
Så ökade vi kunskapen om 

regionens digitala vårdtjänster 

i pandemin spår

Alexandra Rönnkvist, kommunikationsavdelningen





Kort om Digitalen

• Vård där du är

• Svara på frågor

• Chatt med vårdpersonal

• Ökad patientsäkerhet via triagering och mobilt bankID

• Påbörja vårdärenden dygnet runt

• Tjänsten är bemannad vardagar (dag och kväll) och helger

• Tillgång och dokumentation sker i patientens journal

• Hjälper vidare till fysiskt besök när det behövs



Digitalen i korthet

Totalt antal besök i Digitalen 140 370 (genomsnitt per dag 246)

Avslutar triage 36 992

Egenvårdsråd 5 144

Startar möten (chatt) 29 679



Åldersfördelning Digitalen



Flest kvinnor använder Digitalen



Betyg (1-5) 

2395 personer har valt att lämna betyg tom 29 augusti 2021 (8 

procent) 

Snittbetyg: 4,42



Aktiviteter

• Kampanj när Digitalen öppnade

• Lokala kampanjer i området för varje hälsocentral

• Höst- och vårkampanj Psykisk hälsa och covid-19

• Kampanj vaccinationsfrågor via Digitalen

• Digitalen lyft i kommunikation om hur du kontaktar vården

• Lokala kampanjer om pilot för receptförnyelse och 

admin.chatt i Kalix och i Pajala





Besöksstatistik norrbotten.se/digitalen

Totalt

2 187 besök





Antal besök i Digitalen



Frågor om vaccination 

mot covid-19 i Digitalen
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Antal startade möten under 2021 med 

sökorsak vaccination (totalt 2118)



Psykisk hälsa i Digitalen



Antal vårdkontakter per vecka och 

orsak



Receptförnyelse och 

admin.chatt i 

Digitalen



Fira framgångar 

med följarna!



Marknadsundersökning

Digital vård/Digitalen



Norrbottningarnas inställningar till 

vård digitalt

• Inställningen till digitala tjänster har en tydlig 

ålderskorrelation.

• Det finns hos vissa en negativ inställning till digitala 

nätläkartjänster. 

• De flesta som deltog i undersökningen har mobilt Bank-ID.

• 7 procent har använt Digitalen.

• Cirka 1 av 3 av de intervjuade känner till Digitalen. Av dem 

uppger 4 av 10 att de funderat på att använda den.

• 37 procent föredrar att utföra vårdtjänster på distans. 



Så här vill norrbottningarna 

kontakta vården



Tre fördelar

1. Behöver inte passa telefonen

2. Lättare att känna sig anonym

3. Tid att fundera

Digital chatt

1. Lättare att diskutera och mer 
personligt

2. Lättare att prata än att skriva

3. Slipper upplevd svår teknk

Telefon



• Hälsocentralen rekommenderade

• Hälsocentralen var stängd

• Svårt att få tid att bli uppringd

• Jag ville inte att barnen skulle höra när jag pratar

• Jag kunde sitta hemma och det var inte brådskande

• Orkade inte ta det över telefon

• Jag ville vara mer anonym

De som använt Digitalen gjorde det för 

att…

65 procent av de 

som använt 

Digitalen uppger 

att de kommer att 

göra det igen



Förbättringar

• Mer information om tjänsten

• Få norrbottningarna att våga ta steget och testa något nytt

• Tydligare hur jag kontaktar vården ”En väg in…”



Nästa steg Digitalen

• Annonskampanj i samband med breddinförande 6 oktober

• Öka kännedomen om Digitalen med kontinuerlig information 

över tid

• Fortsätta mäta Norrbottningarnas kännedom om Digitalen



Vård i norr



Kort om vård i norr

• App

• Digitala besök via video

• Vårdinitierade – bokas via mottagningen

• Kopplad samman med tjänsten incheckning och betalning



Aktiviteter

Internt material

• Egen sida på intranätet Insidan

• Lathund användare 

Externt material

• Grafisk utformning av app och webbsida (inkluderar fotografering av 

egen personal, formgivning och text)

• Bilagor till kallelser

• Egen sida på norrbotten.se

• Affischer

• Kontaktkort/Visitkort
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1177 Vårdguiden



Information på webben om 

hälsa, sjukdomar 

och vård.

1

Sjukvårdsrådgivning på 

telefon, dygnet runt.

2

Tillgång till journal 

och andra

personliga e-tjänster.

3

1177 Vårdguidens tjänster



33

känner till 1177 Vårdguiden.99 %



Hundratusentals får hjälp varje dag

34

får hjälp av våra 

telefonsjuksköterskor

varje månad.

420 000

besök på 1177.se

varje månad.

27 000 000

loggar in på 

e-tjänsterna 

varje månad.

18 500 000 

läser sin journal 

varje månad.

5 000 000



Aktiviteter 2020-2021

• Mobil incheckning och betalning – information på 1177.se

• Digitalen – information på 1177.se

• 1177.se är nationellt och regionalt nav för begriplig information 

om det mesta som rör pandemin.

• Egenprovtagning – regional kommunikation

• Smittspårning – regional kommunikation

• Vaccination – regional kommunikation

• Snabb och uppdaterad information nationellt och regionalt 

med veckovis avstämning i användarforum för hela landet.











Användning 2021

• Under 2021 har den fortsatta 

pandemin gjort att 1177.se och e-

tjänsterna slagit nya rekord i 

användande.

• Mer än 200 000 norrbottningar har 

använt e-tjänsterna.

• Beställa egenprovtagning

• Se provtagningsresultat 
(Journalen)

• Smittspårningsregler

• Boka vaccination (Tidbokning)


