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Bakgrund  
I projektet DigiSen har en arbetsgrupp arbetat med e-hälsotjänster som 

tema. Gruppen har bestått av medlemmar i PRO och tillgänglighets- och 

användbarhetsexperter från Begripsam. Tillsammans har vi diskuterat vad 

det är som gör e-hälsotjänster svåra och hur de borde vara utformade.  

I arbetsgruppen har det medverkat flera personer som under sitt yrkesliv 

arbetat inom hälso- och sjukvården eller som haft erfarenheter av 

densamma som patienter. Arbetet har skett med så kallad samskapande 

metodik. Vi har främst diskuterat 1177.se och de tjänster som finns där 

men också andra exempel. Vi har genomfört möten online via Zoom och 

löpande dokumenterat vårt arbete via Miro. I denna rapport sammanfattar 

vi vårt resultat. 

Digitaliseringens effekter  
Enligt en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR) ska Sverige bli bäst i världen på e-hälsa1. För att det ska bli 

verklighet behöver vi fundera på hur alla som vill ska kunna använda 

e-hälsolösningar. Enligt överenskommelsen ska individen ses som 

medskapare för att förverkliga denna vision. Hälso- och sjukvården ska utgå 

från behov hos patienter, brukare och närstående. 

E-hälsolösningar har funnits länge och de introduceras ofta som ett 

(frivilligt) alternativ till den traditionella vården. På senare tid har 

utvecklingen gått ganska fort och perspektivet har börjat vridas. Nu 

beskrivs strategin allt oftare som ”digitalt först” och det anses önskvärt att 

vi som medborgare helst ska interagera i digitala kanaler. Det har ännu inte 

kommit till en punkt där det bara finns digitala alternativ. Men under 

pandemin kom vi ganska nära. Plötsligt skulle vi inte besöka vår 

vårdcentral, utan i stället söka digitala konsultationer. Om vi hade covid-

symptom skulle vi boka tester digitalt. Senare skulle vi boka vaccin digitalt. I 

vissa delar av landet fanns först inga andra alternativ. Den som inte var 

digital hamnade i stora svårigheter.  

 
 

1 https://www.ehalsomyndigheten.se/om-e-halsa/vision-e-halsa-2025/ 
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En överflyttning av arbete, ansvar och konsekvenser 
När sjukvården digitaliserar sina tjänster sker ofta något som vi kanske inte 

har pratat om så mycket. Det är en överflyttning av vem som gör jobbet, 

vem som tar ansvar för att det blir rätt och vem som får stå för 

konsekvenserna om något blir fel. Om vi gör ett fysiskt besök i vården så 

finns professionell vårdpersonal på plats och kan ge stöttning. Om vi går 

vilse i en sjukhuskorridor så kan vi få hjälp att hitta rätt. Om vi går vilse på 

en webbplats får vi försöka lösa det själva.  

 

Figur 1 Överflyttning av arbetsinsats, ansvar och konsekvenser vid digitalisering 

Det som har hänt i och med att vi har börjat använda e-hälsotjänster är att 

arbete, ansvar och konsekvenser har förskjutits från den som erbjuder en 

tjänst till den som ska använda en tjänst. Idag får vi som individer göra 

mycket av arbetet ensamma. Det är inte heller säkert att vården 

uppmärksammar om vi gör något fel och konsekvenserna som det medför. 

Det är inte ödesbestämt att digitaliseringen automatiskt måste leda till 

sådana resultat. Men eftersom sjukvårdshuvudmännen ser digitaliseringen 

primärt som ett sätt att minska sina kostnader, så riskerar detta att bli 

resultatet. Någon annan än personalen behöver göra jobbet. 
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Ombud – ett bra men lite okänt och krångligt stöd 
I flera lägen skulle det vara bra att kunna bjuda in en anhörig att ta del av 

information eller att utföra tjänster. Ibland finns det möjlighet att bjuda in 

ett ombud. Men det är ett stöd som inte är tillräckligt känt och som ofta är 

lite för krångligt att använda. 

Digitala legitimationer 
Det finns fortfarande många äldre som inte kan identifiera sig digitalt. 

Andra har skaffat sig en digital legitimation, men i princip gett bort den till 

en anhörig som får sköta allt som kräver inloggning. Begripsams 

undersökningar visar att även många personer med funktionsnedsättning 

saknar möjlighet att identifiera sig digitalt. 

