fast är integrerad med Landstingets journalsystem. Däremot ska alla mottagningar 
erbjuda ett basutbud av e-tjänster såsom bokning, avbokning och ombokning via internet. 
Erbjuds av ungefär hälften av Landstingets mottagningar. 

Har personen sagt ja till att få sms-påminnelser om sina bokade tiden kan personen få det oavsett 
vilken mottagning hen besöker i Landstinget i Värmland. 

Den Nationella Tjänsteplattformen (NTP) fungerar som en växel som används av alla landsting 
och regioner gemensamt. Genom den sker all kommunikation via så kallade tjänstekontrakt 
(tekniska specifikationer, som förklarar hur en tjänst som 1177 ska kunna kommunicera med 
ett journalsystem som t.ex. Cambio COSMIC) som ansluts till tjänsteplattformen. För att t.ex. 
boka tid finns det ett tjänstekontrakt som heter ”booking”. När en patient sedan har bokat och 
bekräftat val av tid, visas bokningen automatisk i journalsystemet som vårdpersonalen använder 
sig av. 

När började projektet (e-tjänsten för tidbokning via internet)? 

Det började som ett pilotprojekt hos barnmorskemottagningen för cellprovtagning för kvinnor 
som via ett annat system än COSMIC, år 2012, som gjorde det möjligt för av- och ombokning 
av kallelser. Därefter ville Landstinget i Värmland fortsätta med att införa internettidbokning 
och projektet fortsatte 2013 och då ville man införa av- och ombokning i mottagningar inom 
specialistsjukvården. Slutet av 2013 togs det ett långsiktigt beslut av Landstinget i Värmland 
om att alla vårdcentraler ska införa internettidbokning och införandet har skett aktivt och 
kontinuerligt i tre och ett halvt år.  

Vårdcentralen Gripen var tidiga med att vilja införa internettidbokning före övriga vårdcentraler 
och i juni 2016 togs det beslut om att göra ett stort införande genom att lägga mer tider på 
webben. Tidigare har vårdcentraler lagt vissa tider online som övriga vårdcentraler har 
fortfarande, cirka 10 % av läkartiderna. 

Hur fungerade administrationen tidigare, innan införandet? 

Problem med tidbokning förut var att det tog mycket tid och oftast sjuksköterskor som sitter 
och tar emot samtal. För ombokningar t.ex. ägnar mycket vårdpersonal tid på administrativt 
arbete för att det måste göras. Ex. skriva i journal och den administration ingår i jobbet som 
läkare eller sjuksköterskor. Onödigt mycket tid spenderas på det som skulle kunna 
automatiseras som t.ex. ombokningar och boka tider. McKinsey rapporten ser detta som ett av 
områden där kostnadsbesparingar kan ske. Personal har begränsade resurser och tid, i stället för 
att lägga det på tidbokningar så kan det ägnas åt att bedriva vård och ge patienter vård 
(Incitament för att automatisera m.h.a. teknik och frigöra resurser för att ta hand om patienter). 

Resultat har varit att Gripen kunde frigöra en sjuksköterska från tidbokningar och starta en 
mottagning för hypertoni (högt blodtryck). Detta anses ge vinster (Pengar och kvalitet) för 
samhället då stroke är en av samhällets stora folksjukdomar som kostar mycket pengar och högt 
blodtryck är en riskfaktor för stroke. Dessa patienter tas hand om i god tid och ger bra 
förebyggande vård. Ge bra service till människor då de vill använda internet. Och hur ska 
verksamheten hushålla vårdens begränsade resurser och Sverige har en åldrande befolkning? 
E-hälsa kommer då användas och teknik utnyttjas för att göra vården bättre och billigare. 
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Remisskrav för specialistvård, (Egen vårdbegäran är möjligt också). 

FYSIOLOGEN (specialistmottagning), var en av de första mottagningar som införde e-tjänsten. 
I genomsnitt sker det i Landstinget i Värmland 40 % av alla besök som bokas ombokas. 
Arbetssättet är att en kallelse skickas till en patient, utan att stämma av om hen vill ha tiden, 
genom att erbjuda en tid utan att fråga om tiden passar. Därför ses det som en vinst att kunna 
erbjuda ombokning via internet. För vården behöver inte lägga tid eller resurser på att sitta i 
telefon och omboka tider som inte passar för patienten, utan patienten gör det själv. 

Hur fungerar administrationen nu? 

Går till på samma sätt i stora delar av vården, för specialistsjukvården finns inte möjlighet för 
direktbokning, bara om- och avbokning. Alla erbjuder inte detta ännu för det införs 
genomgående fortfarande. 

På vårdcentralerna är det infört fullt ut. Bokningen kommer in automatiskt, patienten trycker 
på boka direkt, väljer en tid och bekräftar hen så uppdateras journalsystemet automatiskt. 
Journalsystem har alla uppgifter om patienten, inklusive tider och remisser. 

Oftast sjuksköterskor som sitter och bemannar telefonerna i vårdcentraler.  

Varför ville ni införa e-tjänsten? 

Automatisera, frigöra resurser, nyttja resurser bättre genom att producera mer vård för 
pengarna, öka telefontillgängligheten. Detta är en nationell tjänst som alla landsting och 
regioner har bestämt att detta ska de ha för det ligger i tiden och vill erbjuda invånarna att 
använda internet som kommunikationskanal till vården. Målet är att följa samhällsutvecklingen.  

Önskade effekter 

Frigöra tid från personal som ägnar sig åt bokning kan ägna mer tid åt patienter. Kunna ge mer 
vård för samma resurser. 

Underlätta administrationen för det är automatiserat.  

Mindre stress på telefon och telefonköer (förbättra arbetsmiljön) 
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Bilaga 7 Intervju med Landstinget i Värmlands chef för IT strategi och 
arkitektur 
Thomas Miliander, chef i IT strategi och arkitektur i Landstinget i Värmland, personlig intervju 
9 mars 2017. 

Han ger en beskrivning av Landstinget och hans perspektiv. Landstinget i Värmlands 
vårdcentraler kan kontaktas av invånare och patienter genom telefon eller via internet genom 
1177 Vårdguidens hemsida. 

Vårdcentralen tillhör primärvården. Elektiv kirurgi är planerad, valbar. Har du ont i knän t.ex. 
tas beslut om man ska bli opererad för det – elektiv kirurgi. Men hamnar du i en cykelolycka, 
då är det akut kirurgi, ej elektiv. 

Inom primärvård är den öppnavård det allmänna läkarmottagningarna. Det är vårdcentralsvård, 
vårdcentraler som tar hand om populationens alla typer av omkommer. 

Slutenvård, specialistvård, är experter inom ett område. T.ex. ortopedi – specialist inom ben 
och skelett. Men det finns öppenvårdsmottagningar inom specialistvården.   

Första kontakt med landstinget är oftast med vårdcentralen, primärvården. Krävs 
specialistkunskaper skickas remiss till någon specifik specialistmottagning. T.ex. du har ett 
födelsemärke som du är orolig över som ser konstig ut, då går du till primärvården. Då får du 
träffa en läkare, antingen säger de att det där är inget farligt eller så skickar de en remiss till 
hudspecialisten i sjukhuset. Då kan han svara på remissen, att de kan ni fixa och detta kan 
kanske t.o.m. göras i vårdcentralen. Men är det större, då får man en ny tid och det görs hos 
hudspecialisten. Sedan kan hudspecialisten skicka remisser till patologen osv. Så ser 
vårdprocessen ut.  Ingången är primärvården. 

Vad var din involvering? 

Han är linjechef i de som jobbar med e-hälsa. Ansvarig över deras tidbeläggning och vad 
projektmedarbetare jobbar med. Han jobbar med själva realiseringen av e-hälsostrategin, 
initierar projekt och planerar projektdirektiv, se till att de bemannas och startas. Webb 
tidbokningen är ett sådant projekt inom e-hälsa. Han var involverad under planeringsnivån, 
genom att kolla hur många mottagningar hinner landstinget med och hur mycket resurser ska 
vi lägga på detta. Helt enkelt ser till att resurser finns och startar på. 

Planeringen började 2012. Eftersom då blev det tekniskt möjligt, programvara existera som 
skulle göra det möjligt att göra, funktionen hade kommit. Sedan börja projektet med att börja 
använda det, att införa det och komma i gång med rutinerna.  

Vårdpersonal, beroende på i vilken mottagning de jobbar i, använder olika system. Cosmic är 
journalsystemet, där skriver de in vilka tider de har och får ut det på Nationella 
Tjänsteplattformen (NTP). Patienten kan sedan välja en tid och boka utifrån de tider som finns 
publicerade på 1177. Sen ska fler system, t.ex. röntgen systemet, införa webb tidbokning. 

Ambitionen inom Landstinget i Värmland är att alla system ska kunna kopplas till NTP. Just 
nu är det för det mesta vårdcentraler via COSMIC som har kopplat sina system till NTP. 
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Strategin är att minska trycket på telefonerna, vi vill inte att personer ringer och det blir 
telefonkö. De vill att patienten ska kunna boka sina tider själv, då får vi loss tid från personalen 
så de kan träffa fler patienter. 

Hur fungerade det innan? 

