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Sammanfattning 

Den samordnade vårdplaneringen genomförs när ansvaret för fortsatt vård för en patient 

efter sjukhusvistelse övergår från landsting till kommun. Ett vårdplaneringsmöte ska 

hållas och en vårdplan upprättas. I vårdplanen ska det framgå vilka insatser som behövs 

efter slutenvården. Involverade parter vid en samordnad vårdplanering är landsting, 

kommun, primärvård och eventuella privata utförare, oftast inom äldreomsorg, samt 

patienten och närstående. Från att ha genomförts med hjälpmedel som fax och telefon 

utförs den samordnade vårdplanering i allt större omfattning med hjälp av IT-stöd. 

Studien har genomförts inom ramen för ett projekt, där man som ett led i forskningen om 

hur IT-investeringar kan utvärderas använt en modell, framtagen för att värdera nyttan av 

infrastrukturella IT-investeringar inom vård och omsorg. I huvudprojektet genomfördes 

en studie av IT-stöd för samordnad vårdplanering i tre olika landsting och eller regioner, 

delprojektet studerade Västra Götalandsregionen och Östergötlands landsting. Syftet för 

delprojektet var att se vilken påverkan införandet av ett IT-stöd har för den samordnade 

vårdplaneringen och berörda verksamheter, samt hur IT-investeringen kan utvärderas 

utifrån en modell. Sammanlagt har 20 respondenter intervjuats, fördelat på 

beställare/systemägare/IT-chefer och verksamhetsrepresentanter. Insamlad data har 

analyserats dels gemensamt i en övergripande analys i huvudprojektet utifrån en modell, 

dels var för sig i huvudprojektet och delprojektet. Resultatet visar att skillnader i påverkan 

mellan landstingen förekommer även om anledningarna till och effekterna av införandet 

av IT-stöd är likartade för de olika landstingen och eller regionerna. Informationen 

förtydligas och blir säkrare, men det går att förbättra den ytterligare. Rutiner behöver 

omarbetas och förankras i verksamheten som en konsekvens av införandet av IT-stöd. 

Patientsäkerheten var ett viktigt skäl bakom implementeringen och förbättringar märks i 

verksamheten, även om IT-stödet inte alltid verkar användas fullt ut.  
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1. Inledning 

Den samordnade vårdplaneringen involverar flera olika parter, bland annat 

landsting, kommun och primärvård tillsammans med eventuella privata 

vårdgivare. Processen regleras av regler och riktlinjer och fokus är på 

patienten och patientsäkerheten (1). En samordnad vårdplanering kan 

genomföras med eller utan IT-stöd. Andra sätt att utföra en samordnad 

vårdplanering kan vara med exempelvis fax, telefon och möten. Gemensamt 

för samordnad vårdplanering, oavsett om den genomförs med IT-stöd eller ej, 

är att representanter, från de verksamheter som svarar för utförandet av de 

åtgärder som beslutats att patienten bör ha under vårdplaneringsmötet, är 

involverade. Det kan nämnas att fax- och telefonrutiner på vissa håll medfört 

svårigheter som att fax sänds till fel person, innehåller inkorrekt eller 

otillräcklig information, alternativt information som är svår att tyda, ibland 

p.g.a. otydlig handskrift, vilket framgick av intervjuerna. 

Studien genomfördes som ett separat delprojekt i ett större forskningsprojekt, 

initierat av eHälsoforskarnätveket, ett nätverk där forskare från flera olika 

delar av Sverige deltog och där sammanlagt fyra olika fallstudier ingick: 

UMO, eFa, Receptförnyelse och Samordnad Vårdplanering. Syftet med 

fallstudierna var att undersöka vem som drar nytta av IT-investeringar inom 

vård och omsorg, individ, verksamhet eller samhälle? För utvärderingen 

använde forskningsprojektet en modell. 

Inom forskningsprojektet utvärderades flera olika IT-investeringar, varav två 

av dessa ingick i fallstudien om samordnade vårdplanering. 

I huvudprojektets fallstudie om samordnad vårdplanering, användes 

modellen för att utvärdera nyttan med införandet av IT-stöd inom vård och 

omsorg med fokus på patienten, verksamheten och samhället. 

Det huvudsakliga syftet med den här uppsatsen, delprojektet, var att studera 

och utvärdera effekter av att använda IT-stöd för samordnad vårdplanering. 

IT-stöden som studerades används av landsting, primärvård, kommunala och 

privata utförare inom vården och uppsatsen avsåg söka svar på frågor som 

bland annat omfattade vilken målsättning beställare, systemägare och IT-

chefer hade med implementeringen av IT-stöden? Hur har IT-stöden påverkat 

verksamheterna? Hur fungerar ett IT-stöd jämfört med tidigare fax- och 

telefonrutiner och hur kan påverkan av införande av IT-stöden utvärderas 

utifrån en modell? 

Delprojektet är en kvalitativ studie där fallstudie används som 

forskningsmetod för att försöka besvara frågeställningen. Modellen har även 
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ingått i den här uppsatsen, dels för att se vilka effekterna blir av att 

implementera IT-system, men även hur IT-investeringar och effekter av dessa 

kan utvärderas. 

2. Bakgrund 

Modellen som avses i den här studien, om annat ej anges, är en modell 

framtagen i en annan, tidigare studie (2). 

2.1. Modellen 

Huvudprojektet har utgått från en modell för att utvärdera effekterna av IT-

investeringar. Modellen ingick även i delprojektet. Nedan följer en 

sammanfattning av modellens syfte och de nivåer den omfattar, enligt hur 

den presenteras i rapporten från 2009 (under arbetet med huvudprojektet 

omarbetades modellen något). Utgångspunkten i den tidigare versionen av 

modellen är att "... IT:s roll är att bidra till förändringsprocesser, ökat 

patientinflytande, individualiserad vård, utbyte och samverkan mellan verksamheter 

samt ökad säkerhet för patient och ökad förmåga att leverera god vård för vårdgivare” 

(2). 

Främst har modellen tagits fram för att kunna användas praktiskt för att 

påvisa nyttan med pågående IT-investeringar inom landsting, kommuner och 

eller privata aktörer inom vård och omsorg. Den ska även vara ett verktyg för 

att påvisa mognadsgraden för integrerade IT-investeringar i en verksamhet. 