BankID är en privat digital legitimation som har en dominerande ställning 

Sverige idag. I många fall är den det enda tillåtna sättet att legitimera sig 

för att använda en tjänst. Det borde vara möjligt att använda valfri av 

samhället godkänd e-legitimationer för att använda allmänna e-

hälsotjänster. Det skulle i dagsläget inkludera Freja eID och Skatteverkets 

digitala legitimationer.  

Även personer som har en e-legitimation och som använder den kan tycka 

att den är svår att använda. Ett kritiskt moment som vi diskuterade är när 

man byter ut sin smarta telefon eller sin surfplatta. Flera av deltagarna 

hade erfarenheter av att ett sådant byte inte var enkelt att göra. Däremot 

har det blivit något enklare nu, än för några år sedan.  

Digitalt utanförskap 
Det är känt från forskning och olika undersökningar att det digitala 

utanförskapet ökar ju äldre delar av befolkningen som studeras. Begripsam 

har visat att detta utanförskap blir ännu större om man är äldre och har 

någon form av funktionsnedsättning. Den största årliga undersökningen av 

hur den svenska befolkningen använder internet kallas Svenskarna och 

Internet. https://svenskarnaochinternet.se. Vid olika tillfällen gör också SCB 

sådana undersökningar, https://scb.se/le0108. I dessa undersökningar är 

det svårt att få fram data som relaterar till funktionsnedsättning. Därför 

genomför Begripsam kompletterande undersökningar, 

http://internet.begripsam.se.  

https://svenskarnaochinternet.se/
https://scb.se/le0108
http://internet.begripsam.se/
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Besvärligt att inte ha råd 
Flera personer i arbetsgruppen tog upp att bland PRO-medlemmar finns 

många som lever med mycket knappa ekonomiska resurser. Det gör att det 

kan vara svårt att hänga med och skaffa tillräckligt modern utrustning. 

Liksom att ha råd med internetsurf hela månaden.  

Datorer, plattor, telefoner eller operativsystem blir plötsligt för gamla. Ofta 

för att tillverkarna inte längre vill eller anser sig kunna uppdatera. Det 

skapar tvärstopp i användningen av vissa funktioner. Alla har inte råd att 

omedelbart skaffa sig en mer modern utrustning. Det är dessutom 

förknippat med ganska mycket krångel att till exempel byta upp sig från en 

gammal mobiltelefon till en ny.  

Skamfullt att inte kunna 
Flera av deltagarna som medverkat i detta arbete har erfarenheter av att 

hjälpa andra att komma i gång med tjänster online. En vanlig orsak till att 

personer inte kommit i gång tidigare är att de känner olust eller skam inför 

att inte kunna. Detta blir som en blockering. Men det kan också kännas 

olustigt eller skamfullt att berätta att man inte har en dator, surfplatta eller 

telefon. Eller att den utrustning man har är för gammal och inte längre går 

att använda för banktjänster. 

I en annan del av projektet DigiSen pågår insatser för att söka upp PRO-

medlemmar för att väcka intresse, överbrygga oro och osäkerhet som kan 

finnas kring både användning av datorer, surfplattor och smarta telefoner 

liksom internetbanker. Detta arbete går ut på att öka individernas digitala 

kompetens. Det är ett viktigt och tidskrävande arbete som vi inte tar upp 

mer i den här rapporten. 

Det finns ett annat sätt, som också kan bidra till att minska olust och skam. 

Det är att göra digitala tjänster så enkla som möjligt att använda. De är ofta 

onödigt svåra. Det är inte svårt att hitta saker som skulle göra tjänsterna 

enklare. Om tjänster blir enklare kommer antalet personer som klarar av 

att använda dem att öka, även utan de behöver öka sin digitala kompetens. 

Vi är säkra på att med sådana förenklingar kommer ett ökat digitalt 

självförtroende och det kommer att minska skamkänslorna. 
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Kognitivt tillgängliga e-tjänster 
Ett ofta förbisett område är att många e-tjänster är kognitivt svåra. De 

upplevs som ologiska, röriga och inkonsekventa. Språket kan vara onödigt 

svårt. Trots att många leverantörer säger att de utvecklar sina tjänster med 

användaren i centrum, så brukar det gå fort att identifiera ett antal brister 

som gör tjänsten svår att använda.  

Begripsam har tagit fram material som kan användas för att fördjupa 

kunskaperna om kognitiv tillgänglighet, https://www.begripsam.se/om-

oss/foreningen-begripsam/digikog/resultat.  