Man tog emot telefonsamtal, patienter ringer in till sin egen vårdcentral där man vill få en tid. 
Tidsbokningen styrs av läkares begränsningar. Öppen mottagning, gå in och ta en kölapp och 
sätta sig. Som jourvårdcentraler, lite som akuten. 

Problem? 

Problemet generellt att det är det var dåligt tillgänglighet, du får sitta länge på telefonkö för 
patienten, man får vänta länge med tid. Du har ont i magen, du får ingen tid för det dröjer flera 
veckor innan du får en tid. Generellt ville man få bort onödiga arbetsuppgifter och arbeta 
effektivt – Ta bort ledtiderna. Har ej råd att öka antalet personer. Bästa är om patienten går 
direkt till nätet och ser vilka tider som finns, då hade du kanske fått vänta tre veckor för då finns 
det ledig tid. Men då hade du bara tagit den, utan att någon personal behöver göra nånting.  

När patienten får kallelsen (efter flera arbetsuppgifter från personal), så kan inte patienten den 
tiden som vårdcentralen har föreslagit. Då måste du ringa för att boka om, mer samtal som tar 
tid och de behöver byta. Patienten bokar tid själv och då oftast inte behöver boka om för det val 
av tid kan hen. I vissa inom ortopedin ombokas 70 % av tiderna, som leder till mycket hantering 
och flytt av tid. Ger man patienten en tid och kan inte, då blir det ett hål där. Finns 
internetbokning blir det lätt för personer att se den luckan och de tar den, i stället för att jaga 
nån som kan komma dit för att fylla upp. Spara pengar på administrationen. Tid som läggs på 
administration läggs på något viktigare, tex. träffa fler patienter. 

Hur funkar det nu? 

Patienten går till 1177 Vårdguiden. 

Vad var målen? 

De är en offentlig verksamhet, som är bekostad av skattepengar från medborgarna för 
patienterna. Alla saker vi gör syftar till att hushålla de pengar och erbjuda så mycket vård som 
möjligt för de pengarna. För att ta bort ineffektivitet.  

Personalen är hårdpressade med patientmöten, då ska göra kvalitetsarbete. Väldigt mycket jobb 
handlar om att ta bort, strategin, att ta bort administration. Personal klagar på med all rätt att de 
inte spenderar tillräckligt tid med patienterna utan i stället använder tiden för att jobba med 
system och prata i telefon och göra massa annat för det tar tid. Då växer köerna och får inte den 
vårdproduktion man behöver. Behoven av vård kommer att öka då befolkningen blir äldre och 
äldre, och de som är äldre är i större behov av vård. För man kan leva längre med kroniska 
sjukdomar. Samtidigt är man inte längre i arbetsålder, är pensionär, och då inte får in 
skatteintäkter. Så får man mindre pengar och mer att göra över tid. Effektivisering är målet. 
Hushålla resurser bättre. Man kan säga att när köer ökar anställer man 10 personer till eller 
öppnar en vårdcentral, det funkar inte. Med de resurser och pengar de har måste de kunna göra 
mer. 
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Dessutom får de inte slita ut personalen, som leder till att de byter jobb eller blir sjukskrivna. 
Arbetsmiljöfrågor är viktiga.  

Önskade effekter 

Få bättre tillgänglighet, att patient snabbare får tid och ska komma i kontakt med vården enklare. 
Utan att på vård-sidan göra så mycket jobb. De som är emot detta tycker att det blir för enkelt 
att komma i kontakt med vården, att patienter bokar tid för löjliga saker. Att fel patienter får 
oproportionerligt mycket vård och utrymme. Att undanträngningseffekter uppstår, de som 
verkligen behöver vård kommer få det i mindre utsträckning. Detta är viktigt att se över, om 
det blir så måste man göra något. Just nu är det ord mot ord. (Att kontakta vården bara för nöjes 
skull gör man inte). 

Uteblivna besök 

Uteblivna besök av patienter är ett problem. Ca 2 % av alla patienter i Värmland som inte 
kommer på sina besök, år 2014, vilket kostar miljontals kronor per år som förvinner. Eftersom 
det är mycket besök. 

Leder till att det finns en läkare som kostar 1000 kr i timmen och lokaler som inte används. 
Man utnyttjar inte resurserna effektivt. Läkare blir sittande och inte har något att göra, med den 
tiden. Man trodde att en patient skulle dyka upp så gör inte det. Det går åt tid. Uteblir patienten 
får de betala en avgift, men den är bara en del av vad själva besöket egentligen kostar. Det är 
så mycket skattefinansiering.  

SMS-påminnelse 

Man kan få sms-påminnelser via 1177, det bestämmer patienten själv, och COSMIC. Cosmic 
kan skicka dagen innan, sen 2 timmar innan samma dag igen. För att verkligen påminna 
patienten. För att se till att patienten ej glömmer bort. 

Skulle uteblivna besöken minska med en halv procent, 1.5 %, skulle man tjäna igen med 
systemet många gånger om. När man diskutera om man ska göra en investering eller inte 
diskuteras detta. Eftersom det är stora volymer av patienter, är små förbättringar som betalar 
investeringarna.  

Hur underlättar e-tjänsten administrationen? 

Det är att man slipper sitta i telefon för att hantera ombokningar, för det kan nu patienten själv 
göra. Man lämnar över en del arbete till patienten, då blir de mer delaktig. Förändring av tiden 
sker automatiskt av systemet, inget arbete av vårdpersonal krävs. 

Resurser frigörs från telefontiderna, skicka kallelser. 

Man diskuterar att folk utanför vården, kan boka tid överallt men inte sjukvården. 
Uppföljningen ska kunna tillgodose detta allmänna önskemål i samhället, att man ska kunna 
boka via webben i stället för att ringa och vara i telefonkö. 
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Bilaga 8 Intervju med biträdande enhetschef i vårdcentralen Gripen 
Lena Witting Almén, biträdande enhetschef i Vårdcentralen Gripen, personlig intervju 13 
mars 2017. 

Hur stor är vårdcentralen?  

20 500 listade patienter, 55–60 anställda. Finns i Karlstad. 

När började införandet av internetbokning i vårdcentralen? 

En pilotinförande skedde i september 2014, införandet genomfördes i en försiktig omfattning, 
bara 10% av bokningsbara tider fanns på nätet. 

Måste skilja på bokningsbara och icke-bokningsbara tider; bokningsbara tider är tider som 
bokas med längre framförhållningar med ca tre veckors veckas framförhållning. De som ligger 
på nätet är oftast 1 månad framåt. Vilket leder till att det kan bli en lång kö-lista, det tar tid 
innan patienten får sin tid. 

Det som bokas inom 1-2 veckor (subakuta tider) är icke-bokningsbara. Akuta tider, jourtid, är 
de som bokas samma dag och ligger inte på nätet. Om patienten kontaktar sjuksköterska som 
bedömer att man måste kolla på det snart, om 10 dagar, så bokar hon in dig. Dessa tider är heller 
inte tillgänglig på nätet. Det är bokningsbara tider som inte är akut som ligger på nätet. 

Sedan infördes det stort 1 juni 2016 där 70 % av läkarnas bokningsbara tider finns på nätet. 

Vad var din roll under införandet av internetbokning? 

Rent tekniskt tillsammans med enhetschefen och IT, få till grunden. Hon ansvara över 
informationsflödet och såg till att det kom ut till landstingsledningen, andra avdelningar i 
sjukhuset, patienter och personal – Change management. Kommunicera varför vi gör det här, 
syftet, målet. Fixa upp snygga planscher. 

Hur stor av andelen tider är tillgänglig via nätet? Vad var beslutet/anledningen bakom 
detta? 

70% av läkarnas bokningsbara tider är tillgänglig på nätet. Distriktssjuksköterskor (DSK) och 
kurator har också tider på nätet, men ej i lika stor omfattning. Läkarna sätter diagnoser och 
behandlar. Sjuksköterskor tar blodprov och suturer och bensårsomläggning. Kuratorer har en 
tid var i veckan, distriktssjuksköterskor har 20%. 

Anledning bakom denna fördelning, läkarna träffar ett bredare spektrum av patienter. 
Distriktssjuksköterskorna (DSK) träffar ett snävare perspektiv av patienter. Sköterskor har fler 
uppföljningsmöten, patienter som kommer varje vecka för omläggning av bensår, dessa ska inte 
behövas bokas via nätet, utan får tid. Sjuksköterskor har mindre bokningsbara tider.  

Varför 70 %? Gripens filosofi är att patienten vet och kan mycket mer än vad vi tror, vi behöver 
inte ta hand om patienten och serva och ta på oss mer än vad som behövs.  

Vi tror att patienten är fullt förmögen att ta hand om sin egen hälsa, att vi inte behöver vara 
grindvakter som säger att du kan komma hit och du behöver inte komma hit. Det kan patienten 
bestämma själv. (Direkt citat: ”Patienten är fullt förmögen att ta hand om sin egen hälsa och 



 
 

72 
 

också veta varför han eller hon söker till vården”. ”Vår filosofi är vi behöver inga, så att säga, 
grindvakter som kan säga du [patienten] kan komma hit men du behöver inte… Det kan 
patienten bestämma själv”.) 

Hur fungerade administrationen i vårdcentralen innan införandet av internettidbokning?  