Det påpekas att det idag finns få modeller för att studera nyttan med IT-

investeringar inom vård och omsorg och att existerande metoder fokuserar 

främst på kostnader och nyttokalkylering utvecklade för att användas på 

vinstdrivande företag, något som gör dem svåra att använda när nyttan 

istället fokuserar på patient och medborgare. Istället föreslås användandet av 

formaliserade referensramar för att se till investeringarna och inte endast 

lönsamhetsberäkningar, liksom att använda modeller som utvärderar för- och 

nackdelar med IT-investeringar och samtidigt tar hänsyn till användare, 

verksamhet samt den tekniska lösningen. Åsikten att IT-investeringar bör 

anpassas till verksamhetens behov, snarare än utifrån tillgängliga tekniska 

lösningar framförs, utom i de fall då verksamhetens rutiner kan förbättras 

genom att anpassas till IT-investeringen, eftersom IT-investeringar medför 

konsekvenser för verksamhetens kultur och arbetsprocesser som interaktion 

med patient, andra vårdgivare, uppdragsgivare och huvudmän. Vidare 

nämns att trots utvärderingar medför IT-investeringar fortfarande 

oförutsedda kostnader samt förändringar inom verksamheten (2).  

Modellen är generell och är tänkt att visualisera de "... verktyg och processer 

som stödjer ökad tillgänglighet på data, information, interaktion inom och mellan 
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verksamheter samt överföring av kunskap” (2).  

För att kunna se effekter av IT-investeringen måste det tas hänsyn till effekter 

på individ-, verksamhets- och samhällelig nivå. Fokus bör vara på effekter 

både inom och mellan verksamheter samt konsekvenser för patienten och 

samhället för att kunna se möjliga vinster. Modellen ska också kunna 

användas som ett verktyg för att se mognadsgraden hos IT-investeringar i en 

verksamhet (2).  

Nivåer 

Modellen består sammanlagt av tre olika nivåer, nivå 1 och nivå 2a samt nivå 

2b. Nivå 1 handlar om informationsförsörjning för vårdgivarare och patient 

och nivå 2a och 2b handlar om ”vertikal och horisontell integrering av 

hälsoinformation med perspektiv på intra- och interorganisatoriska effekter, samt 

effekter på individnivå i form av virtuella nätverk och individualiserade tjänster” (2).  

Nivåerna har definierats efter i vilken grad teknik och verksamhet har 

integrerats. De ska visa hur IT kan bli till nytta och bidra till innovativa 

lösningar och samtliga nivåer omfattar ett tekniskt och ett organisatoriskt 

perspektiv. Det tekniska perspektivet handlar om tekniken och tillhörande 

support, medan det organisatoriska perspektivet handlar om användarna, 

patienten och användandet av tekniken. Nivåerna omfattar också effekter för 

samhälle, verksamhet och patient (2).  

Indikatorer 

För varje nivå finns fristående indikatorer på vad som kan vara en 

investering, alltså vilka mål och effekter som bör uppnås vid införandet av en 

teknisk lösning. Indikatorerna på första nivån har enligt rapporten tagits fram 

utifrån en litteraturstudie och indikatorerna på andra nivån utifrån 

beskrivningar från EU-rapporter och arbetsprogram tillsammans med 

amerikanska rapporter liksom intervjuer med internationella forskare inom 

hälsoinformatik (2). 

2.1.1. Nivå 1 

Nivå 1 omfattar IT-investeringar som främst utvecklats för att användas och 

underlätta arbetet inom en enhet. IT-investeringarna kan till exempel ha enkla 

gränssnitt mellan vårdgivare och omsorgstagare och eller klinik eller 

mottagning. Exempel på IT-investering på den första nivån är lokala journal- 

eller bokningssystem, de kan användas istället för telefon eller fax och de är 

inte interaktiva eller automatiserade och de saknar bekräftelsemekanismer (2). 

Indikatorer på första nivån handlar om att istället för manuell hantering av 
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information öka digital användning och det i sin tur medför t.ex. säkrare 

informationshantering och ger bättre underlag för beslut (2).  

På den första nivån är förändringar i verksamhetens struktur eller processer 

inget krav. Kortsiktigt är IT-investeringen gynnsam för enheten eftersom den 

är utvecklad eller vald utifrån de lokala behoven. Långsiktigt kan IT-

investeringen däremot verka hämmande för verksamheten p.g.a. 

förändringar och ökade kostnader för tekniken, integrering av gamla och nya 

IT-investeringar samtidigt som lokalt utvecklade IT-investeringar kan 

medföra en ojämnt fördelad information inom verksamheten. På den första 

nivån blir det en utmaning att göra långsiktiga bedömningar av kostnader 

och oförutsedda kostnader kan vara att behöva köra gamla och nya IT-

investeringar parallellt och eller extra utbildning (2).  

Samhällsnyttan på den första nivån handlar om förbättrad tillgänglighet och 

framtida förbättringar av service och kvalitet, snarare än ekonomiska 

besparingar (2).  

Tekniken förväntas ha en livslängd på 1-15 år och höga kostnader för licenser 

samt hård- och mjukvara. Oplanerade uppdateringar kan också medföra 

kostnader som oftast inte budgeterats från början. Andra kostnader är 

omfördelning av resurser p.g.a. avsaknad av kunskap om IT, inlärning och 

förändringar av arbetsrutiner som tar tid eller exempelvis ökade krav i 

samband med införandet av nya roller som t.ex. systemadministratör (2).  

2.1.2. Nivå 2 

Fokus på den andra nivån är mer komplexa IT-investeringar som 

effektiviserar verksamheten och ger en sammanhållen verksamhet samt tjänst 

för patienten. Exempel på IT-investeringar på den här nivån kan vara 

provrapportering, e-recept tillsammans med apotek eller integrerade 

datajournaler (2). 

Indikatorerna handlar främst om vinster i samband med samverkan som inte 

alltid är tydliga lokalt (2). 

Nyttan finns i form av samverkan mellan sjukvårdsnivåer och aktörer. Den 

behöver heller inte alltid återfinnas hos den som finansierat IT-satsningen 

eller märkas på lokal nivå. Indirekt gagnas vård och omsorg genom att 

patientsäkerheten ökar när fel synliggörs och minskar samt servicekvalitet 

förbättras och serviceproduktionen effektiviseras. Patienten gynnas både 

direkt och indirekt. Patienten interagerar inte aktivt med vårdgivaren även 

om IT-investeringen införts i syfte att ha patienten i fokus (2). 

