
 

Hvem er KRY? 
Hos KRY tror vi på lige og nær adgang til lægehjælp for alle, uanset hvornår behovet for 
hjælp opstår - og uagtet hvor du bor. 
Derfor tilbyder KRY konsultationer med almen praktiserende læger, andre speciallæger, 
sygeplejersker og psykologer via vores app på en sikker, nem og effektiv måde. Den 
gennemsnitlige ventetid for patienter, som ønsker at blive tilset en af vores læger er på 15 
Minutter, og vi har åbent døgnet rundt alle dage på året. Gennem KRY kan læger stille 
diagnoser, udskrive recepter og henvisninger samt bestille laboratorieprøver for en lang 
række af de henvendelser, som i dag foretages fysisk i den primære sektor.  
 
Grundlagt i Sverige i 2015 af patienter, for patienter, er KRY den største digitale 
sundhedsudbyder for videokonsultationer i hele Europa, og vi hjælper dagligt tusinder af 
patienter gennem vores service.  
Vi er stolte af den service, som vi i Sverige tilbyder alle borgere gennem den offentlige 
sygesikring. Derfor tilbyder vi ligeledes vores service i Storbritannien og Frankrig som en del 
af begges offentlige sygesikringsordninger. Vi samarbejder således tæt med offentlige 
sundhedsmyndigheder i en række lande om at indfri vores fælles mål og ambitioner om at 
levere moderne, sikker, effektiv og lige hjælp i den primære sundhedssektor. 
 
KRY bringer nærheden og ligheden tilbage i almen praksis 
Danmark står over for en række større udfordringer i almen praksis. Danskerne bliver ældre, 
hvilket på sigt kræver mere pleje, udgifterne til sundhedsområdet stiger grundet den 
demografiske udvikling og nye behandlingsmuligheder. Slutteligt oplever vi den verserende 
lægedæknings-udfordring på land og i by, som i befolkningen skaber en større utryghed. 
Disse udfordringer udfordrer sundhedsvæsenet og de nuværende samt fremtidige 
sundhedstilbud, såfremt der ikke tænkes i nye behandlingsmetoder og nye måder at 
anvende teknologiske muligheder på. 
 
Dette er lige præcis, hvad KRY gør. Vi tilbyder nye digitale behandlingsmåder gennem brug 
af eksisterende og velkendte teknologier, såsom video, i kombination med nyere teknologier 
så som blandt andet kunstig intelligens. Vores medarbejdere, der arbejder med disse 
teknologier, bringer sundhedsvæsenet tættere på patienterne uden brug af mursten, frigør 
dem fra lange ventetider, og lader dem se en kvalificeret og autoriseret læge inden for få 
minutter på patientens egne præmisser. Alt sammen med kvalitet, lighed i behandling og 
effektivitet for øje til gavn for statskassen og sundhedsvæsenets udgifter. 
Lægerne, som arbejder ved os, er vilde med vores service, og oplever en større fleksibilitet i 
deres hverdag samt et stort fagligt fællesskab, hvilket de sætter stor pris på. 
 
Mange danskere lever et travlt og hektisk liv med fuldtidsarbejde og i et familieliv, for hvem 
et lægebesøg kræver stor planlægning i det daglige. Her giver KRY disse borgere mulighed 
for at se en læge på et tidspunkt, der passer dem, fra en lokation, som de selv vælger. Vi 
oplever derudover i stigende grad, at også ældre er begyndt at værdsætte vores service, da 
de på denne måde skal bruge mindre energi på at søge hjælp. I alle tilfælde er KRY med til 
at sikre en højere livskvalitet for alle borgere. 
 
Oplægget 
Sune er en af de første ansatte i KRY og han vil give en kort introduktion til KRY samt den 
udviklingsrejse de har været på de sidste år. Sune vil afslutte oplægget med en 
præsentation af KRY appen samt vise, hvordan en patient booker en konsultation.  