DS satt i rådgivningstelefonen, dit patienten ringer för de är i behov av vård. När de har gjort 
en sorts bedömning, att patienten behöver komma till vårdcentralen för ex. undersökning, då 
beroende på hur akut det var bokar de in patienten. Om det inte var akut, beställer sköterskan 
tid hos en tidsbokare som är receptionist eller administratör, hon samla in sig alla beställningar 
på bokningsbara tider. Hon bokade in dessa patienter all efter nya tider släpps. Då fanns det en 
person som skötte nästan alla bokningar. Det fanns ett prioriteringssystem om hur snabbt 
distriktssjuksköterskan tyckte att patienten behövde komma. När bokningen har skett, skickas 
en kallelse till patienten. 

Färdigutbildade läkare, de som har fått sin legitimation eller är specialister, deras tider delas in 
i 30min och utbildningsläkare, AT- och ST-läkare, har 45min. Inga begränsningar sätts på 
tiderna, varje vecka sätts ett schema. Varje läkare/sjuksköterska har ett eget personligt schema 
med ett antal tider (7–8 besökstider om dagen, 6 av dem är nu webb tider, när tiderna är slut är 
de slut). 

‐ Vad för problem existerade då?  

Grunden till införandet av webb tidbokning är att dessa utbildade distriktssjuksköterskorna, är 
lång utbildade - är sjuksköterskor och har ytterligare kompetens som distriktssjuksköterskor. 
Dessa utbildade människorna spendera 30 % av sin arbetstid i att ta emot samtal från patienter 
via telefon. Vilket är nästan halvtid, detta är hur det såg ut innan. I stället för att de träffar 
patienter, sitter de i telefon, de flesta telefonsamtalen vara inte av rådgivande karaktär. 
Rådgivningstelefonen är där för att patienten ska kunna fråga och ta reda på om ex. behandling 
behövs eller hur en situation ska hanteras, men de flesta är inte av denna karaktär utan de flesta 
är ”Jag vill boka en tid”. Patienten vet att de behöver hjälp, inte rådgivning. Av denna anledning 
togs beslut att då får patienten boka tid själv. 

Väntetider och ledtider mellan beslut av att boka tid till att en tid har bokats var ett problem. 
Långa väntetider för patienterna. Patienten hör av sig och vill boka en tid, sedan skickas en 
bokningsbegäran till tidsbokaren och denna begäran växte på hög. Sen har patienten lämnat 
över ansvaret av att boka tid till vårdcentralen. Om det dröjer ett tag att få tid, och det problem 
som fanns innan går över eller besökt sjukgymnast, kommer patienten inte ihåg att de måste 
kontakta vårdcentralen och säga att de kan ta bort dem från väntelistan. Då kallar vårdcentralen 
in patienten och så kommer personen in på en obefogat vis, eftersom hen redan har fått hjälp. 
Då är det bättre att patienten tar ansvaret över sin egen behandling, än att vårdcentralen tar på 
sig ansvaret och låter kön växa på hög. 

Ombokningar var också ett problem, för webb tidbokningen gör det möjligt för patienten själv 
bestämma vilken tid hen vill komma. Hade vårdcentralen bokat in patienten, hade de troligtvis 
bokat in en tid som inte passa patienten och detta ledde till många ombokningar. Då börja 
väntetiden igen med att en tid måste beställas. 
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‐ Vad för eventuella problem skulle internetbokningen kunna lösa? 

Administrationen, ombokningar, sjuksköterskors tid i telefon. Att bättre utnyttja resurser och 
spendera tid på annat än administration. 

‐ Hur fungerar det nu jämfört med hur det såg ut innan införandet?  

Nu ombokar och avbokningar patienter sina tider själv. Vårdcentralens administrativa arbete 
har sjunkit rejält. 

Vem ansvarar över administrationen och telefontider i vårdcentralen? 

 distriktssjuksköterskorna sitter i telefon. Både DSK och läkare, men främst tidsbokaren som 
bokar tider. Tidsbokarens jobb har också sjunkit rejält m.h.a. Webb tidbok. 

Verksamhet/Vårdcentral 

Har kostnadsbesparingar skett i verksamheten efter införandet av internettidbokning? 

Kostnadsbesparingar har inte mätts och det var inte det som var det viktiga. De vet inte hur de 
skulle kunna mäta det. Vad som har skett är en ökad produktivitet i verksamheten, fler 
besökstider har lagts till läkare och sjuksköterskor. Eftersom administrationen har sjunkit, och 
då kan fler besök genomföras. Möjligt kanske inte tidsbesparing har skett, men webb tidbok har 
lett till bättre utnyttjande av tid och resurser 

- Har det skett resursfrigöringar? I så fall, vad har gjorts med resurserna? 

Ja, nu när DSK sitter mindre i telefon ska två mottagningar startas som DSK ansvarar över 
patienter med högblodtryck. Där patienter i större utsträckning för kontroll av medicinering och 
uppföljning träffar en DSK istället för en läkare. Det andra är ökad möjlighet för den ”sviktande 
patienten”, gamla och sjuka människor som kanske är hos läkaren och får nya mediciner eller 
ändrar om i doseringen. I stället för återbesök hos läkare sker det hos sjuksköterskan. Dessa 
mottagningar kan öppnas upp p.g.a. resursfrigöringen av sjuksköterskans resurser då de sitter 
inte lika mycket i telefon. 

Tidsbokaren är en receptionist, administratör, men personen hade redan börjat utbilda sig till 
vårdadministratör, tidigare kallad läkarsekreterare, de som skriver diktamen som läkarna 
dikterar. Så personens jobb blir mer och mer att jobba som vårdadministratör. Resursfrigöring 
har lett till skapandet och arbete med tjänster som har sitt fokus på patienten. 

- Vad för effekter har detta lett till? 

Sjuksköterskorna är nöjda med att inte sitta på så mycket på telefon. Det finns de som bokar in 
sig även som det inte behövdes, med de kommer ändå. 

- Har det skett färre uteblivna besök av patienter? (Pga. Sms-påminnelser) 

Uteblivna besök av patienter är ett problem, inte stort. Det är många som uteblir, trots att 
patienten kan få två sms-påminnelser. Ett från COSMIC, journalsystem, och 1177. Det är 
många som uteblir. 
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Inga mätningar hade gjorts om andelen uteblivna besök innan införandet, bara hur det ser ut nu. 
Man kan tro att när patienten bokar in tiden själv, har hen jobbat för det och kommer 
förhoppningsvis, tider fastnar lite i minnet, men detta är spekulativt. Det är svårt att veta om det 
har sjunkit, för det var ingen fråga förr. Inget som diskuterades. 

Har internettidbokningen underlättat administrationen? 

Att boka in en patient i det journalsystem som Landstinget i Värmland har, är omständligt och 
tar lång tid för det finns så många rutor som du måste fylla i när du ska boka in en patient. Detta 
har underlättat administrationen för de slipper göra det i stor utsträckning, och patienten får 
göra det själv. För när patienten gör det själv blir det lättare. Dessutom när DSK ska fråga 
patienten för att se vilka rutor som ska kryssas o.s.v. som återbesök, detta tar också tid. 
Tidbokningen har effektiviserat administrationen. Ledtider mellan DSK och administratör 
försvinner. 

När patienterna bokar själva skickas ingen kallelse, då den biten slipper vårdcentralen (VC). 
När personer, t.ex. unga ringer, antar VC att de kan boka själva online och då ber de dem att 
göra det och hänvisar till 1177. 

- Har den påverkat telefonköerna?  

Detta följer de upp och ser hur telefonköerna ser ut. Gripen har en lång tradition av att alltid ha 
en låg telefontillgänglighet, hur många procent av samtalen de besvarar, och de har legat väldigt 
lågt, och har försökt att jobba med det men kommer inte till rätta med det. Det är långa 
telefonköer och de är få som kommer fram. Ambition är att ligga på 100 %, men där är de inte 
och har aldrig varit. De ligger möjligtvis på 70 %, de 30 % är de som lägger på för de tröttna 
eller samma nr som ringer om och om igen.  

Telefonköerna är fortfarande väldigt höga. Patienter som är listade i Gripen har fått ett brev om 
webb tidbok. Med VC antar att för normal friska människor är brevet inte viktigt, då slänger de 
det. Men när de bli sjuka, då glömmer de bort om brevet och ringer. 

- Har telefontillgängligheten ökat vid tidbokning via telefon? 

På papper har de en väldigt låg telefontillgänglighet då de har få DSK på telefon för vi vill 
hänvisa patienterna till webb tidbokning. Där tror vi är en process, för det finns 20 500 listade 
patienter. Man brukar säga att varje patient är i kontakt med vården en gång om året, sen finns 
det de som kontaktar färre eller mer gånger. Därför kan det ta ett år innan alla patienter är 
medvetna om att de inte ska ringa. 

Nu har de två DSK mellan 8–10, och två mellan 10:30 och 11:30. Innan satt alla DSK med 
telefon på måndagar, 8–10:30, sedan blev det ett färre och färre antal från tisdag-torsdag, sedan 
öka antalet på fredagen. Från 5–10 DSK i veckan satt på telefon innan införandet. 

Telefontillgängligheten har sjunkit. Detta är ett problem. Uppdraget för DSK i telefon är att 
boka patienter som behöver jourtid. Har patienten andra ärenden eller frågor blir han/hon 
upprings senare under dagen. I övrigt ser vi det som en process och vi tror att färre kommer 
ringa till oss när tidsbokning på webben blir känt, det kommer att lägga sig. Det är 20 500 
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personer som ska ta del av detta så det är en process. Förhoppningsvis ska 
telefontillgängligheten ha ökat år 2018. 

