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Samordnad vårdplanering
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Bakgrund

• Krav på en gemensam rutin/ föreskrift SoS

• Den medicinska säkerheten måste garanteras

• Verksamhetens behov av att rätt information i  
rätt ögonblick



Besluta om 
vårdbehov vid 
öppenvårds
besök

Skriva in 
patient i 
slutenvård

Initiera 
vård-
planering

Genomföra
vårdplanering

Besluta 
utskriv-
ning

Skriva ut 
patient

Utebliven 
utskrivning

Behov
av vård

Vård
begäran

Preliminär 
bedömning 

om 
utskrivning

Vård
plan

Patient Utskriven 
patient

Kapitel
5.1.1

Kapitel
5.1.2

Kapitel 
5.1.3

Kapitel
5.1.4

Kapitel
5.1.5
5.1.6

Kapitel
5.1.7

Samordnad vårdplanering – övergripande arbetsflöde
Modellerat av Britt Rolfsson, IT-Centrum

Arbets- och informationsflöde



Effektmål och nytta
Effekter
• Minimera registrering
• Säker dokumentation  
• Högre kvalitet i beslut
• Säker 

informationsöverföring
• Tillgänglighet
• Förbättrad aktualitet
• Överbrygga geografiska 

avstånd

Nyttan med IT-stöd
• Korrekta befolkningsdata
• Samlad tillgänglig och 

sökbar information 
• Återanvändning av 

uppgifter
• Mindre papper 
• Reglerad behörighet
• Automatisk överföring
• Underlag för statistik



Nytta för alla

För patienter, anhöriga, medborgare
Tillgång till vårdutbud via nationell/ regional/ lokal portal
Ökad patientsäkerhet genom delad information
Gemensam och enhetlig information mellan vårdgivare

För kommunerna
Mindre kostnader för faxtrafik
Högre kvalitet och högre säkerhet i servicen till medborgarna
Effektivare hantering av information

För VGR
Mindre kostnader för faxtrafik
Säkrare informationsutbyte mellan vårdgivare
Effektivare hantering av information
Högre kvalitet i servicen mot patienterna

–



Tillbakablick
Detta har vi gjort
– Harmoniserat termer och begrepp 
– Fem olika rutiner till en (arbetsflödet)  
– Informerat och förankrat i regionen
– Arbetat för ett gränsöverskridande forum för frågor som rör 

verksamhet och IT-stöd 
– Tagit beslut om att ta fram ett upphandlingsdirektiv

Utmaningar
– Bemanning
– Förankring/information i hela organisationen

Hemsida, Online, Informationsfolder, flödesbeskrivning, poster....
– Svårt att avsätta tid 
– Svårt att bedöma omfattning på SVPL verksamheten idag och 

framöver

etap



• Att skapa en gemensam infrastruktur för alla
kommunerna i länet och VGR

• Att skapa IT-stöd för gemensamt 
informationsutbyteinformationsutbyte

• Att skapa portaler för service och tjänster för
vårdpersonal, patienter, anhöriga och medborgare

• Allt detta skall ske i linje med den nationella IT-
strategin för vård och omsorg.

Vår gemensamma målbild



• Länsövergripande styrgrupp för IT-
samverkan mellan kommunerna och VGR

• Styrgrupper med representativ bemanning
för respektive projekt

• Huvudregeln är att varje huvudman står för
sina kostnader i projekten

Samverkan

Samverkansavtal mellan parterna•



VGR IT-Centrum

Övergripande gemensam styrgrupp
för IT-relaterade samverkansprojekt

Infrastruktur/
KommunikationSVPL

Projektorganisationer för respektive samverkansområde

PortalKatalogtjänst



• Samordnad vårdplanering
• Gemensam katalog
• Gemensam kommunikation

• Hälso- & sjukvårdsportal
• Vårdpersonalportal 

Aktuella projekt