Tekniskt sett är nivån mer avancerad. IT-investeringarna är utvecklade för att 
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användas av och passa för olika verksamheter, de finns på marknaden och de 

har även gemensam terminologi (2). 

Organisatoriskt sett är utmaningen att anpassa arbetsrutiner och 

utvecklingsprocesser hos enheterna till ett mer generiskt stöd. Initiativet 

kommer högre uppifrån verksamheten och lokala enheter måste anpassa sig 

till ny teknik såväl som nya verksamhetsstrukturer och arbetsprocesser. 

Effekterna beror av hur väl förändringen implementeras i enheterna och 

huruvida vårdgivarna använder IT-investeringen eller ej. Om informationen 

inte är likvärdig, utan utgår från enskilda enheters regler och rutiner kan det 

dock medföra patientsäkerhetsrisker (2).  

På den andra nivån finns integrerade journalsystem och databaser, alternativt 

planeras sådana. IT-investeringarna är robustare och mer sofistikerade. 

Leverantörer av IT-investeringarna integreras via uppdateringar och nya 

applikationer som utvecklas tillsammans med verksamheten. Innan IT-

investeringen implementeras finns också en plan för framtida uppdateringar 

samt licenser och förnyelse. Avgörande för beslut om kostnad är inte hur 

mycket tekniken ska kosta, utan vad som ska investeras i (2). 

2.1.3. Nivå 3 

Fokus för den tredje nivån är information till patienten för att patienten aktivt 

ska kunna ta del i sin egen vård. Exempel på IT-investeringar är bloggar eller 

nätverk mellan patient och vårdpersonal (2). 

Indikatorerna handlar främst om att patienten kan vara mer aktiv i sin egen 

vård och har ökad insikt och förståelse för sin egen hälsa (2). 

Patienten bör ha större vana att använda IT och letar information om 

behandlingar, medicin och information om andra i liknande situationer och 

efterfrågar specialister eller behandlingar. IT-investeringen finns också 

tillgänglig för vårdgivare, patient och närstående. Den är mer kraftfull 

samtidigt som användningen av den är enklare att uppskatta. Patienten får 

också information på sina egna villkor vid aktuellt vårdtillfälle och kan 

hantera informationsförsörjningen tillsammans med vårdpersonal och 

närstående. Patienten får möjlighet att vara bäst uppdaterad i sina egna 

intressen även om den kliniska förståelsen för att alltid fatta rätt beslut 

saknas. I mötet mellan vårdgivare och patient kan mötet mer likna ett 

handledande möte än ett beslutsfattande (2). 

Organisationer inom vård och omsorgen inom både kommuner och landsting 

arbetar mer med sin struktur och tar fram en informationshantering där 

patienten har individualisering, inflytande och kontroll. IT-investeringarna är 
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mer avancerade och har en gemensam och öppen struktur som stödjer utbyte 

och lärande samtidigt som de är enkla och flexibla att använda. Antagligen 

behövs också en IT-partner för att uppdateringar ska genomföras och 

strategiska IT-mål ska kunna uppnås. Kostnader för att tillhandahålla 

patientutbildning, inhyrning eller inköp av teknik till patienten samt 

kostnader för administrationen av detta tillkommer (2). 

2.2. IT-stöd inom vård och omsorg 

Det saknas användarvänliga IT-stöd för samverkan in om vård och omsorg. 

Flera orsaker och svårigheter kan ligga bakom detta, till exempel avsaknad av 

standarder, enhetlig terminologi och glapp mellan beställare och leverantör. 

Likaså anses beställarkompetensen inom sjukvård vad gäller IT-system vara 

låg liksom att det finns brister i IT-systemen. Även affärsmodeller anses 

oklara samtidigt som befintlig lagstiftning också tas upp som en hindrande 

faktor. Nationellt övergripande lösningar saknas och inte heller finns på 

regional eller ens lokalt lösningar som till exempel översikt av aktuella 

läkemedel, allergi, överkänslighet eller kontaktuppgifter (3). 

Tidigare upphandlingar har i hög utsträckning styrts av IT-avdelningar, 

vilket gjort att de utgått från tekniska krav snarare än användarkrav. IT-stöd 

har varit en fråga för IT-enheter och inte ett led i verksamhetsutvecklingen. 

Idag involveras användaren i högre grad och användarna måste ställa krav 

och se nyttan om implementeringarna ska lyckas (3).  

Krav från beställare har varit otydliga. Utförliga behovsanalyser har varit 

ovanliga och tillräcklig förståelse för vad som efterfrågas saknas, istället 

önskas allt på en gång. Istället förespråkas en process mellan kund och 

leverantör med helhetsperspektiv på system, produkter och integreringen av 

dessa där så behövs. Samarbete och kommunikation mellan kund, beställare 

och leverantör poängteras liksom att vården gör riskanalyser innan nya 

system införs. Systemen bör provas ut på en enhet innan implementeringen 

går vidare och inför systemet på fler enheter för att kunna korrigera 

eventuella fel innan systemen införs fullt ut (3). 

Ett nationellt perspektiv med gemensam infrastruktur, termer och begrepp 

tillsammans med en enhetlig beställarorganisation som kan ge tydliga 

riktlinjer till IT-leverantörerna efterfrågas. Sverige sägs tillsammans med 

övriga norden ligga långt fram sett ur ett internationellt perspektiv vad gäller 

IT-användning inom vård och omsorg. Sverige anses också vara i topp vad 

gäller stöd för vårddokumentation inom primärvård och vara långt fram med 

vårddokumentation på sjukhus. Sedan 90-talet har elektroniska 

patientjournaler införts i stort sett samtliga landsting och vad gäller e-recept 

är Sverige världsledande (3). 
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Vården kan vara informationskrävande och därmed kan IT-verktyg vara en 

möjlighet att öka effektivitet och kvalitet. Informationsutbyte måste ske på 

regional såväl som nationell nivå liksom det måste vara möjligt för alla att 

ansluta sig till system på nationellt plan. Systemet bör omfatta samtliga 

verksamheter, kommuner inkluderat. Sjuksköterskor och läkare måste 

använda samma journalsystem och en gemensam hållning gentemot 

kommunikation behövs. Åtkomst av samlad information kan kontrolleras 

med hjälp av behörighetssystem för att styra vem som får ta del av vad (3). 