Andelen svarade telefonsamtal har sjunkit. I sitt försvar, de flesta tror att man måste ringa 
klockan 8 för att komma fram men då är det kört. 10:15, då kommer patienten fram. Däremot 
tror de att det kommet att bli bättre. 

Att informera patienterna om webb bokning är inte klart, i julas skickades ett brev om webb 
tidbok. VC funderar på att skicka ytterligare ett brev vid april-maj, för att påminna patienten. 
Du ska inte ringa för att boka tid, utan ring vid akut eller rådgivning. 

Hur har internettidbokningen påverkat verksamheten? 

Kunnat öppna två mottagningar, hypertoni och sviktande patienter. 

- Förändrade arbets- eller verksamhetsprocesser? (förenklade/mer komplicerade) 

Men hjälp av webbtidbok har bokningen av patient-tider blivit enklare.  Det traditionella 
tidsbokning finns kvar, men i mindre omfattning, för det finns få tider kvar som inte publiceras 
online, som patienter inte kan boka själva (30 %). Det är inte alla som kan boka online, dessa 
får VC boka in. 

Där det har blivit mer komplicerat, eller utförs mer ad hoc, är när en läkare har en patient och 
kommer behöva assistans från en undersköterska för att utföra en liten operation, t.ex. ta bort 
ett födelsemärke. Där har det blivit svårare för patienten att boka själv, då patienten inte vet att 
läkare behöver assistans. Tidigare när tidsbokaren boka tider, då bokades också en 
undersköterska för assistans. Så är det inte nu, så detta sker mer ad hoc för undersköterskorna. 
Undersköterskorna har fått lägga om sitt jobb lite. 

- Bokar fler via internet jämfört med via telefon? 

Fler bokar via internet p.g.a. Att 70% av tiderna bokas av patienterna online. 

Vårdpersonal 

Har internettidbokningen påverkat vårdpersonalens arbetssituation? 

Grunden till införandet av webb tidbokning är att dessa utbildade distriktssjuksköterskorna, är 
lång utbildade – är sjuksköterskor och har ytterligare kompetens som distriktssjuksköterskor. 
Dessa utbildade människor får göra det som de har kompetens i. 

DS har fått ett bättre utnyttjande av tid, får känna tillfredställelse. Lugnet i arbetet (den mentala 
bitet är viktig för personen), patienter bokar själva och då slipper oroa, känna pressen, oroa dig 
över hur många som vill komma och hur stora blir telefonköerna. För det okända blir känt. 
Känner en mindre press av att så många vill komma och vi räcker inte till, nu visar vi att vi 
jobbar med full mottagning och inte rullar på tummarna och har så här många besök varje dag 
och kan inte göra mer än vad vi gör.  

- Har vårdpersonalen fått mer tid till att vårda patienter? 

Sjuksköterskors tider i telefon har halverats, från 30 % till 15 %. 
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- Eller har vårdpersonalen fått spendera mindre tid med patienter? 

Nej 

- Hur fungerar administrationen nu jämfört med hur det såg ut innan införandet? 

(redan besvarad) 

- Har vårdpersonalen blivit påverkade av internettidbokning? 

I början oroa sig många att med webbtidbok skulle flera patienter som inte egentligen behöver 
vård boka in sig, eller bara unga skulle boka in tider och inte de gamla som verkligen behöver 
vård. Utvärdering visar att medelåldern på våra besök inte har sjunkit. Andelen yngre personer 
som bokar har inte ökat, utan balansen finns kvar. Det ser detsamma ut nu som det gjorde innan 
webb tidbokningen. 

Ad hoc för undersköterskorna, mindre telefontider. 

Upplever vårdpersonalen någon nytta med internettidbokning? 

Bättre arbetsmiljö, mindre telefon-tid. 

- Hur har internettidbokningen påverkat arbetsmiljön? 

Distriktssjuksköterskor slipper att sitta så mycket i telefon, det är inte hälsosamt. För nu blir de 
mindre utskällda av patienter, för de spenderar mindre tid på telefon. Utskällning uppstår för 
att det är långa telefontider. Att de får göra det som de har utbildat sig till att göra. Får utnyttja 
mer sin kompetens. Det finns ett allmänt lugn, innan webb tidbokningen hade man alltid kniven 
vid strupen för många ville komma hit. Stressen har sjunkit med att tänka på att boka tider och 
tänka på telefonköerna. 

Var det bättre förut innan internettidbokningen infördes? 

Assistansen från undersköterskorna 

- Vad fungerade bättre förut? 

Assistansen från undersköterskorna, de flesta läkare kollar upp vad för patienter de har under 
veckan och sedan ser om assistans kommer att behövas och pratar med undersköterskorna där. 
Men alla läkare gör inte detta, då blir det mer ad hoc, eller ej hinner titta igenom.  

- Har internettidbokningen skapat problem för vårdpersonalen? (ex. felbokning av 
en patient?) 

Patienter som kommer bara för att webb bokning finns finns, men är väldigt få. De har varit 
lika aktiva bara för att, innan webb tidbokning fanns. Patienter som möjligtvis missbrukar 
vården, dem kommer oavsett om webb tidbok finns eller inte. Dessa patienter har varken ökat 
eller minskat. Få, 3–4%. Alla läkare har nån sån patient. 

Patienter har bokat fel sorts vårdpersonal. De försöker vara tydliga att för läkaren bokar du för 
det här och SS det här, så patient inte bokar fel p.g.a. okunskap. De förtydligar 
informationstexten om varje sorts vårdpersonal. Om fel har gjorts brukar de ringa patienter och 
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ber att boka om tiden för att träffa t.ex. läkare i stället för SS. Vid gränsfall, tar VC emot dem 
och gör det bästa de kan. Sedan får man se om patienten behöver träffa läkare eller inte. Sedan 
måste patienten kryssa på att hen har tagit till all information och då antar VC att patienten har 
gjort det. Då blir det patientens ansvar att boka in rätt kompetens.  

Det har funnits tillfällen då patienten tror att hen har bokat en tid, men när de kommer till VC 
har ingen bokning gjorts. När du bokar dig, måste du bekräfta dig två gånger innan du får en 
bekräftelse. Detta sker i 1177 och detta kan de inte påverka. Patienten måste verkligen se till att 
en bekräftelse har gjorts hos läkare, får du inte en bekräftelse är du ej bokas. Detta har tyvärr 
hänt och händer. 

För kontext 

Vad är er syn/attityd mot internettidbokning?  

Positiv, för att de vill lägga över ansvaret på patientens hälsa på patienten, patienten är väldigt 
väl medveten om vad hen söker för vård. I stället för att rådgöra och diskutera och ringa någon 
som bokar tid åt en. Vet du att du vill ha vård, så bokar du det själv. Bokar patienten själv, frigör 
vi tid och kan träffa fler patienter. ”Patienter känner sin egen kropp och sina egna symtom 
bäst”, de är expert. 

Ser ni eller vårdcentralen några risker/nackdelar med internettidbokning? 

Tidigare trodde man att patienter skulle boka hejvilt, bara för att de kan. De finns fortfarande 
några som gör det, men de har koll på dessa människor och hanterar dem. Ser inga potentiella 
problem, farhågorna har lagt sig. 

Varför har internetbokningen skapat de effekter som uppstod på vårdcentralen och 
vårdpersonal? 

För 70 % av tiderna har lagt på nätet, en positiv effekt. Gripen är en mycket positiv 
vårdcentral, de som jobbar här är positiva och är ganska på. De är inte rädda för förändringar 
och finner det spännande. Vi såg potentialen och körde fullt ut. 

 

  



 
 

78 
 

Bilaga 9 Intervju med verksamhetsutvecklare i vårdcentralen Verkstaden 
Hampus Robertsson, Verksamhetsutvecklare i Vårdcentralen Verkstaden, Skype-intervju 22 
mars 2017. 

(Detta är Hampus personalia tankar om verksamheten.) 

Hur stor är vårdcentralen?  

Tredje största vårdcentral (VC) i Sverige, drygt 21 000 listade patienter. Ca 70 medarbetare 
(allmänmedicinska mottagningen VC Verkstaden: BVC, BMM, Akademisk VC, 
familjecentral, SSK-mottagning, läkarmottagning, ungdomsmottagning, administration, 
samtalsmottagning, dietist m.m), 20–27 läkare (ca 12 heltider). Finns i Arvika. 

När började införandet av internetbokning i vårdcentralen? 

1 års sen, februari 2016 (bygga struktur, konfigurationsunderlaget), mars-april 2016 infördes 
internetbokning. När Landstinget bestämde att alla vårdcentraler skulle ha webb-tider, då fick 
de göra det.  

Jourtider (akuta tider), oplanerade besök - vård inom 7 (oftast samma dag). Alla schemaelement 
kallas för vårdtjänster. Dessa fixades så de passade jourtiderna (Konfigurationsunderlaget). 

Vad var din roll under införandet av internetbokning? 