Vissa lösningar är svåra att förstå 
För många är det svårt att förstå varför det till exempel inte går att se en 

lista över sina läkemedel i 1177.se. Då behöver man hoppa över till en 

separat tjänst, Läkemedelskollen.se. Den tjänsten både ser annorlunda ut 

och fungerar annorlunda. När man sedan ska tillbaka till 1177.se blir man 

ofta utloggad. Det finns regler i form av lagar och avtal som hindrar 

myndigheten som ansvarar för Läkemedelskollen.se att integrera sin 

information med regionernas 1177.se. Hos användarna finns det liten 

förståelse för den typen av regler, eftersom de kraftigt försvårar 

användningen av digitala lösningar. Det borde gå att hitta lösningar som 

gör att 1177.se kan hämta in information från myndigheter och andra som 

har relevant information för patienten. 

https://www.begripsam.se/om-oss/foreningen-begripsam/digikog/resultat
https://www.begripsam.se/om-oss/foreningen-begripsam/digikog/resultat
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1177.se – nuläget 
Vi ägnade mycket tid åt att diskutera hur nuvarande 1177.se fungerar och 

våra olika erfarenheter av både de öppna sidorna med information och de 

tjänster som man loggar in för att komma åt. 

 

Figur 2 Artikel om DigiSen i Aftonbladet 20 juni 2021, ”Seniorer sågar 1177: Krångligt” 

Det övergripande intrycket är att det är onödigt krångligt och ofta används 

ett svårt språk. En av våra workshopar gästades av journalisten Britt 

Peruzzi och det resulterade i en artikel i Aftonbladet. 

En deltagare berättade att hans bror som har svårt att använda en 

datormus inte kan använda 1177.se på egen hand. Där skulle det hjälpa om 

det gick att styra genom röstkommandon och att tala in information. Vi 

pratade om möjligheten ”att lyssna” som ett komplement till att ”läsa 

texter”. Texter på 1177.se kräver vissa förkunskaper om vården och hur 

vården är organiserad. Det gäller både i inloggat läge och på de öppna 

informationssidorna.  
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När man använder en digital tjänst är det viktigt att mitt i användningen 

kunna kontakta någon att prata med för personlig hjälp, om man kör fast. 

Det är också viktigt att kunna ställa in att man vill ha påminnelser om olika 

saker.  

Flera saker på 1177.se skulle vinna på att standardiseras, så att det går att 

utveckla en best practice, i stället för att olika vårdmottagningar gör lite 

som de vill. Deltagarna tog upp en rad olika områden som de fann 

problematiska med dagens 1177.se.  

 

Figur 3 Post-it lappar med reflektioner över 1177.se 

Problemen handlar ofta om: 

• Att navigationen är svår 

• Att sökfunktionen är svår 

• För svårt språk 

• Att saker som borde fungera likadant inte gör det eller andra brister 
i logik och övergripande koncept 
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1177.se och regionala appar 
Flera deltagare tog upp de stora skillnaderna som finns med 1177.se i olika 

delar av landet. Men också det märkliga att flera regioner i stället för att 

använda 1177.se har börjat utveckla egna appar. I vissa fall behöver man 

använda både 1177.se och en regional app samtidigt för att lösa ett 

ärende. Så var det för många under pandemin när man skulle boka tid för 

covid-test. Det blev också tydligt att regionala appar inte alltid vare sig 

delar eller tar del av den information som delas via 1177.se. 

1177.se – öppna informationssidor 
Generellt ansågs strukturen svår. Det kan vara svårt att hitta det man letar 

efter. Flera deltagare tyckte att man behöver ha goda medicinska 

kunskaper för att kunna hitta den information man sökte. 

Hitta mottagning 
Ett stort problem är att sökfunktionen för att hitta mottagningar inte 

hjälper den som råkar stava fel. Då blir svaret att det inte blir någon träff. 

Över lag ansågs funktionen vara krånglig.  

 

Figur 4 "Hitta och lägg till mottagning" i 1177.se inloggat läge 
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1177.se – inloggade tjänster 
Vi började med att diskutera startsidan på 1177.se i inloggat läge. 

 
 

Den skulle behöva en tydligare struktur. Det är rörigt med alla olika delar 

som ligger huller om buller.   

Under workshopen kom flera deltagare tillbaka till att det fanns saker de 

skulle vilja se direkt när de loggat in. På en mer personlig startsida.   