Likaså påpekas att det behövs samlad vårdinformation och en gemensam 

patientöversikt, oavsett om det är landstingets, privat eller kommunal vård 

och omsorg, där information finns tydligt strukturerad i olika vyer för olika 

användare. Läkemedelslistor, apotekssystem liksom läkemedelsmoduler bör 

kopplas samman. Eftersom integrerade system där information kan utbytas 

kräver ett enhetligt terminologisystem föreslås att ett sådant tas fram, 

förslagsvis av Socialstyrelsen (3). 

2.3. Samordnad vårdplanering 

Den samordnade vårdplaneringen sker när en patient efter sjukhusvistelse 

anses vara medicinskt färdigbehandlad men fortfarande behöver boende, 

hemhjälp eller annan omvårdnad och ansvaret för omsorgen övergår från 

sjukhus till kommunen. Vanligtvis förser kommunen eller privata vårdgivare 

patienten med denna hjälp (4). 

Figur 1 visar flöden vid den samordnade vårdplaneringen. Sjukhuset 

ansvarar för att kalla till den samordnade vårdplaneringen. Sjukhus, 

kommun, primärvård och privata utförare tillsammans med patient och även 

närstående kan närvara vid ett gemensamt vårdplaneringsmöte som ska 

resultera i en vårdplan för den berörda patienten. 
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Figur 1 Deltagare och flöden vid samordnade vårdplanering samt kallelse och vårdplan. 

Socialstyrelsens föreskrift om Samverkan vid in- och utskrivning av patient i 

sluten vård omfattar rutiner för samverkan vid vårdplanering, bland annat 

samverkan mellan landsting och kommunerna. Landsting och kommun ska i 

samråd med varandra ta fram rutiner för vårdplanering inför utskrivning av 

patient rörande överföring av information och planer mellan vård- och 

omsorgsgivare i samband med in- och utskrivning av patient från sluten vård 

till öppen vård och socialtjänst. Rutinerna ska vara dokumenterade och 

enhetligt utformade inom ett län eller region (1). 

Rutinerna ska innehålla följande uppgifter enligt föreskrifterna: 

"1. vilka som är ansvariga för att sända respektive ta emot in- och 

utskrivningsmeddelanden, 

2. vilka som skall kallas till vårdplaneringen, 

3. hur den behandlande läkaren skall kalla till vårdplaneringen, 

4. hur den behandlande läkaren skall få besked om att kallelsen till vårdplaneringen 

har mottagits, och 
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5. vilka som har utsetts till att justera vårdplanen och hur den skall justeras."  

Under det tredje kapitlet, vårdplanering, tas riktlinjer för 

vårdplaneringsmötet upp, liksom vad som skall ingå i vårdplanen som ska 

tas fram i samband med mötet. Bland annat tas det upp att behandlande 

läkare inom slutenvården i samråd med patient och närstående samt 

representanter för berörda enheter ska bestämma hur vårdplaneringen ska 

genomföras. Deltagare från berörda enheter ska ha den kompetens som krävs 

för att möta patientens behov av insatser och under vårdplaneringen ska 

patienten bemötas med respekt för dennes integritet (1). 

Vårdplanen och vad som ska ingå behandlas under rubriken "Vårdplanen". 

Där ska det framgå vilka insatser som behövs efter slutenvården. Likaså ska 

vårdplanen samordnas med eventuell planering som fanns innan 

inskrivningen. Följande uppgifter ska ingå: 

"1. medicinska åtgärder och andra behandlingar, 

2. aktuella läkemedelsförskrivningar, 

3. tillhandahållna eller förskrivna medicintekniska produkter, hjälp- medel eller 

förbrukningsartiklar, 

4. allmän och specifik omvårdnad, 5. omsorg, stöd och service, och 6. rehabilitering 

och habilitering. 

Av vårdplanen skall det även framgå 

1. namnet på den behandlande läkaren som ansvarar för planen, 

2. vilka åtgärder som den behandlande läkaren har bedömt som hälso- och sjukvård 

alternativt egenvård och vem som skall vidta respektive åtgärd, 

3. namnet på den eller de läkare i primärvården och i den slutna vården som har det 

fortsatta ansvaret för vården och behandlingen av patienten, 

4. om patienten har medverkat i vårdplaneringen eller inte, 5. om närstående har 

medverkat i vårdplaneringen eller inte, och 6. målsättningen med insatserna samt hur 

och när dessa skall följas upp" (1). 

Vårdplanen kan upprättas innan patienten blivit utskrivningsklar och det 

föreskrivs också att all vårdplanering ska dokumenteras i slutenvårdens 

patientjournal (1). 

Meddelandena utskrivningsklar patient och utskrivningsmeddelande tas 

särskilt upp under fjärde kapitlet, överföring av information vid in- och 
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utskrivning (1). 

Skulle patientens tillstånd förändras så patienten inte längre bedöms som 

utskrivningsklar ska läkaren meddela berörda enheter och är förändringen så 

omfattande att vårdplanen påverkas ska en ny plan upprättas (1). 

Utskrivningsmeddelande tas också upp enligt följande: 

"Ett utskrivningsmeddelande, som den behandlande läkaren enligt 10 e § lagen 

(1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård skall 

skicka till de ansvariga enheterna senast dagen före planerad utskrivning, skall 

innehålla 1. patientens namn, personnummer och folkbokföringsadress, och 2. 

information om när patienten beräknas skrivas ut." (1) 

Patienten är utskrivningsklar när samtliga inblandade har justerat 

vårdplanen. Samordnad vårdplanering kan utföras med till exempel 

videokonferens eller telefon, samtliga deltagare behöver inte delta i själva 

mötet. Närstående kan delta i vårdplaneringen om patienten så önskar och 

patienten kan också vägra genomgå en vårdplanering varvid mötet då inte 

sker. Vanligtvis sker vårdplanering tidigare (5). Det förekommer att patienten 

inte bjuds in till mötet (4). 