Lägger ut schema, se till att schemat finns på webben. Var med och ändrade 
konfigurationsunderlaget på vårdtjänsterna. Kolla vilka vårdtjänster som ska vara 
avbokningsbara. Finns 21 vårdtjänster (alla går att avboka), 8 är rena fulla webbtider, d.v.s. går 
att boka, omboka och avboka. 

Hur stor av andelen tider är tillgänglig via nätet? Vad var beslutet/anledningen bakom 
detta? 

Mindre 5 % av läkartiderna är helt bokningsbara (en läkare kan ha 40 patienter i veckan och 1–
2 är bokningsbara via webben). Ändringar i schemat sker, grundplaneringen kan ha 20–40 tider 
som kan falla bort. Som leder till 10–15 tider i veckan i stället för doktor kan bli placerad på 
jourmottagning, akutbesök eller går på utbildning (då försvinner webbtider, vilket gör det svårt 
att beräkna andelen webbtider). 

Alla tider på webben är avbokningsbara, få tal som går att omboka och boka. Vad är 
bokningsbart? Enligt landstinget är avbokningsbara tider klassade som ”webbtider”. 

Vissa går att boka direkt, vissa går bara att avboka (men för att få en ny tid måste patienten 
ringa in). Däremot även om det går att avboka, får patienter sitta i telefonkö för att man måste 
ringa för att boka. Ledningen har bestämt om detta här. Beslutet bakom den låga andelen 
webbtider var ledningens. Kulturen är olika och arbetssättet är olika. 

Gripen har inga väntelistor (på samma sätt som verkstaden), väntelista över vissa patienter (som 
t.ex. kroniker) man har extra koll på t.ex. diabetiker som kommer regelbundet eller äldre 
människor med mediciner. I Gripen, kan ha en lista på regelbundna patienter och vem som helst 
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tar hand om dem. Historian ligger i ett journalsystem. Först får patienten doktor X, men nästa 
gång Y. 

”Man [vårdcentralen Verkstaden] curlar patienter rätt mycket, vi har väldigt koll på 
patienterna”, de har mycket koll på dem. Patienter hör till specifika doktorer och ska få en trygg 
vårdkontakt. Ska känna sig sedda av systemet. Kulturen i VC är inte direkt anpassningsbar till 
webbtider, att släppa kontrollen. Doktorn har hög kontroll på vilka patienter hen ser, vet att en 
patient ska gå till hen. När tider publiceras på nätet förlorar doktorn denna kontroll. 

Läkare är rädda för att förlora kontrollen över sina egna scheman, eller sina patienter. För en 
patient kan välja vilken doktor som helst. För doktorns tider ska användas till hens patienter. 
Det finns fördelar och nackdelar. Fördelen är att patienterna tycker mycket om det, att de har 
sin doktor och vet vem de ska kontakta om något händer. Att känna sig sedd av vårdsystemet, 
att veta vilken är din doktor (ha en fast vårdkontakt).  

Om patient är listad på Verkstaden, ringer hen till telefonkön, sedan ser sköterskan att patienten 
är listad hos doktor X och han känner dig och får gå till han. När patienten ser doktor X, behöver 
hen inte berätta sin livshistoria varje gång för doktorn ser inte en ny person. Grundtanken är att 
patienten alltid ska få doktorn X, men det funkar inte alltid.  

Varför inte förlora kontrollen? Läkare vill kunna prioritera egna patienter, 
distriktssjuksköterskans roll på telefonen på rådgivningstelefon (många vet inte att det kallas så 
för många ringer bara för att boka tid) är att bedöma vad för tid patienten behöver, akut eller tid 
till undersköterska, sjuksköterska eller doktor, sjukgymnast – detta bedömer sköterskan på 
telefonen. Denna bedömning, prioriteringsnivåer försvinner.  

Självkritisk, data visar på att de som webbokar till läkare faktiskt skulle gå till en läkare. Nu ser 
de att de som bokar till sjuksköterska skulle egentligen gå till läkare, men detta tror de är p.g.a. 
att det inte finns läkartider på webben och bokar en sjuksköterska i stället. (Dessa är personliga 
tankar och inte VC) 

Sjuksköterskorna har fler tider via webben, för de ville det. Läkarna ville inte det, ville ha koll 
på sina patienter. 

Hur fungerade administrationen i vårdcentralen innan införandet av internettidbokning?  

Läkare prioriterar och styr sitt egna schema. Kan sätta begränsningar, och styra hur schemat 
kan se ut och vilka patienter som kan tas emot och när. Läkare tar emot alla patienter, men 
prioriterar själv när de tas emot. 

Patient ringer till VC under telefontid och får prata med en sköterska, hon bedömer din 
prioritering. Behövs vård samma dag bokas patienten in på jourtid, haft ont i knät i flera år, då 
är det inte akut. Tillhör patienten dr X, då kollar sköterskan om hen har tid och när det finns 
ledigt tid bokar sköterskan tiden. Behöver patienten träffa en doktor men det är inte superakut 
får personen en förturstid och kollar om dr X har förturstid (ex. inom 3dagar). Har inte dr X 
förturstider får patienten träffa en annan dr för en doktor bör se över problemet så fort som 
möjligt. 
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Sköterskan bokar direkt en tid när patienten sitter på telefon, hen sitter med journalsystemet 
och kan se tider och tillhörande dr. Ingen tidsbokare finns, utan sköterskan fixar tid på en gång. 
Patienten får snabbt en tid, sker tiden nära får patienten skriva ner tiden själv. Är det t.ex. inom 
4 veckor skickas en kallelse (beror på postgången, posten måste hinna med). 

Tidsluckor delas in i 30min, förutom akuttider som är kortare. 

Läkare ska utföra 1900 besök per år, det är grunden. Men hur dessa 1900 besök utförs är upp 
till doktorn. Anledningen till att det inte är fasta scheman för läkare, är för VC inte är geografiskt 
attraktivt, Arvika är inte en lika stor stad som Karlstad. Detta ses som en service, jobbar du här 
ser de till att arbetet passar läkaren och du får distribuera tiderna själv (läkare bygger upp sitt 
egna schema). Läkarna får möjligheten att se över schemat så den anpassas till dem. 

‐ Vad för problem existerade då?  

Det kommer patienter som kommer in för vård, men behövde inte komma, men det vet VC inte 
för än patienten har kommit. Verkstaden utför fler öppenvårdsbesök än Gripen, det är en stor 
skillnad. 

Det görs mer vård i Arvika, mer per listad patient jämfört med Karlstad (år 2015). De tror p.g.a. 
att människor är friskare i Karlstad, socioekonomiska förhållanden.  

Administration: Den är mindre oförändrad, p.g.a. av att inget stort införande av webbokning 
utfördes.  
Telefonin är inte varför man studerar till att bli distriktssjuksköterska, för att sitta på telefon och 
prata med folk. De tycker att det är betungande. Telefontider är 8–10 varje förmiddag. De flesta 
sköterskor sitter på telefon. Måndag, tisdag och fredag på eftermiddagen 13–14. Ca 30–40 % 
av deras arbetstid går till att sitta i telefon. De tror nog att de skulle vilja spendera mer tid med 
patienter än telefon. 40 % spenderas på telefon. Detta skapar stress och det har hänt att personen 
slutar för att de inte vill prata i telefon och börja på akuten för där händer det saker. I stället för 
att sitta och prioritera patienter, alla som ringer vill ha tid, därför de ringer. Få personen ringer 
för att diskuterar deras hälsoproblem, knappt existerar. ”De [patienter] kallar det 
tidbokningstelefon” i stället för rådgivningstelefon. 

Produktivitet 

Det var ledningens syn på internetbokning som gjorde att beslutet blev minimum på 
internetbokning, ledningen bestämde. Införandet av internetbokningen skedde för att 
landstinget sa det för det finns en efterfråga på detta. 

‐ Vad för eventuella problem skulle internetbokningen kunna lösa? 

Läkare som jobbar med patienter har en nära kontakt, sån kontakt får du inte via internet. Få en 
sån kännedom om patienten, känna hela familjen som kommer till mig. Den grejen är de rädda 
om, lokal kännedom. Familjeläkaren, detta är de rädda om. Ser inte fördelar, för man förlorar 
det man har nu. Rädsla att släppa allt, och inte har en aning vem som är bokad för patienten. 

‐ Hur fungerar det nu jämfört med hur det såg ut innan införandet?  

Det går för patienten att boka tid via webben, men är begränsat.  
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Folk ringer och berättar att det inte finns webbtider.  

Finns inte så mycket skillnader. Lite enklare 

 

Vem ansvarar över administrationen och telefontider i vårdcentralen? 

Administration: vårdadministratör. 

Telefoni, rådgivningstelefon: Distriktssjuksköterskan. Kan vara en sjuksköterska, men 
vanligast med distriktssjuksköterska. 

Verksamhet/Vårdcentral 

Har kostnadsbesparingar skett i verksamheten efter införandet av internettidbokning?  

Nej, det har det inte. 

Produktivitet: Viss administration har sparats då folk bokar på webben. Eftersom det är en liten 
del av tiderna, så kan man inte se direkta effekter. Det märks inte. Uppskattas av de som har 
kunnat boka via internet. Webbtider går snabbt att boka, det finns en efterfrågan, ej hunnit 
anpassa. 

- Har det skett resursfrigöringar? I så fall, vad har gjorts med resurserna? 

Nej 

- Vad för effekter har detta lett till? 