Vi diskuterade typografi. På flera ställen är textstorleken alldeles för liten. 
Det finns också problem med kontraster och långa rader. 1177.se kan 
dessutom ha helt olika innehåll för olika personer. Det upptäckte vi när vi 
började diskutera och dela med oss av skärmdumpar. Vi som deltog kom 
från olika delar av landet och har kontakt med olika typer av 
vårdinrättningar. 
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Boka tid 
Vi provade att förstå hur vi ska boka en tid. Vi mötte många svårigheter:   

• Det går bara att boka tider till rehab och vaccin. Övrig tidsbokning 
är låst. Det är svårt att förstå varför. 

• Jag kan inte boka en ny tid när jag avbokar min tid. Eftersom jag 
inte får bestämma den första tiden själv ökar risken att tiden 
behöver ombokas. Detta upprepas sedan varje gång det är vården 
som sätter tiden. 

• Hos en privat utförare kunde allt bokas via deras webb. Varför är 
det offentligare långsammare på att erbjuda bra digital service? 

• Det är otydligt hur man ska navigera och hitta.  

• På de olika mottagningarna behöver man navigera på olika sätt. 
Varför är detta inte standardiserade flöden?  

• Det finns många val som har med boka tid att göra. Det är otydligt 
vilken man ska klicka på.   

• Man kan inte boka av, ändra tid eller boka en ny tid på samma 
ställe.  

• Idag slutar processen när mötet är bokat, eller avbokat. Jag kan inte 
boka om. Eller få uppföljning. Kommunikationen tar slut. Man blir 
utkastad. 

• Vid avbokning av möte (med önskan om att boka om) förloras tid. 
Ju längre tid desto sämre blir mitt problem. Vården lämnar mig 
trots att jag har svårt och kanske inte klarar det. 

• Samma sak ser olika ut på olika ställen. Exempelvis symboler och 
hur information presenteras.  

• Vi noterade att storlek på typsnitt varierar, ibland var typsnittet 
väldigt litet och svårt att läsa.  

Bara några av deltagarna har själva provat att boka eller ändra tid via de 

digitala tjänsterna. Det är något som de flesta anser är lättare att göra via 

telefon. En person hade gjort det och det fungerade bra. Medan en annan 

hade haft mycket krångel innan det gick att boka en tid för vaccin. Här 

borde det finnas en möjlighet att göra jämförelser med andra 
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bokningssystem för att få fram vad som fungera bäst. Så länge telefon 

anses enklare och om inte det digitala alternativet ger några fördelar så 

kommer många som skulle kunna välja en digital lösning inte att göra det. 

 

Figur 5 Boka tid hos sjukgymnast på Tierps vårdcentral i inloggat läge på 1177.se 

Oftast går det inte att boka tid direkt i 1177.se. I stället får man skicka en 

begäran om att få en tid. Det är onödigt krångligt. I en personcentrerad 

vård borde patienten kunna boka och boka om tider genom att gå in på 

1177.se. Rimligen kommer det avlasta vården eftersom många kan tänka 

sig att använda den här funktionen. Nu måste de i stället ringa. Alternativet 

att kunna ringa och diskutera lämpliga tider bör finnas kvar. För de som vill 

ha och behöver en personlig kontakt.  

En märklig sak som vi diskuterade är hur 1177.se använder ordet inte i 

bokningstjänsten. 
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Figur 6 Bokningstjänst via 1177.se, ”Markera när du inte kan komma” 

Man ska kryssa in när man inte kan komma. Som patient är det lättare att 

säga när man kan och vill komma. Här diskuterade vi också att om vården 

verkligen skulle utgå från olika människors behov så kanske det också 

skulle finnas en möjlighet att komma på kvällstid. 

Ett problem som flera tog upp var att det inte finns något bra sätt att 

överblicka alla sina bokade tider. Om man har flera olika besvär och 

diagnoser så kan det periodvis (eller alltid) vara flera olika möten på gång. 

Det vore önskvärt att kunna se dem samlat. En sådan överblick skulle även 

hjälpa vårdpersonalen. Ibland bokas man in på möten samtidigt med andra 

möten. Eller så bokas man in på två möten samma dag, men med lång tid 

emellan.  

I framtiden borde bokningar fungera så här: 

• Vid ombokning av tid. Kunna se och boka lediga tider. Det borde 
spara tid hos samtliga parter. 

• Kunna boka tid hos husläkare, inte bara akut tid. 

• Kunna behålla en lång relation med en vårdkontakt, exempelvis 
specialister. Videomöten kan underlätta detta. 
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• Kunna boka uppföljningsmöte via webben. Välja personligt möte 
eller videomöte.  

• Kunna boka återkommande möten, exempelvis specialister 
(fotvård). 

• Delaktig i planeringen och därmed kunna boka möten. 