Flera olika aspekter som anses ha brister i den samordnade vårdplaneringen 

framkommer, framförallt i hur vårdplaneringsmötet utförs. Bland annat 

nämns att få förberedelser från sjukhusets sida om vart vårdplanering sker 

och exempel som personalmatsal, korridor, läkarexpedition och sjukhussal 

vilket många gånger medfört att mötet inte sker ostört. Antalet personer som 

deltog i mötet kunde variera från två till elva och flera av deltagarna deltog 

inte under hela mötet. Själva mötet kritiserades bland annat för att vara 

ostrukturerat och informellt. Det förekom att åtgärder bestämts på förhand, 

innan man träffat patienten (5). 

Deltagarantalet kan vara upp till tio personer, att det är svårt för de äldre att 

delge sin mening vid mötena och svårt att se hur deras behov av hjälp 

kommer se ut i hemmet. Dock kan uppfattningen om vilket behov som finns 

variera för samtliga inblandade vid mötet. Det framkommer även här att mer 

information innan mötet angående mötet och syfte efterfrågas av närstående 

och att det finns brister i tydlighet och information under själva mötet. Även 

här poängteras mötets ostrukturerade form angående vem som leder mötet, 

vem som ska tala och när. Det förekommer att personer lämnar mötet under 

mötets gång utan att meddela detta i förväg. Här tas också upp flera förslag 

till förbättringar som till exempel mer information både före och under 

vårdplaneringsmötet i syfte att öka patientens delaktighet och talutrymme. 

Landsting och kommun bör samordnas mer och bör bestämma vilken av de 
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professionella aktörerna som ska leda mötet. Tid för uppföljning efter 

hemkomst bör också ske (4). 

Patientens syn på vårdplaneringen och insatserna efteråt kan för de äldre 

många gånger innebära att de upplevde att de hade behövt stanna längre på 

sjukhus för rehabilitering. Även om funktionsförmågan tilltagit skattade 

patienterna sin hälsa som tidigare. Några av de som bodde hemma låg i 

riskzonen för undernäring (6). 

Från en revisionsrapport framtagen på uppdrag av Östergötlands landsting 

framgår att vårdplaneringen omfattar fyra delmoment: 

Inskrivningsmeddelandet, underrättelse för öppenvård eller kommunal 

omsorg, att en patient är inskriven i slutenvård hos landstinget och kan 

komma att behöva vård eller omsorg efter utskrivning (7). 

Kallelse till samordnad vårdplanering, som inleder en vårdplanering och ger 

de kallade möjlighet att förbereda sig. Senast dagen efter att kallelsen 

mottagits ska vårdplaneringen inledas (7). 

Genomförande av samordnad vårdplanering, där samtliga inblandade ska 

vara överens om vem som är ansvarig för vilken insats samt vilka insatser 

patienten behöver. Här poängteras att samförstånd med fokus på patientens 

vård och omsorg behövs parterna emellan. Vårdplanen innehåller de insatser 

olika vårdgivare åtar sig att utföra och den är upprättad när företrädare för 

ansvariga vårdgivare har justerat den (7). 

Underrättelse om utskrivningsklar, informerar att en patient är 

utskrivningsklar samt när och skickas för att förbereda mottagaren så denne 

kan utföra sitt åtagande enligt vårdplanen. Den skickas senast dagen innan 

patienten skrivs ut från slutenvården (7). 

Västra Götalandsregionen 

Det uppges finnas risk med tidigare rutiner att dokument sänds till fel 

mottagare (8).  

Reservrutinen, i de fall IT-stödet inte fungerar, finns tillgängliga på Västra 

Götalandsregionens webbplats. I de fall den samordnade vårdplaneringen 

genomförs utan IT-stöd finns i Västra Götalandsregionen blanketter att faxa. 

Blanketterna som finns på webbplatsen är följande: 

 Vårdbegäran 

 Meddelande till vård och omsorg  

 Meddelanden  
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 Vårdplaneringsunderlag 

 Vårdplan  

 Information vid utskrivning (9) 

Östergötlands landsting 

Revisorerna i Östergötlands landsting lät genomföra en revision 2005 av 

samordnad vårdplanering som ett led i arbetet med patientsäkerhet. Främst 

studerades rutiner och intern kontroll i rutinbeskrivningen för samordnad 

vårdplanering (7). 

Det framkom att föreskrivna rutiner inte följdes fullt ut, vilket medförde 

brister i informationsöverföringen. Rutinbeskrivningen ansågs inte vara 

tillräckligt tydlig för samordnad vårdplanering. Den ansågs vara förankrad i 

verksamheten, ändå förekom problem, såsom att inskrivnings- eller 

utskrivningsmeddelanden inte skickats, bekräftelser på meddelanden 

saknades, liksom datum samt signaturer. Det förekommer också att andra 

blanketter än den gemensamma för informationsöverföring används och 

blankettens utformning anses vara otydlig vad gäller patientens medgivande 

(7). 

Rutinbeskrivningen ansågs inte beskriva vem som är ansvarig för varje del. 

Det framkom att ansvarig läkare sällan deltar i någon av delprocesserna i 

samordnad vårdplanering, utan tjänstgörande sjuksköterska på slutenvården 

har ansvaret för att genomföra samordnad vårdplanering. Överlämnandet av 

patienten mellan slutenvård och öppenvård ansågs vara otydligt i 

rutinbeskrivningen. Inte heller genomfördes strukturerad uppföljning 

angående hur de anvisade rutinerna efterföljs och det framgår inte hur den 

samordnade vårdplaneringen ska följas upp, rapporteras eller hur det ska 

dokumenteras (7). 

Reservrutinen innebär att samtliga förekommande steg i IT-stödet istället 

faxas till vårdenheterna. För kommuner och privata vårdgivare hänvisas till 

lokala rutiner. Vårdplanen skickas för justering med post till vårdenheterna, 

som efter att ha justerat och skicka tillbaka får en kopia av den färdigjusterade 

vårdplanen. Då IT-stödet åter är i bruk förs handlingarna in i IT-stödet, med 

undantag för vårdplanen; istället noteras i Utskrivningsmeddelandet att 

vårdplan upprättats utifrån reservrutin (10).  