- 

- Har det skett färre uteblivna besök av patienter? (Pga. Sms-påminnelser) 

Nej, det vet de inte. Kan inte få den statistiken. De tror att vet patienten när de har sin tid och 
kan man inte så avbokar man. SMS-påminnelser finns och det kör de. De måste aktivt säga en 
gång inom landstingets väggar för att få påminnelserna. Då får man det för alla besök. Har inte 
statistik om det har blivit bättre eller sämre. 

Har internettidbokningen underlättat administrationen? 

Mikrosaker, är det en webbokning är kostnaden autofyllt. Auto-fylls att det kostar en viss 
summa. Allt sker automatiskt, är automatiserat, men kan inte se direkta effekter p.g.a. litet 
införande. Men man kan se att om fler webbtider finns skulle tid sparas i kassan. Receptionisten 
skulle kunna göra något annat. 

- Har den påverkat telefonköerna?  

Inget signifikant. 

- Har telefontillgängligheten ökat vid tidbokning via telefon? 

Webbokning har inte påverkat telefontillgängligheten. 

Den har gått ner för både VC Verkstaden och Gripen. 
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Hur har internettidbokningen påverkat verksamheten? 

Ingen stor påverkan 

- Förändrade arbets- eller verksamhetsprocesser? (förenklade/mer komplicerade) 

Verkstaden tittar lite hur det ser ut i Gripen. Förändringsarbete har påbörjat, men det finns 
utrymme för förbättring. Inga stora förändringar har hänt.  

- Bokar fler via internet jämfört med via telefon? 

Läkarna har mindre än 5 % av sina tider på webben.  

Vårdpersonal 

Har internettidbokningen påverkat vårdpersonalens arbetssituation? 

Webbokning har kanske avlastats lite, men ser för det mesta lika ut. 

- Har vårdpersonalen fått mer tid till att vårda patienter? 

Kan inte se, för införandet är så liten. Effekterna finns inte. 

De har fått träffa mer patienter för de har stängt telefontider (mellan onsdag och torsdag mellan 
13-14) och har patienter i stället. En anledning varför telefontillgängligheten har sjunkit. Har 
tidigare alltid legat på över 80 % som riktlinje, men har gått ner för att de tar hand om mer 
patienter. 

Anledningen bakom stängda telefontider är för att de hamnat efter med specialistmottagning 
och relaterade patienter. För att lösa detta tog de bort telefontider och ta hand om fler patienter.  

- Eller har vårdpersonalen fått spendera mindre tid med patienter? 

Nej, oförändrat 

- Hur fungerar administrationen nu jämfört med hur det såg ut innan införandet? 

Oförändrad. 

- Har vårdpersonalen blivit påverkade av internettidbokning? 

Nej. 

Upplever vårdpersonalen någon nytta med internettidbokning? 

Ja, en bokad webb-tid är ett telefonsamtal som inte behövs tas emot. Det kan vara ett onödigt 
besök. De ser fördelar med webbokning. 

- Hur har internettidbokningen påverkat arbetsmiljön? 

Det är stressig att sitta på telefon. Men det är ett jobb som de signar upp på, de skulle säkert 
vilja sitta mindre i telefon. Men så länge det inte är ledningen eller landstingets beslut att inte 
sitta i telefon längre då får sköterskor fortsätta göra det och anpassa sig till de regler som finns. 
Gripen gör med telefon som verkstaden gör med internetbokning (måste ha telefon så det finns 
två som jobbar med det).  
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6–12 distriktssjuksköterskor, i princip alla sitter på telefon. 10 sitter på en onsdag, 6 som inte 
sitter på telefon. Generellt, mycket högt tryck på telefon på måndagar – större andel sitter på 
telefon. Sen sjunker andelen för varje dag 80 % (måndag) – sjunker sedan till 60 % senare 
vardagar.  

Detta är arbetssättet som det är här, det är anpassat till det som det ser ut nu. Ändrar man 
arbetssätt kommer telefonen med i det. ”Som det är idag så funkar det, det går runt”. Ledningen 
ser det inte som ett problem att de sitter på telefon, för det funkar. Att sitta i telefonen är något 
som måste göras och man måste acceptera det. Att göra några timmar där. 

Var det bättre förut innan internettidbokningen infördes? 

- 

- Har internettidbokningen skapat problem för vårdpersonalen? (ex. felbokning av 
en patient?) 

Ett problem har varit avbokningen. Att patienten har varit planerad att ses under februari, men 
får en tid i mars. När tiden avbokas går patienten tillbaka till feb och personalen måste titta 
tillbaka för att finna patienten som de kan ha missat. Patienten hamnar inte tillbaks till då när 
tiden var bokad, utan när de var planerad. Finns mycket eftersläp. Administrationen blir jobbigt 
när läkaren är efter med väntelistan. Läkaren måste gå långt bak för att se att ingen är missad 
(planerad i december, får tid i feb, men avbokar i jan, går tillbaks till december). Detta har 
krånglat med väntelistan, läkarens administration. 

Patienter har bokat en tid, men det funkade inte. Det finns inte med i bokningssystemet, kan 
antingen vara patienten som inte fullförde bokningen eller att det är fel i systemet. Patienter 
dyker upp med bokningsbekräftelser, men har inga tider (Händer då och då, och har inte kunnat 
identifierat problemet). 

Det bokas läkarrelaterade besök på sjuksköterskans tider. Det som läkare bör ta hand om. Blivit 
fel i bokningen, patient tar fram telefonen med en bild på bokning. Tryckte inte på det sista 
knappen. 

För kontext 

Vad är er syn/attityd mot internettidbokning?  

Vill inte släppa tider till webben, anledning varför det är bara 5 % webbtider. 

Det finns en viss rädsla för förändring. Positiva med det, men vill vara restriktiva med det. 
Frågan är hur många webbtider ska vi ha? För det fungerar som det ser ut nu. 

Ser ni eller vårdcentralen några risker/nackdelar med internettidbokning? 

Att de kan förlora kontrollen, de kan inte se vilka som bokar för vem som helst kan boka. Sen 
kan inte läkare styra (prioritera) dagen att de tar tunga pass på morgonen och lättare innan lunch. 
Med webben kan det hända att det blir 8 livskriser som inte tar 30min, utan skulle behöva ta 
mer tid. Läkare kan inte kontrollera sin egen tidbok (Jag ska få in 5 från min väntelista, jag kan 
ta patient 1–3 de är lätta patienter, de två tyngre på eftermiddagen). 
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Nackdelen är att det bokas irrelevanta saker, till en yrkeskategori. Han tror att folk bokar för att 
boka, för att det är ett litet utbud. När man ser att det finns en tid, tänker man ”nu finns det en 
tid, bäst att jag [patienten] bokar den för att vara säker att jag får en tid”. Skulle fler tider 
finnas skulle inte detta hända. 1–2 tider i veckan per läkare. 47 tider i veckan. 

Varför har internetbokningen skapat de effekter som uppstod på vårdcentralen och 
vårdpersonal? 

Ledningen tyckte detta (5 % bokningsbara), en doktor kan väl ha 1–2 tider där det passar. Det 
bara blev det. Minimum är en definitionsfråga för alla tider går att avboka. 

Det var ett landstingsgemensamt beslut att ha webbtider. Ingen riktigt vet vad som egentligen 
räknas som en bokningsbar tid, webb-tid – är det en av-, om- eller direktbokningsbar tid? 

Landstingsgemensamt beslut skulle få dem att införa mer. Avbokningsbar är bokningsbar, 
definition! När beslutet kom, okej, då ser vi till att tider går att avboka sen behåller vi det som 
vi har det just nu. 

Ser webbokning som en risk att förlora kontrollen över patienterna. Ska patienten avgöra om 
det är akut? Det är vårdgivare (SSK eller DR) som ska ta bedömning om de ska få tid eller inte, 
för via webben tar inte patienten kontakt med en sköterska för bedömning. Det är sköterskan 
som ska boka och se att en läkare behövs, när hon trodde att hon kunde fixa det. Risk att låta 
patienten ta över och släppa kontrollen. 

SOMMAR 

Under sommaren 2016 fanns det fler webbtider, då kunde sköterskan hänvisa till webbtider och 
det funkade bra och andelen var större. Verksamhetsutvecklaren och en av cheferna (finns tre 
chefer, en för läkare och vårdadministratörerna, en över sköterskor och kuratorer, fotvårdare, 
dietist och verksamhetsutvecklare samt en över BVC ungdomsmottagning och 
familjecentralen) tyckte att de skulle testa på det under semestern när halva styrkan är borta. Då 
kan man lättare testa saker och får snabbare resultat, sköterskorna tyckte att det funkade helt 
okej, i stället för att skulle leta efter tid som kanske inte var lätt att hitta,  

20% av tiderna var tillgänglig på webben, 20 % av de utförda besöken.  

Varför testa de? Under sommaren åsidosätts väntelistorna och alla de årsbesöken, då blir det att 
man i stället fokusera på det som ska göras nu. Mer akut style. Anledningen varför de gick 
tillbaka till 5 %, för det som åsidosatts måste tas ikapp eftersom man körde bara akut och hälften 
var på semester.  

De körde på och testade, funkade det inte är det bara att gå tillbaka till utgångsläget. Men det 
funkade faktiskt väldigt bra. Vi blev godkända av sjuksköterskorna. 