• Boka nytt möte/ärende. Kunna skicka en förfrågan om möte och få 
möjlighet att välja boka möte med min läkare. En två-stegsraket. 

Beställa leverans av förskriven produkt 
Vi testade att leta efter var man kan beställa leverans av förskrivna kanyler 

för diabetessprutor. Det var inte lätt. Till slut fann vi detta under ”Övriga 

tjänster och hjälpmedel”. Vi är tveksamma till om kanyler ska ses som 

hjälpmedel.  

Ta del av provsvar 
En deltagare har försökt ta del av provsvar via 1177.se. Informationen var 

svår att förstå. Den bild hon får på vårdcentralen är mycket bättre. Den 

visar tidigare värde, nuvarande värde och önskvärt värde. Den bilden skulle 

kunna visas också i 1177.se. En annan deltagare från en annan region 

tyckte att hans provsvar visades tydligt.  

Läsa journalen 
Många av deltagarna läste regelbundet i sina journaler.  Gruppen var enig 

om att alla journaler borde gå att hitta via 1177.se. Det kan man inte vara 

säker på idag. Det fanns många synpunkter på journaler. Eftersom det 

skulle kräva fler träffar, beslutade vi att inte fördjupa oss i journaler under 

det här arbetet. I stället hoppas vi att en annan grupp kan ta sig an detta 

viktiga och stora område. 

Så här långt kom vi: 

• Ett tydligt krav att alla vårdgivare av offentligt finansierad vård ska 
dela journalen med 1177.se. Så ser det inte ut idag. Det behöver 
lösas. 

• Det är förvirrande och patientosäkert med appar som helt eller 
delvis syftar till att ersätta 1177.se. De visar inte all min 
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patientinformation. Exempelvis Region Stockholms app Alltid 
Öppet. 

• Jag måste få all information på ett ställe, 1177.se. Idag visas inte 
alla mottagningar/journaler. 

• Journaler. Vården är splittrad. En del vill inte att vi ska se för vi 
kanske inte förstår vad som står. Vem äger journalen? Journalen är 
både personlig och ett arbetsredskap för vårdpersonal. 

• Ersättningssättningssystem är kopplade till aktiviteter. 

• Journaler skickas via fax, skrivs ut på papper. Läkare ber patient ta 
med sig journalen i pappersformat eller återberätta information för 
nästa läkare. Det ansågs inte tillfredsställande. 

• Vissa skriver inget, andra skriver eller skriver förkortningar. Det 
behövs riktlinjer för vad som ska skrivas i journalen. Vem ska skriva? 

• Kan beskrivande text från 1177.se (den externa delen) länkas till 
journalen? Så slipper läkaren skriva den delen? Den texten är 
välformulerad och genomtänkt. Återanvändning som ger både 
snabbhet och precision. 

• Separat tydlig instruktion med medicin och vad jag behöver göra. 
Skilja på informationen strukturellt så man kan bygga tjänster på 
det.  

• Behov av att dokumentera snabbt och precist.  

• Förkortningar och benämningar på behandlingar används av 
personal. Det gör journalen svårläst för patienten. 

• Kan vi använda AI för att överbrygga det här? Vården skriver ett 
precist språk, men jag får en förenklad version. ICD och ICF (diagnos 
kontra funktion). 

• Ett exempel på journal har följande delar: Anteckningar, läkemedel, 
diagnoser, provsvar, remisser, tillväxt, uppmärksamhetssignaler, 
vårdplaner, mödravård. 

• Sökbara underrubriker.  

• Recept och mediciner (recept kan även vara FYSS) 
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• Provsvar – vad händer sen? Vill ha ny läkartid för uppföljning 
eftersom mitt problem kvarstår, även om provsvaret var negativt. 
Remitterande läkare borde höra av sig? 

• En begriplig sammanfattning, det viktigaste först. 

Diagnoskoder 
Det är mycket fel i journaler. Man skulle kunna använda diagnoskoder. 

Läkaren kan då anteckna mindre. Då får du kvalitetssäkrad information. 

Då kan man dessutom söka på det i systemet. Nu har man sagt ”om du är i 

riskgrupp, kontakta oss”. Det blir svårare kommunikationsmässigt. Bättre 

om man har en kod i systemet och kan söka upp personer i riskgrupp. 

Spärra journalen 
Ska man kunna spärra delar av journalen för att inte visa?  

• Man borde kunna spärra journaler så de inte följer med i all 
evinnerlig tid. Det tillför kanske inte något. Man kan lägga spärr 
idag. Ofta psykiska problem.  