Enligt Östergötlands landstings webbplats är de olika vårdenheterna skyldiga 

att minst en gång dagligen kontrollera "Inkommande dokument" i IT-stödet, 

vardagar 08:00-16:00 (10). 
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2.4. IT-stöd för samordnad vårdplanering 

Tidigare har samordnad vårdplanering genomförts med hjälp av fax och 

telefoner, både i Östergötlands landsting och Västra Götalandsregionen (källa 

intervjuer). Under senare år har flertalet IT-stöd utvecklats för att stödja de 

verksamheter som ingår i en samordnad vårdplanering, bland annat 

landsting, primärvård, kommunala och privata utförare. IT-stöden kan vara 

integrerade med andra system (11) eller fristående webbaserade lösningar 

som inte samverkar med andra system (12,13). IT-stödens huvuduppgift 

förefaller vara att erbjuda en lösning där ingående parter kan dela 

information i ett och samma system (9,12). 

Idag finns IT-stöd för samordnad vårdplanering i samtliga landsting och eller 

regioner i Sverige, utöver fyra där de är under implementering (14) . 

2.4.1. Meddix SVP 

Meddix SVP är ett IT-stöd för samordnad vårdplanering, utvecklat av 

TietoEnator, som bland annat används av Östergötlands landsting. Det är ett 

webbaserat IT-stöd som kräver tillgång till webbläsare och internet. Meddix 

stödjer remiss- och svarshantering. I Meddix finns olika applikationer och 

databaser tillgängliga via webbläsare. Det innefattar registrering, överföring 

och arkivering av meddelanden och svar. Meddelanden skickas tillsammans 

med information om vem som skickat det och när det skickades. Meddix kan 

integreras med befintliga system inom verksamheten (15). 

Användaren styr vart meddelande ska skickas när de har registrerats, genom 

att välja en mottagande enhet och välja "sänd". Meddelandet kompletteras 

med information om vem som skickat det samt när. När meddelandet blir 

tillgängligt eller visas i mottagande enhets "inkommande dokument" kan det 

kvitteras, varpå det kompletteras med information om vem som kvitterat 

samt när kvitteringen skett, status i patientöversikter och inneliggandelistor 

ändras då också (12). 

Meddelanden och dokument i Meddix SVP: 

 Meddelande PV/Kommun  

 Inskrivningsmeddelande  

 Kallelse till samordnad vårdplanering  

 Vårdplan  

 Meddelande utskrivningsklar (valfri) 

 Utskrivningsmeddelande  

 Generellt meddelande 

Bilagor kan bifogas till kallelse, utskrivningsklar, vårdplan och eller 
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utskrivningsmeddelande, det kan vara till exempel ADL-status, rapport 

arbetsterapi, sjukgymnastik och omvårdnadsepikris. IT-stödet har en 

blankettgenerator som tillåter att kundanpassade bilagor kan skapas (12). 

”Meddelande PV/Kommun” kan fyllas i av både kommunen, primärvården 

och annan part. Den följer med patienten till mottagande vårdgivare som kan 

vara primärvård eller sjukhus. Meddelandet används för att informera 

mottagaren vid akut händelse samt för att tillhandahålla uppgifter om 

patientens allmänna funktionsförmåga samt nuvarande hjälpbehov till 

sjukhuset. Den mottagande vårdgivaren, kan besvara meddelandet och 

returnera det till avsändaren oavsett om patienten återgår till sitt boende eller 

blir inlagd (12). 

Meddix tillåter att kommunerna använder en gemensam enhet för att hantera 

in- och utskrivningsmeddelanden för att förmedla det vidare till berörda 

parter (12). 

”Generellt meddelande” kan samtliga vårdgivare använda för att 

kommunicera administrativ information rörande ett specifikt vårdtillfälle 

(12). 

Vårdplanen finns tillgänglig för samtliga, oavsett om deltagarna träffas på 

plats eller befinner sig på olika platser. Inloggade användare kan läsa i det 

gemensamma dokumentet, men enbart redigera sina delar av vårdplanen 

(12). 

Det finns två olika översikter i Meddix SVP. En för varje patient som visar det 

aktuella vårdtillfället och tidigare vårdtillfällen. Den andra översikten är över 

samtliga inneliggande patienter. Båda översikterna visar vilka dokument och 

meddelanden som finns och aktuell status i vårdprocessen. Användarnas 

behörighet styr innehållet i översikterna (12). 

Förutom standardrapporter, statistik för betalningsansvar och antal 

vårdtillfällen kan anpassade rapporter skapas från en exporterad fil med 

databasinformation (12). 

Integrering av Meddix SVP och andra system 

Meddix SVP kan också användas för att göra information tillgänglig vid 

samverkan mellan landsting och kommunal vård och omsorg. Det kan 

integreras med journal- och eller omsorgssystem för att information som 

behövs mellan kommun och landsting ska finnas tillgänglig (12). 

Tillverkaren har olika samverkans och eller integrationsprojekt tillsammans 

med sina kunder fortlöpande. De har bland annat: 
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 Integration/användning av administrativa stödfunktioner typ "Single 

sign on", behörighet användarkataloger (HSA) 

 Integration och användning av befolkningsregister  

 Möjlighet till integration för sjukhusets användare av Meddix SVP, t.ex. 

koppling PAS-Meddix SVP för "samordning" av inskrivning  

 Möjlighet för kommunens användare att få tillgång till landstingets 

journaler, läkemedelsinfo, labbsvar mm  

 Möjlighet att skicka meddelande från Meddix och bifoga fil till annat 

vårdsystem 

Teknisk information om Meddix 

Meddix SVP skyddas för åtkomst genom: 

 Behörighetssystem  

 Krypterad nättrafik  

 IP-adress hantering  

 Åtkomst kan ske såväl via Internet som Sjunet 

 Informationen i systemet säkerställs och skyddas genom: 

 Kontroll att informationen inte förvanskas  

 Loggning av alla händelser i funktionslogg  

 Alla meddelanden sparas i arkivet 

 Hög driftsäkerhet uppnås genom klusterkopplade servrar. 

2.4.2. KLARA SVPL 

KLARA SVPL är det IT-stöd som används i Västra Götalandsregionen. Det är 

utvecklat för att stödja den samordnade vårdplaneringsprocessen och är ett 

webbaserat IT-stöd som inkluderar olika meddelanden och dokument. IT-

stödet följer den rutin som finns i Västra Götalandsregionen. KLARA SVPL är 

utvecklat av Siemens Medical (16). 

