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Interpellation 

Uppföljning och utvärdering av E-hälsa 
 

Det införande av E-hälsa som är på väg inom sjukvården har många förutsättningar för att bli 

ett viktigt steg framåt gällande patienters makt och insyn i sin egen vård, men samtidigt finns 

också en risk i form av dåligt genomförda lösningar som fokuserar mer på teknik än på 

patientens behov. När Region Jönköping medicinskt granskat den digitala vård som de har via 

privata vårdgivare och även Dagens Nyheter tittat lite närmre på verksamheten har ett antal 

oroande signaler kommit fram, bland annat i form av lunginflammationsdiagnoser som ställs 

per videosamtal och förskrivning av antidepressiva läkemedel som ändrats enbart efter 

mailkonversation. Från Vänsterpartiets sida menar vi därför att arbetet med införande av E-

hälsa och digitala besök behöver följas upp och utvärderas kontinuerligt. 

 

I en sådan uppföljning och utvärdering anser vi det avgörande att även höra professionen, som 

i form av allmänläkarna och annan personal på primärvårdsenheterna involveras. Regionens 

policyförklaringar för införande av e-hälsa understryker behovet av personalmedverkan och 

den behöver utvecklas. När det handlar om de digitala privata läkartjänsterna som finns 

behöver det även göras en granskning av diagnoser för e-läkarbesök, receptförskrivningar mm 

samt en medicinsk granskning av vilka diagnoser som med bibehållen patientsäkerhet kan 

ställas via ett läkarbesök som inte är fysiskt.  

 

Vi ser att i regionens olika dokument nämner att patienterna kommer att kräva en möjlighet 

till digitala besök men vi kan inte se någon seriös undersökning som verkligen visar på detta. 

Det hela har snarast formen av ett antagande om vad människor vill men utan att dessa fått 

komma till tals själva. Vi menar att det behöver göras en seriös och opartisk granskning i 

vilken utsträckning och på vilka sätt patienter önskar digital kontakt istället för fysiska besök 

på vårdenheter. I sammanhanget är det också angeläget att regionen försäkrar sig om att e-

hälsotillämpningar är designade på ett sätt som gör att målgrupperna kan tillgodogöra sig 

dem, rimligen något som kan göras t.ex. genom så kallad ” user-centred usability testing” i 

samarbete med lämplig högskola. 

 

Slutligen anser vi att det är grundläggande att införandet behöver utvärderas med hänsyn till 

kraven på jämlik vård, samt om de digitala lösningarna bäst tillgodoser de patienter som bäst 

behöver vården, d.v.s. vård efter behov och inte vård efter önskemål vilket är en viktig 

distinktion att göra. Införandet av e-hälsa får inte tillåtas bli en genväg till överkonsumtion av 

begränsade vårdresurser för välbeställda och relativt friska. 

 

Mina frågor till Dolores Öhman är därför: 

- Finns det några planer på att följa införandet av e-hälsa genom t.ex. en oberoende 

utvärderingsgrupp med uppdrag att följa införandet utifrån kraven på jämlik vård och 

vård efter behov? 
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- Kommer en medicinsk granskning göras som klargör vilka diagnoser som kan ställas 

genom digitala besök och vilka som inte med bibehållen patientsäkerhet kan ställas? 

- Har du några planer på att låta genomföra en granskning av diagnoser för e-läkarbesök 

inklusive receptförskrivningar? 

- Hur tänker du agera för att få klarhet i patienternas inställning till och önskemål av 

digitala besök? 
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