• Låta mig som patient välja vad jag vill dela med mig av. Att jag kan 
ge rättigheter till andra att läsa min journal. 

• Om barnet fyllt 13 år får föräldrarna inte läsa journalen. Ett 
alternativ hade varit att spärra vissa delar, så som besök på 
ungdomsmottagning. 

• Vården delar inte heller journalen med barn som är 13–15 år. Det 
betyder att varken föräldrar eller barn kan läsa journalen. 

• Alla barn kan inte logga in och komma åt tjänsterna. De kan inte 
heller ge fullmakt åt sina föräldrar, efter som barnen är omyndiga. 
Ett moment 22. 

• Hur förstår man hur man kan ge rättigheter till andra? Eller 
begränsa rättigheter? Hur löser man det tekniskt som individ? 

• Stort problem att jag inte kan läsa alla mina egna journaler. Trots 
omfattande vårdinsatser. 
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Incheckningsmaskiner 
Idag kan patienter checka in via digitalt gränssnitt på många vårdcentraler. 

Som patient borde jag välja sätt att checka in. Så fungerar det inte alltid. I 

stället har man ersatt personal med en apparat.  

När flyget införde incheckningsapparater stod det personal bredvid och 

hjälpte till. De första gångerna behövde jag hjälp och att någon stod 

bredvid och kolla de så jag gjorde rätt. Nu klarar jag mig själv. Efter ett tag 

krävdes det färre personal, allt eftersom vi kunder klarade oss själva. Jag 

har också fortfarande möjlighet att ställa mig i kö och få hjälp av en person. 

Det finns alltså tre sätt att checka in. 

• Att få hjälp av någon att checka in 

• Att checka in själv med hjälp av någon  

• Att checka in själv 

Det går inte att ta bort personalen helt. Det kommer hela tiden nya 

personer, som inte gjort detta förut och som behöver lära sig. Det är en 

ständigt pågående process. 

Man kan också göra apparater och skärmbilder enklare att använda. 

Liksom att erbjuda flera sätt att checka-in. 

• Scanna sin legitimation 

• Skriva in sitt personnummer 

• Logga in på 1177.se och checka in via mobilen 

Vad kräver incheckningsmaskinen för information? Kan jag beskriva mitt 

ärende i det digitala gränssnittet och få hjälp vidare? Där hoppas man 

kunna ta bort en del personal. Jag får frågor, tekniken ska hjälpa till att 

ställa diagnos. Man behöver kunna beskriva i ord hur man mår. Man 

behöver kunna prata in informationen. Det är också en fråga om integritet. 

Ska jag berätta om intima detaljer i entrén till en apparat? Vad händer med 

den som har svårt att uttrycka sig? 

Sms 
Sms kan användas för en rad saker: 
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• Kallelse 

• Påminnelse, tre dagar respektive en dag innan möte. Om man glömt 
eller missat (ex skrivit fel i kalendern) kan en påminnelse hjälpa till rätta. 

• Boka om tiden (länk till tjänst) 

• Påminnelse om hur ska jag förbereda mig? Instruktioner inför möte. 

• Påminnelser om vad läkaren sagt och gett för 
instruktioner/medicin/recept. 

Telefonväxel 
• Många val innan jag kommer till tidsbokning. 

• Automatiskt svar, att mottagningen ringer tillbaka klockan xx. Ibland sker 
inte det. Ofta fungerar det bra. De ringer flera gånger om man inte 
svarar.  

• Det syns inte att det är vårdcentralen som ringer. Många äldre svarar 
inte när det står ”okänt nummer”. Det borde synas att det är 
vårdcentralen. 

• Det borde vara möjligt att ange individuella förutsättningar för 
kommunikation. Det skulle kunna anges i en personlig profil på 1177.se. 
Till exempel att jag behöver lång tid på mig att svara. Eller att jag vill få 
påminnelser. Personer med talsvårigheter kan tas för berusade men om 
det framgår av profilen att man har svårt att tala så kan bemötandet bli 
bättre. 

Besök 
• Ögonsjukvård gick från 12 min till 20. Man sparade tid genom att färre 

återbesök krävdes. 

• Kunna välja att jag behöver längre tid. Ta med tolk eller anhörig.  

• Man samlar ofta ihop sina frågor och behöver då längre tid. Frågorna 
prioriteras och det som inte hinns med får bli ett nytt besök.  

• Flera vårdgivare behöver samordnas. 