IT-stödet inkluderar följande meddelanden och filer: 

 Vårdbegäran 

 Inskrivningsmeddelande 

 Kallelse och underlag till vårdplanering 

 Vårdplan / Förkortad vårdplan 

 Utskrivningsmeddelande 

Behövs kompletterande information, till exempel om processen avviker från 

den normala rutinen eller det behövs kompletterande information finns 

följande meddelanden: 

 Meddelande till Vård och omsorg 
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 Utebliven utskrivning 

 Administrativt meddelande (16) 

Följande meddelande kan upprättas på förhand eller i förberedande syfte: 

 Förberedd Vårdbegäran 

Meddelanden finns tillgängliga endast för den som har behörighet att hantera 

respektive meddelande (16). 

När ett meddelande har aviserats, uppmärksammas övriga parter i ärendet 

och ska kvittera meddelandet (16). 

Ett ärende inleds med meddelandet Vårdbegäran eller 

Inskrivningsmeddelande. Det avslutas oftast med meddelandet Information 

vid utskrivning, men kan avslutas tidigare i processen (16). 

2.4.3.  IT-stöd i andra landsting och eller regioner 

Nedan följer en sammanställning över IT-stöd som används i övriga 

landsting, regioner, län och eller kommuner. 

Meddix 

Meddix används i Jönköpings landsting (17), Gävleborgs landsting (18), 

Värmlands landsting (19), Jämtlands landsting (20) och Hallands landsting 

(21). Örebro landsting använder Meddix (22), liksom Norrbottens landsting, 

vilket framgick av huvudprojektet. 

Prator 

Prator är ett system för att hantera meddelanden mellan landsting, 

primärvård, öppenvård och kommunen. IT-stödet omfattar ett antal 

standardiserade meddelanden som kan skilja beroende på användare. En 

vårdplan kan upprättas efter patientens vistelse på sjukhus. Samtliga 

meddelanden som rör en viss patient kan samlas ihop till en vårdperiod som 

börjar vid inskrivning och slutar vid utskrivning. Vårdplanen skapar ett 

ärende som en fil, vilken kan tas om hand enligt aktuell status. Samtliga 

inblandade deltagare kan skriva sin del av vårdplanen och bekräfta den 

elektroniskt när samtliga deltagare har godkänt att vårdplanen är valid och 

låst tidsstämplarna, dessa kan inte ändras (13). 

Prator används i Uppsala landsting sedan 2004 (23,24), Södermanlands 

landsting (24,25), Blekinge landsting (26), Västmanland landsting (27), 

Västernorrland (24) och Västerbottens landsting (28). 
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Cosmic Link 

Kronobergs landsting använder COSMIC Link sedan hösten 2007. COSMIC 

Link finns i samtliga kommuner (29). 

Videokonferens-teknologi 

I Kalmars landsting använder sig Hultsfreds kommun av videokonferens-

teknologi för samordnad vårdplanering (30). 

Övriga system 

Region Skåne har skrivit avtal med SYSteam om att utveckla ett nytt IT-stöd 

för samordnad vårdplanering (31). I Dalarnas landsting används ELVIS 

webbmodul (32) och i Gotlands kommun TakeCare (33). I Stockholms läns 

landsting används WebCare (34). 

3. Studie 

Nedan följer en kort beskrivning av denna studies syfte, avgränsningar och 

metod. 

3.1. Syfte 

Syftet med studien har främst varit inriktat på att undersöka hur IT-stöd 

påverkar verksamheterna som använder det men också hur det kan 

utvärderas. Frågeställningen som studien omfattade var hur den samordnade 

vårdplaneringen påverkas i olika landsting och regioner och även hur detta 

kan utvärderas? Hur har modellen praktiskt kunnat tillämpas för att se 

effekterna av att implementera ett IT-stöd för samordnad vårdplanering? 

Studiens frågeställning omfattade: 

 Vilken målsättning fanns med implementeringen av IT-stödet? 

 Hur påverkar ett IT-stöd den samordnade vårdplaneringen? 

 Vilka för- och nackdelar finns det med att använda ett IT-stöd? 

 Hur påverkas vårdplanering inom olika landsting och regioner? 

För utvärdering av modellen har följande frågor ingått i frågeställningen: 

 Hur kan IT-stöd för samordnad vårdplanering utvärderas utifrån 

modellen? 

 Vilka för- och nackdelar finns med att använda modellen? 

 Hur kan modellen användas praktiskt? 
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3.2. Avgränsningar 

I huvudprojektet ingick Norrbottens landsting, Västra Götalandsregionen och 

Östergötlands landsting. Av dessa tre var Östergötlands landsting och Västra 

Götalandsregionen aktuella för delprojektet. Ytterligare avgränsningar som 

gjordes i delprojektet var dels att fokusera på två av flera olika IT-stöd för 

samordnad vårdplanering som används i Sverige idag, Meddix SVP och 

KLARA SVPL. Detta uteslöt liknande system som används inom andra 

landsting och regioner.  

Olika resurser som togs i beaktande vid studiens tillkomst var bland annat 

tid, både vid val av metod samt val av lämpligt antal respondenter med 

hänsyn till studiens omfattning. I huvudprojektet ingick totalt 30 intervjuer 

från Norrbottens landsting, Västra Götalandsregionen och Östergötlands 

landsting. I delprojektet ingick sammanlagt 20 av dessa intervjuer, varav 10 

av intervjuerna utfördes i Östergötlands landsting och resterande 10 

intervjuer i Västra Götalandsregionen. Stuidens omfattning, liksom resurser i 

form av tid var begränsade, varför detta ansågs vara rimliga avgränsningar 

för studien. 

3.3. Metod 

Delprojektet utfördes som en explorativ fallstudie om samordnad 

vårdplanering. 

Huvudprojekt 

Fallstudien om samordnad vårdplanering omfattades i sin tur av tre olika 

fallstudier utförda i Luleå i Norrbottens landsting, Linköping i Östergötlands 

landsting och Skövde i Västra Götalandsregionen. 10 respondenter i varje 

region och eller landsting intervjuades, sammanlagt 30 respondenter, vilka 

tillhörde endera av två kategorier. Kategorin verksamhetsrepresentanter 

bestod av personal inom vård och omsorg som till exempel sjuksköterskor, 

läkare, biståndshandläggare och distriktsköterskor och kategorin beställare, 

systemägare och IT-chef som omfattade beställare och ägare av systemet samt 

deras chefer inom landstinget. För de två olika grupperna förbereddes frågor 

utifrån modellen, strukturerade i tabeller som motsvarade de olika nivåerna. 