Även om det gick bra, gick de tillbaka till hur det var tidigare för ”det var bara för det var under 
sommaren, funkar inte under verkligheten”. Tror det kommer en förändring för de måste 
anpassa sig och till tekniken. Man bör köra antingen eller. 
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Bilaga 10 Intervju med distriktsläkare i vårdcentralen Gripen 
Jerry Thunberg, distriktsläkare i vårdcentralen Gripen, personlig intervju 13 april 2017. 

Vad är din officiella arbetstitel? 

Distriktsläkare. Innebär specialist inom allmän medicin. Med andra ord, ska kunna hantera det 
behov som 90 % av befolkning är ute efter eller drabbas av. Ta hand om nyfödd till 100 åring. 
Distriktssjuksköterskor detsamma, specialist inom allmän medicin. 

Hur fungerar administrationen/tidsbokningen nu jämfört med hur det såg ut innan 
införandet? 

Vi delar in tider i 30 min. Ingen ändring på administrationen för tidsbokning, ser ut som förut. 
Vinsten har sköterskorna gjort, nu kan sköterskor ägna sig åt andra arbetsuppgifter i stället för 
att sitta i telefon och färre sjuksköterskor sitter på telefon 

- Hur såg det ut innan? 

- 

- Var det en börda?  

Nej, var inte påverkad av tidsbokningen. Det finns andra bekymmer, t.ex. vår datasystem som 
är tung och kräver mycket administrativtid. Positiv aspekt blir att man får hålla på med mindre 
tid på systemet då patienter bokar sina tider själva. De slipper sitta på datorn för att boka tider 
åt patienter. 

Har webb-tidbokningen påverkat din arbetssituation?  

Inte direkt. 

- Har du blivit påverkad av internettidbokning? 

Ja, det tar tid att läsa igenom en journal.  

Ett annat problem är att Gripen har en stor tillgänglighet av tider på nätet. Många andra 
vårdcentraler har inte det, men har andra problem. Har svårt med bemanning och patienter har 
svårt att komma fram till vårdcentralen (via telefon t.ex.). Då går de ut på nätet och ser att även 
om jag har gått på Skåre vårdcentral i 10 år har jag försökt ringa i två dagar och inte kommer 
fram. Då ser jag att jag kan boka en tid på Gripen till läkare i övermorgon, det gör jag. Då 
kommer patienten in till mig, vi har en halvtimme på oss för besöket och så ser jag en jättetjock 
journal. En lång problematik som jag måste sätta mig in i, kanske egentligen skulle ta en timma 
att sätta sig in i den här problematiken. Men måste jag undersöka patienten och se om något 
nytt har tillkommit. Det är omöjligt på en halvtimme. Patienten känner sig missnöjd för vi 
hinner inte läsa hans problem och det blir ett besök här, sen går han tillbaks till sin vårdcentral. 
Som leder till ett besök som aldrig skulle har hänt och bokat. Felbokning är ett problem! 

- Har du fått mer tid till att vårda patienter? (administrationen sjunkit, mer 
produktivt arbete) 
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Blir mer administrativt tid att läsa journaler, sen försvinner tid när felbokningar sker. Slösade 
resurser, det är tider som mina patienter skulle behöva. Fått mindre tid med rätt patienter, de 
som bokar rätt. Förr kunde man prioritera de som behövde vården mest fick det. Nu är det de 
som är kunniga med datorn och är snabbast på att boka. Först in!  (Men finns inget vetenskapligt 
belägg ännu). Jag har upplevt att många yngre med banala och själv läkande åtkommer lägger 
beslag på tiderna här.  

- Hur mycket tid spenderar du på rådgivningstelefonen nu, jämfört med hur det var 
innan webb-tidbokningen infördes? 

Det är sköterskan som sköter telefontiderna, som bedömer till vem patienten ska besöka och 
vad för sort besök det ska vara. Den som är bäst lämpad att prioritera patienterna är den som 
vet patienten bäst, vilket är jag när jag jobbade med min väntelista. Så var det förut, jag kände 
mina patienter väl. Jag vet att när någon har problem, men egentligen inte på grund av ett 
tidigare besök, behövs det inget besök. Att känna patienten har försvunnit. Nu är sker 
resursslöseri. 

Upplever du någon nytta med webb-tidbokning? 

Inte för mig. Kommer inte i direkt med tidsbokning. Är nytta för vissa arbetsgrupper, 
sjuksköterskan som satt på telefon och tog emot alla önskemål från befolkningen och bokade. 
De har fått frigjord resurs, Gripen har minskat antalet sjuksköterskor som sitter på telefon. Det 
har varit vinsten, för vårdcentralen. 

Jag har min tidbok över ett visst antal besök varje dag, jag jobbar precis som förut. 

- Hur har webb-tidbokningen påverkat arbetsmiljön? 

Jag tycker att min arbetsmiljö har blivit sämre. Därför att jag möter dagligen felbokade 
patienter, vilket leder till frustration hos mig, missnöje i patienten.  

Förr när sköterskorna bokade kunde de bedöma problemet, avvisa eller lösa och boka åt rätt 
instans inom rimlig tid. Nu när tidsbokning ligger ute, är det många som bokar fel. Bokar 
telefontid när det egentligen behövdes ett besök. De vill att jag ska bedöma ett födelsemärke 
t.ex. per telefon, vilket jag inte kan göra. De bokar ett besök hos mig, som jag skulle kunna lösa 
per telefon. Eller ett besök hos mig som inte jag egentligen jag inte kan lösa som jag i stället 
skulle hänvisa till sjukgymnasten om jag hade haft en telefonkontakt innan besöket. 

Var det bättre förut innan webb-tidbokningen infördes? 

Det har blivit bättre för sköterskorna, men det har uppstått problem för läkare 

- Vad fungerade bättre förut? 

När en distriktssjuksköterska kunde bedöma patientens situation var det lättare att veta om 
patienten skulle behöva en telefontid, besökstid eller gå till sjukgymnasten. Hon gjorde en 
bedömning och en prioritering som att en patient vill ha en fysisk undersökning, det är inget 
brådskande, det kan vi vänta med i tre veckor, vi kan ta prover så allt blir redo och klart när du 
kommer till doktorn. Nu bokar patienter på ett väldigt kort varsel, jag hinner inte få några 
provsvar och då måste utföra ytterligare en kontakt för att få provsvaren och en ny 
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utredningsgång. Det är en fördel för mig om en patient kommer när provsvaren är klara och kan 
då ändra fokus på besöket och det visar på att det är ett jättelågt blodvärde. Då kan vi ägna tid 
åt det viktiga. I stället för ett exeem på armen. Det var det som fungerade bättre förut. 

Kontinuiteten har försämrat. Kontinuitet innebär att patienten får träffa samma doktor. Det är 
jätteviktigt både för patienten, många har kroniska sjukdomar, kanske hundra sidors journal. 
Går man till en och samma doktor som lär känna patienten och kan alla tidigare sjukdomar, 
vilka mediciner man har prövat, vilka utredningar som har gjorts, så är det mycket lättare för 
doktorn att ge bra vård. Det är också lättare för patienten som slipper att berätta sjukhistoria 
gång på gång. Bättre för skattebetalarna, man kan bli mer effektiv i sitt arbete. För att nu när 
patienten bokar sig själva, på sju besök kan det bli sju olika doktorer. Därför att patienten vill 
komma snabbare, jag kanske känner patienten, men kollega bredvid har tid snabbare och då 
bokar patienten den tiden i stället. När patienten kommer dit måste doktorn sätta sig in i flera 
hundra sidors journal. Kontinuiteten har försämrats, förut kunde vi styra att patienterna hamna 
hos rätt doktor direkt. 

Sköterskorna kunde se att den här patienten har gått till doktor Thunberg i tio år, med sin 
hjärtsvikt och prostatacancer och då försöker vi styra över honom till doktor Thunberg.  

Tidigare hade varje patient en namngiven doktor, honom kommer du alltid bli hänvisad till. Det 
är jättebra, man behöver inte vara kronisk sjuk för att ha nytta av detta. Även om jag får träffa 
dig och märker att du tenderar till att söka vård lite för ofta, kan jag möta dig på din nivå och 
förstå vad din problematik utgörs av efter att ha träffat dig några gånger och har sätt att du söker 
gärna tidigt. Då kan jag tanka dig med trygghet och säga att du kan vänta några dagar. Och 
utbilda dig i egenvård och göra dig till en lyckligare människa. Kontinuitet är viktigt för alla 
inom sjukvård.  

Nu har vi gått mot ett annat håll, började väl för cirka 10 år sen när man ville spara pengar. DÅ 
la man på doktorn fler och fler patienter. Då såg man att stafett läkare såg effektiva ut på papper 
där många besök utfördes. Men man såg inte kvalitet på besöken. Många besök tyckte man var 
bra och då börja läkare jobba mer och mer som stafett läkare. Nu är det en öppenmottagning 
där vem som helst kan komma in och träffa dagens doktor. En doktor sköter nu cirka 2200 
patienter, svenska läkarförbundet har haft som mål och krav att läkare ska ha 1500 patienter på 
sin lista för då kan man göra ett bra jobb. Mindre listade patienter leder till högre vårdkvalité. 