Uppföljning 
Här är det ofta glapp. Uppföljning missas. Ändrade medicindoser följs inte 

upp. Remisser och provresultat behöver följas upp bättre. 
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Diskussion av en visionär prototyp 
En prototyp är ett sätt att beskriva en tänkt framtida verklighet. Prototypen 

är ju något som ännu inte finns. Genom att beskriva den visuellt kan vi göra 

oss en föreställning om hur det skulle kunna vara. Prototypen kanske aldrig 

blir verklighet, men den kan ändå påverka hur andra väljer att agera. Den 

kan också visa saker som de personer som skapade prototypen tycker är 

viktiga. 

I vårt arbete har vi kunnat hänga på ett redan pågående arbete med att ta 

fram en prototyp. Forskningsprogrammet CoDeAc, CoDesign of Accessible 

eHealth drivs av Centrum för Klinisk Forskning i Dalarna och av Begripsam. 

Där har vi tagit fram en prototyp för hur tjänsterna på 1177.se skulle kunna 

se ut. 

 

Figur 7 Prototyp för 1177.se 

Det är en framtidsvision skapad utifrån de behov och önskemål som 

framkommit när flera olika grupper inom Begripsam och Funktionsrätt 

Skåne arbetat tillsammans med tillgänglighets- och 

användbarhetsexperter, designers och utvecklare. Målet har varit att ta 

fram idéer om hur e-hälsotjänster skulle kunna utformas på ett mer enkelt, 

begripligt och användarvänligt sätt. 

Startsidan i prototypen innehåller en översikt över kommande händelser, 

där en händelse också kan vara att till exempel ett recept ska förnyas. 

Sidan har också en översikt över de olika högkostnadsskydden som kan 
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vara aktuella. Till vänster finns en tydlig meny för navigation och den som 

vill kan också använda en sökfunktion. Det finns möjligheter att ställa in en 

personlig profil. Det finns också möjlighet att få hjälp. 

 

Figur 8 Prototyp 1177.se: Startsidan 

En viktig sak är att kunna hålla redan på sina mediciner. Dels behöver man 

veta vilka de är och de mediciner man har är en ersättning av något man 

fått förskrivet. Bilder på förpackningar och preparat underlättar. Sedan 

finns det mycket information om olika viktiga tidpunkter som är svåra att 

hålla reda på själv men som ett system borde kunna hålla koll på. 

 

Figur 9 Prototyp 1177.se: Mina aktuella recept 
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Kommentarer från gruppen: 

• Viktigt att alla bokade tider finns med, oavsett vårdgivare (privat, 
kommunal, region, vårdcentral, specialistmottagning). 

• En sida som summerar alla tider. Det skulle vi kunna jobba med i 
denna grupp. 

• Boka videomöten via 1177.se. Vi kan rita in en videomötesfunktion i 
prototypen. 

• Komplettera telefonrådgivning på 1177.se med videoteknik. En 
möjlighet till triagering av patienter. I stället för att man behöver 
beskriva, exempelvis hur svullen foten, är så kan vårdpersonalen se 
foten.  

• Vissa patienter kan tala med vem som helst. Andra vill tala med en 
specifik person/läkare/sjuksköterska. 

• En del formulär (för diagnos) kan man förbereda på förhand. Det 
kan vara ett verktyg för att bedöma vem man ska träffa. I stället för 
att ta upp tid på läkarbesöket. Många kan uppleva stress under 
läkarbesök. Det är lätt att glömma att nämna saker. De kan snabbt 
se var de vill fördjupa sig och fråga vidare. Föreslå att föra dagbok 
en tid. 

• Det är svårt att få fram information om mottagningars fysiska 
tillgänglighet. Har man speciella förutsättningar, till exempel en 
bredare elrullstol behöver man i förväg kunna få fram uppgifter för 
att kolla om man kommer att kunna komma in och förflytta sig. 

• En apotekare kan gå igenom konflikter mellan olika läkemedel. De 
behöver få tillgång till denna del av 1177.se. 

• Hantera att mediciner ser likadana ut (små vita piller). Vi får 
substitut utskrivna, vi kan ha flera olika versioner av samma 
substans hemma. Hur håller vi reda på detta? 

• Ombudsfunktion i 1177.se. För anhörigvårdare och anhöriga. 

• Det finns appar för övervakning av olika diagnoser. Där kanske man 
matar in olika värden. Eller så mäter appen något automatiskt. 
Sådan data ska kunna samlas på 1177.se så att man kan få en 
översikt.  
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Metodbeskrivning och handledning 
Det arbete som vi beskriver här kan bedrivas som studiecirklar eller via en 

arbetsgrupp som träffas regelbundet. Vi genomförde tre träffar. Varje träff 

varade två timmar. Om vi hade fortsatt hade vi kunnat utveckla prototypen 

ännu mer eller fördjupat oss inom ett specifikt område. 

