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Förslag 

 

Den socialdemokratiska gruppen föreslår att  

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet  

att göra en nordisk översikt av hur användningen av nätläkartjänster påver-

kar sjukvården med avseende på likvärdig tillgång, patientsäkerhet, och för-

skrivning av antibiotika och andra läkemedel  

 

Bakgrund 

 

Användningen av nätläkartjänster eller vårdappar som alternativ till fysiska läkarbe-

sök har ökat markant i flera nordiska länder under de senaste åren. Under coronakri-

sen har många också dragit sig för att besöka en fysisk vårdcentral och istället använt 

möjligheter till digitala läkarbesök.  

 

Men användningen av nätläkartjänster är socialt och demografiskt ojämlik. Äldre, 

personer med kort utbildning och låginkomsttagare nyttjar dessa tjänster i mindre 

grad än andra. Svenska Socialstyrelsens lägesrapport över ”Tillståndet och utveckl-

ingen inom hälso- och sjukvård 2020”, visar att bara fyra procent i åldersgruppen 66 – 

75 år använde vårdappar för läkarbesök under 2019. Bland de över 76 år låg siffran på 

tre procent 

 

Utvecklingen med ökade möjligheter att göra läkarbesök digitalt kan fylla ett viktigt 

behov inte minst i glesbygden, där läkartätheten är låg. De digitala vårdapparna 

kommer också kunna ge större möjligheter för vårdpersonal att jobba över de nor-

diska gränserna.  

 

Men vårdapparna utmanar också våra befintliga sjukvårdssystem eftersom den ome-

delbara tillgången till ett läkarbesök sätter principen om att prioritera den med störst 

behov först ur spel. Dessutom finns en farhåga att läkemedelsförskrivning i allmän-

het och antibiotikaförskrivningen i synnerhet ska öka i takt med att fler diagnoser 
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ställs på distans med begränsade möjligheter att undersöka och provta patienten.  

 

Användandet av nätläkartjänster ser lite olika ut i de nordiska länderna idag men 

flera av företagen har verksamhet i hela norden länder och man kan anta att utveckl-

ingen mot digitala vårdbesök kommer att öka i all länder om än från olika nivåer.  

 

Att genomföra en gemensam nordisk översikt av hur nätläkarföretagen påverkar 

våra sjukvårdssystem har flera fördelar. De nordiska länderna har inte bara liknande 

system för finansieringen av sjukvården, vi har också generellt en hög användning av 

digitala tjänster och en utbredd möjlighet för många medborgare att använda sig av 

dessa. Med en gemensam översikt kan vi få en bättre bild av hur användningen av 

nätläkartjänster påverkar likvärdig tillgång, resursanvändning och läkemedelsför-

skrivning i sjukvården. 

Utskottets synpunkter  

 

Udvalget er enige om, at digifysiske tjenester som udgangspunkt har et positivt po-

tentiale.  

 

Bl.a. viser studier, at Grønland har haft stor gavn af, at fysiske og digitale adgange til 

sundhed kan komplementere hinanden og skabe bedre fleksibilitet og tilgænge-

lighed. Udvalget henledte i den forbindelse opmærksomheden på at sikre, at opkob-

ling til internettet og en acceptabel hastighed når ud til alle dele af Norden, også de 

tyndt befolkede og afsidesliggende egne. 

 

Omkostningerne forbundet med digifysiske tjenester blev også rejst og erfaringerne 

fra Region Västerbotten nævnt, hvor omkostningerne stik imod intentionerne har 

vist sig særdeles tunge.  

 

Det blev desuden nævnt, at mange mennesker har behov for digitale tjenester, men 

ikke nødvendigvis kan finde ud af at anvende dem. Derfor er det vigtigt at erkende, 

at digitale tjenester ikke favner alle, og at ikke alle fysiske lægebesøg kan erstattes 

digitalt. 

 

Udvalget er enige om at tilføje følgende at-satser til forslaget:  

 

- at oversigten indeholder oplysninger om, hvilke tjenester der foretages digi-

talt samt hvilke risikofaktorer, der i den henseende gør sig gældende.  

- at oversigten indeholder oplysninger om, hvilke positive effekter anvendel-

sen af digitale tjenester afstedkommer.  
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Udvalget anser anvendelsen af netlægetjenester og sundhedsapps som et positivt 

komplementerende alternativ til fysiske lægebesøg, men retter særlig opmærksom-

hed mod risikoen for socialt og demografisk ulighed samt forkert og unødvendig fo-

reskrivning og brug af eksempelvis antibiotika. Udvalget stiller sig således samlet 

bagom en nordisk oversigt over anvendelsen af digifysiske tjenester.  
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