Kontinuiteten sjönk redan innan webbokningen infördes. Det var inte tack vare webb 
tidbokningen. Webb tidbokningen har inte gjort den stora försämringen, men har försämrat det 
ytterligare. 

- Har internettidbokningen skapat problem för dig? (t.ex. felbokning av en patient) 

Felbokning av patienter, kontinuiteten har sjunkit. 
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Bilaga 11 Produktionsdata 2015–2016  
Data som finns i Tabell 1 och 2 har automatiskt genererats av en rapportgenerator och bidrogs 
av Verksamhetsutvecklaren i vårdcentralen Verkstaden. 

Tabell 1: Produktionsdata 2015 

Antal listade 
patienter 

Utförda besök 
2015 

Besök per listad 
2015 (enl. utfall 

2015) 

VC Verkstaden 21 582 24 894 1,153 

VC Gripen 20 153 16 178 0,803 
 

Tabell 1 anger vårdcentralen Verkstadens och Gripens antal listade patienter och hur många 
patientbesök som utfördes år 2015 för båda vårdcentralerna. 

Tabell 2: Produktionsdata 2016 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total 

VÅRDCENTRALEN 
VERKSTADEN 

ARVIKA 

1 868 2 450 2 305 2 249 2 161 1 754 1 635 1 974 2 454 2 442 2 543 2 157 25 992 

VÅRDCENTRALEN 
GRIPEN KARLSTAD 

1 399 1 421 1 337 1 399 1 590 1 429 1 076 1 392 1 630 1 515 1 406 1 347 16 941 

 

Tabell 2 anger vårdcentralen Verkstadens och Gripens utförda patientbesök per månad och hur 
många som utfördes totalt år 2016.   
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Bilaga 12 Artikel om tidsbokning via internet 
Nedan är en artikel om tidsbokning via internet i vårdcentralen Gripen och Verkstaden. Den 
bidrog verksamhetsutvecklaren i Landstinget i Värmland och var tagen från Landstinget i 
Värmlands intranät. Artikeln är uppdelad i två sidor och var från början utskriven på papper. 
Den är modifierad i kandidatuppsatsen för att den ska kunna vara läsbar för läsaren, eftersom 
den skannade versionen var suddig, och foto av en person i artikeln är borttagen. 

 

Webbtidbokning ger nya möjligheter på Gripen          Sida 1 av 2 

 

Startsida intranätet Landstinqsqemensamma nyheter 
Webbtidbokning ger nya möjligheter på Gripen 

Webbtidbokning ger nya möjligheter på Gripen 
10 februari 2017 

Vårdcentralen Gripens webbtidbokning har blivit en 
framgång. Tack vare systemet, som frigör patienttid för 
personalen, kommer två nya mottagningar öppnas. 

Det var i juni förra året som Gripen drog 
igång webbtidbokningen i full omfattning. 
Sedan dess kan 70 procent av 
läkarbesökstiderna, 40 procent av 
telefontiderna samt vissa tider hos 
sjuksköterskor och kuratorer bokas via nätet. 

Ett koncept som varit lyckat. 
Under årets fem första veckor bokades 1 188 
tider via webben på Gripen, som är länets 
näst största vårdcentral. På den största, 
Verkstaden i Arvika, bokades 92 tider under 
samma period. — De flesta tider bokas. Men 
som de flesta e-hälsostrategier har 
funktionen i sig inget värde, den är mer ett 
instrument för att kunna flytta tider för 
administrativa uppgifter till sjukvård. Mesta 
delen av telefontiden handlar inte om 
rådgivning utan om att boka tider. Det här 
ger oss större kapacitet att ta emot patienter 
fysiskt, säger enhetschefen Jürgen Staub-Lambrecht. 

Åtta månader efter att webbtidbokningen infördes har Gripen kunnat 
minska skötersketimmarna för den öppna telefontiden med 60 procent. 
Samtidigt har telefontiderna förlängts till ett förmiddags- och ett 
eftermiddagspass. 

Däremot har telefontillgängligheten minskat. Tidigare låg Gripen på 3 000 till 3 
300 besvarade telefonsamtal per månad medan statistiken för januari ligger på 2 
500 till 2 800. 

Men det finns förklaringar till nedgången, säger Jürgen Staub-Lambrecht. 
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Till exempel inkluderar svarsstatistiken inte samtal där patienten väljer att bli 
uppringd, den tar ingen hänsyn till att en del patienter väljer att lägga på och 
nyttja webbtidbokningen när det inspelade telefonmeddelandet spelas upp under 
telefonkötiden. Dessutom får många ringa om för att komma in i telefonkön, men 
väl där är väntetiderna kortare. 

— Det handlar om att vi har färre sjuksköterskor som besvarar samtal vid 
samma tidpunkt, men de gör det under en längre tid under hela dagen. 
Meningen är att styra bort så att alla samtal inte kommer klockan åtta på 
morgonen, säger Jürgen Staub-Lambrecht och fortsätter: 

http://livlinan.liv.se/Nyheter-intranatets-startsida/webbtidbokning-ger-nya-mojlighete... 2017-02-21 

 

Webbtidbokning ger nya möjligheter på Gripen Sida 2 av 2 

— Siffrorna ser förfärliga ut när man tittar på antal procent. Men gör man en 
djupare analys finns det förklaringar. Jag är inte så oroad. 

Tack vare att sköterskebemanningen i telefon kunnat minskas har Gripen kunnat 
erbjuda fler besökstider. Faktum är att två nya mottagningar kommer att öppnas. 
En sköterskeledd mottagning för patienter med högt blodtryck och en för 
uppföljning av äldre multisjuka personer. 

— Äldre multisjuka behöver inte alltid ha uppföljningstid hos läkare, tack vare det 
här kan distriktssköterskorna engagera sig mer i det. Det här är något som 
förhoppningsvis gör det bättre för stora delar av befolkningen, säger Jürgen 
StaubLambrecht. 

Läs mer om e-tjänsterna på 1177.se här. 

Uppdaterad: 
2017-02-10 
Publicead av:  
Sofie Ernerudh 

0 Kommentarer 

 
http://livlinan.liv.se/Nyheter-intranatets-startsida/webbtidbokning-
ger-nya-mojlighete... 2017-02-21  

 

 
Artikeln beskriver de möjligheter som finns med tidsbokning via internet och hur många 
tidsbokningar som utfördes via internet hos både vårdcentralen Gripen och Verkstaden.  
Dessutom beskriver artikeln om den minskade telefontillgängligheten hos vårdcentralen 
Gripen.
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Bilaga 13 Workshop PowerPoint 
Bilderna nedan tillhör en PowerPoint presentation som användes för workshop innan ett 
införande av tidsbokning av internet genomfördes på en vårdcentral i Värmland. Alla 
PowerPoint bilder från presentationen finns inte nedan, utan bara det som var relevant till 
kandidatuppsatsen. 

Bilderna ska läsas sekventiellt och tillsammans beskriver syftet och möjligheter med 
tidsbokning via internet, hur integrationen mellan journalsystem och 1177 Vårdguiden fungerar 
och 1177 Vårdguidens basutbud till patienter. 

 

Figur 13.1: Tidsbokning via internets syfte 

Figur 13.1 beskriver syftet med tidsbokning via internet för vårdcentraler i Värmland att bland 
annat ska tidsbokning via internet frigöra resurser, underlätta administrationen och öka 
telefontillgängligheten. 

 

Figur: 13.2: 1177 Vårdguidens basutbud till patienter i Värmland 

Figur 13.2 beskriver det basutbud som vårdcentraler och mottagningar i Värmland ska erbjuda 
patienter via 1177 Vårdguiden. Det som ingår i basutbudet är t.ex. möjligheten för patienter att 
förnya recept via internet och boka, avboka och omboka tider via internet. 
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Figur 13.3: Nationella tjänsteplattformens integration mellan Cambio Cosmic (journalsystem) och 
1177 Vårdguiden 

Figur 13.3 beskriver integrationen mellan journalsystem och 1177 Vårdguiden och hur 
tidsbokning via internet blir möjligt. Journalsystem (Cambio COSMIC) som används 
kommunicerar med 1177 Vårdguiden genom Nationella tjänsteplattformen (NTP). NTP 
fungerar ungefär som en integration och gör tidsbokning via internet möjligt. 

 

Figur 13.4: Vilka möjligheter finns med 1177 Vårdguidens e-tjänst? 

Figur 13.4 ställer frågan vad det finns för möjligheter med tidsbokning via internet? 

 

Figur 13.5: Patienters möjligheter inom tidsbokning hos vårdpersonal 

Figur 13.5 besvarar frågan i Figur 13.4 och beskriver vad för möjligheter som finns med 
tidsbokning via internet. Att patienter ska kunna boka, avboka eller omboka en tid hos till 
exempel en läkare. 
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Figur 13.6: Exempel på bokningsprocessen 

Figur 13.6 ger ett exempel på hur tidbokningsprocessen kan se ut när en patient behöver omboka 
eller avboka. Personal bokar en tid via Cosmic (journalsystemet) och tiden erbjuds till patienten 
via kallelse. Tiden passade inte patienten och han eller hon vill omboka tiden och gör det genom 
1177 Vårdguiden. Sedan ombokar patienten sin tid och Cosmic (journalsystemet) uppdaterar 
automatiskt den nya tiden. Dessutom blir patienten påmind om tiden ett dygn före utsatt tid.  