Upplägg 
Gruppstorlek: En grupp på 5–9 personer är lagom. 

Ledning och dokumentation: En person bör ha som uppgift att leda 

diskussionerna och en annan person bär ha ansvaret för dokumentation. 

Försök göra dokumentationen snabbt och skicka ut den till de övriga 

deltagarna.  

Studiemiljö och verktyg: Alla deltog från sina hem via sina egna datorer 

eller surfplattor. Vi använde Zoom för våra möten. Vi använde verktyget 

Miro för att sätta upp digitala post-it lappar, klistra in bilder och länkar. Lite 

längre in i processen använde vi Miro för att göra prototypen. Om ni träffas 

fysiskt kan ni använda en whiteboard som ersättning för Miro men lägg 

gärna upp materialet som en dokumentation på Miro i alla fall. En stor 

fördel med det är att alla deltagare kan komma åt Miro hemifrån via en 

länk. Genom att arbeta från vänster till höger i Miro kan man följa hur en 

lösning växer fram. Vi dokumenterade alla möten i en ganska omfattande 

text i Word. Dessa anteckningar skickade vi ut till alla deltagare men 

laddade också upp på vår Miro-board.  

Procedur: Den process som vi går igenom kan sägas vara: 

• Problematiserande: Vi sätter oss in i problemet genom att 
diskutera hur det är nu. I vårt fall tittade vi på 1177.se och 
diskuterade både deltagarnas egna erfarenheter och sådant som de 
känner till från vad andra pensionärer har sagt. 

• Fördjupande: I nästa steg fördjupar vi vår förståelse av problemet 
och situationen. Vi börjar också begränsa ämnet. Vad av allt 
problematiskt tycker vi är viktigt att försöka göra något åt? Det kan 
vara svårt att försöka tackla precis allt på en gång. Genom en 
fördjupad förståelse kan vi avgränsa oss och sätta upp ett mål med 
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vårt arbete. I vårt fall valde vi att reflektera över 1177.se som helhet 
liksom prototypen av 1177.se. Sedan fördjupade vi oss i delen som 
rör boka och boka om tid. 

• Problemlösande och visualiserande: I det tredje steget började vi 
diskutera lösningar. Steg för steg skissade vi på lösningar. Dessa 
skisser blev gradvis alltmer detaljerade. Parallellt med att vi gjorde 
idéerna visuella skrev vi ner våra diskussioner i skriftliga 
dokumentationer. Avslutningsvis försökte vi beskriva vår prototyp i 
text. Det är de texter du hittar i denna rapport. 

Processen är inte linjär. Den kan snarare beskrivas som att diskussionen går 

i cirklar. Ibland går vi tillbaka och diskuterar problem när vi arbetar med 

prototypen. Andra gånger hade vi redan från början idéer och tankar om 

lösningar när vi diskuterade problemen. 

Som ett sista moment behöver ni också fundera på vem som behöver ta 

del av resultatet. I vårt exempel är det ju givet att 1177.se och regionerna 

behöver det. Vi hade kanske kunnat nå ut i media, men det testade vi inte.  

Teoretisk grund 
Den vetenskapliga grunden för de metoder vi använt kallas Deltagande 

aktionsforskning. I denna blir alla deltagare medforskare och undersöker 

något som de vill förändra i samhället. Samtidigt som förändring sker 

skapas ny kunskap. I bästa fall förändras också de personer som deltar. I 

vårt fall kanske vi blev lite bättre på att använda 1177.se. Samtidigt som vi 

visar hur 1177.se skulle kunna bli bättre. Vilket också resulterar i djupare 

kunskaper om hur det digitala samhället borde utformas för att passa alla.  

Metoden att göra saker i tre steg bygger på studiecirkelpedagogik och det 

är en öppen metod där ni kan förlänga och träffas så många gånger som 

det behövs. Att identifiera hinder genom att prata om dem och 

tillsammans undersöka något kallar vi för; barrier walktrough. Om det hade 

funnits ett svenskt namn kanske det hade varit; genomlysning av hinder. 

Om de digitala verktygen 
Innan vi valde Zoom och Miro testade vi liknande verktyg. Vi valde dessa 

för att vi tycker att de fungerar bra, även för personer som har olika 

funktionsnedsättningar. Denna bild kan ändras och andra verktyg kan 

komma i bättre versioner.  


