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Sveriges kornbod 

och kulturella nav

Befolkning ökar med 

10.000 varje år

Våren kommer alltid

tidigare

Spettekaka

Rapsen gulare och lite 

närmare himmlen

Home of Zlatan

• 2024 lika nära till Hamburg som till Göteborg, till Bryssel som till Stockholm
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Bengt Ardenvik

– 25 år sen…. • 75% av befolkningen listade

• 4396 allmänläkare/inkl dispens- ca 1/2000

• Förskrivningsrätt Dsk

• Från 64 ST > ökning

• Stöd för ökad andel primärvård
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Framtidens Vårdcentral

Mål; Attraktivt för både befolkning och personal

Inte inviga omoderna vårdcentraler

Viss standardisering // Kunna utvärdera

Förenkla bygg- och politisk process

Attraktiva arbetssätt- kontinuitet/tillgänglighet

Förenklad samverkan



– Tanken var först att erbjuda patienter 

att ta blodprov i sin Ica-butik. Men 

i brist på utrymme får patienter lämna 

blodprov i en skollokal nära matbutiken, 

berättar Peter Berggren, distriktsläkare i 

Storuman och chef för Glesbygds-

medicinskt centrum.

Apple Health

Med Healthkit vill Apple 

samla alla dina hälsodata 

på ett och samma ställe. 

900 000 svenskar med privata 

sjukvårdsförsäkringar!



KRY fysiska vårdcentraler

2 läkare, 3 ssk. Ca 500 m2.

Ca 5000 listade.

Kommer i fler landsting…
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 Trygghet – Förtroende – Kontinuitet

 Garant för en jämlik hälso- och sjukvård efter behov?

 Högkostnadsskydd?

 Kvalitetssäkrade metoder/utrustning.

 Tillgänglighet och närhet för fysiska besök

 Samordnare av individens vårdbehov (kommun, 

försäkringskassa m m)

 Sjukvård i hemmet

Hur skulle Vårdcentraler kunna utvecklas 

för att ta plats i ett mer utbudsorienterat 

utbud?
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An expanded team RGCP 
• Care in the future will be delivered by multidisciplinary practice teams

comprising both clinical and non-clinical roles.

• The expansion of practice teams will improve patient access and widen the

range of services delivered in primary care settings.

• The expansion of practice teams will reduce GP workloads and enable them

to focus their expert generalist skills where they are needed most – with

complex cases, multimorbidity and managing undifferentiated illness.

• GPs will have a vital role to play at the heart of multidisciplinary teams –

they will be leaders, expert advisers, teachers and mentors.
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• Organisering och lokaler som team, val av team

• Teamkontinuitet

• Teamet kontakter/möten fysiskt eller via digitala kanaler.

• Del i ett ”Hälsotorg”- fysisk närhet till kommunens hemsjukvård, 

försäkringskassa, träningsanläggning, apotek.

• Möjlighet till oplanerade videobesök med övrig specialistvård

Hur skulle det kunna erbjudas?
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Vad är nytt?
• Patienterna gör en hel del av anamnesen själv/hemma eller på plats

• Självincheckning med information om besöket

• Patientområde för egna mätningar

• Patientvärd

• Verksamhetschef nära 

• Träningsutbildningar

• Ipads

• Oplanerade konsultationer möjligt från alla US-rum

Byggnaden

• Moduler- flexibilitet- snabbt ändra användningsområde- bygga ut m.m.

• Del av Hälsotorg

• Best Practise för hygien, byggnad, inredning, IT, försörjning.
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Reception

Akutrum/
 Lilla labbet

Väntrum 1
 

Provtagning/
 Stora labbet

Telefon
 rådgivning

Trapphall
 

Läkare Sjuksköterska Sjuk
 sköterska
 

WC
 

WC
 

W
 

Entré

Svarta stolarna

Läkare

Administration
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Provtagning
 

Telefon
 rådgivning

Ak

Trapphall
 

Läkare Sjuksköterska Sjuk
 sköterska
 

WC
 

WC
 

WC
 

Entré

Läkare

HWC

Stora Väntrummet

Bås
 1

Bås
 2
 

Bås 
 3

 Bås
 4

Bås
 5
 

PK

Digitala verktyg integrerade i fysiska utrymmen
- Anpassa fysisk infrastruktur och stödja förändringsledning
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Virtual Reality som stöd i planeringen
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Vårdcentral

telefonbokning

Väntetid

Bokad läkartid på VC

eller 

Telefonkö för samtal med 

triagesköterska Vårdcentral

Anmälan i reception Väntrum Läkare

Tar anamnes

Undersöker

Ordinerar prover

Väntrum

Provsvar till Läkare

Provtagning

Läkare

VäntrumDiagnos

Recept

Vårdcentral

Hämta surfplatta

eller incheckning med 

egen mobil/dator/surfplatta hemifrån

Fyll i anamnes Väntrum Sjuksköterska Läkare

Undersöker

Tar prover

Provsvar klara

Uppdaterad anamnes

Undersöker

Uppdaterar anamnes

vid behov

Patienten kan gå hem

(med egenvårdsråd)

Diagnos

Recept

Traditionell patienthandläggning på vårdcentral

Genomsnittlig tid  för att 

fylla i anamnes

6-8 minuter

Genomsnittlig väntetid till 

sjuksköterska

11 minuter

Genomsnittlig väntetid till 

läkare

13 minuter

Statistik baserad på över 9500 patientfall

Väntetid

Vid oplanerat besök

Region Skånes nya flöde med intelligent hjälpmedel



Kunskapsstyrning och Analysverktyg
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Ljuset i  Tunneln …

Vårdexpressen Kroniker EASY

• Triagestöd för sjuksköterska

• VB till optimal kompetens  

• Patientsäkerhet

• 4 språk

• Mycket mindre 

adm/dokumentationsarbete

• Underlag för lärande/FQ-gr.

• Utvecklingsbart -80% av stora 

journalsystemen

• Stöd för patientens egna 

ansvar- grafer m m.

• App för rapportering

• Minskat behov av fysiska 

besök

• Ger förslag på beh. till vårdgiv.

• Läkemedelsval

• Studie dec-19