Frågorna användes i samtliga intervjuer. Respondenterna i Östergötland och 

Västra Götalandsregionen intervjuades av en magisterstudent vid Linköpings 

universitet och respondenterna i Norrbotten intervjuades av forskare från 

Luleå. Insamlad data analyserades separat i Linköping, Luleå och Skövde, 

innan sammanställningar av svaren från Linköping och Luleå jämfördes mot 

sammanställningar från Skövde. Samtliga resultat strukturerades och fördes 

in i tabeller för att relateras till modellen. 
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Föregående intervjuerna genomfördes en validering av frågorna till 

respondenterna, där tre personer i Linköping ombads svara på frågorna. 

Även i Norrbottens landsting och Västra Götalandsregionen validerades 

frågorna. 

Delprojektet 

Delprojektet som ligger till grund för den här studien omfattar data från 

Västra Götalandsregionen och Östergötlands landsting. 

3.3.1.  Metodval 

För delprojektet har en explorativ fallstudie genomförts. Det valda fenomenet 

som studeras berör en aktuell fråga i en verklig kontext. Fallstudien är en 

lämplig metod under sådana förutsättningar. Fallstudien har också en styrka i 

att kunna hantera många olika källor av data. Däremot har fallstudien 

traditionellt kritiserats, varför den kräver en del från forskarens sida (35).  

Intervjuerna som genomfördes i Östergötland och Västra Götalandsregionen 

var semistrukturerade och samtliga respondenter inom en kategori fick 

samma frågor. Frågorna var till sin natur strukturerade och extra frågor 

ställdes under intervjun där sådana ansågs nödvändiga. Datatriangulering 

har använts genom att intervjua respondenter från olika kategorier av 

användare respektive beställare och systemägare (35,36). Intervjuer 

tillsammans med dokument kommer vara studiens främsta källa till data. 

Alla strategier för att samla in och analysera empiriskt material har sina 

styrkor och svagheter; det finns ingen hierarki mellan olika strategier, var och 

en har sina karaktäristiska drag och de överlappar varandra. En nackdel med 

fallstudier kan vara att de inte alltid genomförs strikt nog, systematiska 

procedurer och en partisk syn kan influera hur data tolkas samt hur slutsatser 

dras (35). 

Syftet med studien var avgörande för valet att använda kvalitativa metoder. 

Fallstudien tillåter detaljerade och ingående analyser av ett specifikt fenomen. 

Detta var att föredra framför att göra en studie från vilken generella slutsatser 

hade kunnat dras. Tillvägagångssättet har sina för- och nackdelar, men i detta 

fall ansågs fördelarna överväga nackdelarna. Ovanstående, tillsammans med 

den verkliga kontexten, det aktuella fenomenet och studiens syfte motiverar 

valet att göra en fallstudie. 

3.3.2.  Intervjuer 

Sammanlagt 20 intervjuer, varav 10 utfördes i Västra Götalandsregionen och 

10 i Östergötlands landsting, genomfördes. Samtliga respondenter 
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intervjuades av en och samma person. Urvalet av respondenterna tillhörde 

samtliga merparten av de kända verksamheter som är involverade eller 

inblandade i samordnad vårdplanering i Västra Götalandsregionen och i 

Östergötlands landsting. Både landsting, kommunala och privata utförare 

fanns representerade. Fem beställare, systemägare och eller IT-chefer 

intervjuades i båda regionerna och eller landstingen och i Östergötlands 

landsting intervjuades också en IT-chef. Totalt intervjuades femton 

verksamhetsrepresentanter, åtta i Västra Götalandsregionen och sju i 

Östergötlands landsting. 

Varje intervju tog mellan 30 minuter och en timme att genomföra. En digital 

mp3-spelare användes för att spela in svaren, samtidigt som anteckningar 

togs på plats under intervjun med hjälp av en bärbar dator. I de fall längre 

svar gavs, allt inte hann antecknas på plats eller något var svårt att uppfatta 

under intervjun användes det inspelade materialet för att korrekturläsa och 

komplettera svaren. Förfarandet gjorde det möjligt att genomföra intervjuerna 

utan alltför många pauser och avbrott. 

Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser, antingen på 

deras egna kontor alternativt i konferensrum och liknande som 

respondenterna själva tillhandahöll vid intervjutillfället. Det var alltid 

respondenten som valde plats och även vad gäller val av tid och datum för 

intervjun anpassades detta efter respondenternas önskemål. I de flesta fall 

utfördes intervjuerna enskilt. I Västra Götalandsregionen genomfördes en 

intervju i ett öppet kontorslandskap med en medarbetare närvarande och en 

av intervjuerna genomfördes med två respondenter samtidigt, vilket skedde 

på deras egen begäran. 

Samtliga intervjuer inleddes med en kort presentation av projektet där syftet 

med studien sammanfattades, liksom ett löfte om att inte presentera enskilda 

svar, utan endast sammanställningar, som förberedelse innan frågorna. 

Frågorna var strukturerade och formulerade för att reflektera modellen och 

indelade i grupper som reflekterade modellens nivåer. Frågorna var 

strukturerade i tabeller, totalt fyra stycken olika tabeller; en för beställare, 

systemägare och IT-chefer och tre för verksamhetsrepresentanterna. 

Intervjuerna avslutades med att respondenterna frågades om ålder, 

arbetsplats och IT-vana som de ombads beskriva med egna ord. 

Intervjuerna var semistrukturerade för att möjliggöra extra frågor om sådana 

bedömdes vara nödvändiga under intervjun. Förfarandet gav också 

respondenterna möjligheten att be om klargöranden eller för att själva ställa 

frågor under intervjuns gång. Strukturerade intervjuer ansågs inte vara ett 

alternativ då dessa inte i samma utsträckning hade uppmuntrat till mer 

utförliga svar. Likaså uteslöts möjligheten att enbart använda öppna 
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intervjuer, delvis för att kunna använda modellen som grund för 

utvärderingen. Vissa öppna frågor ingick för att göra det möjligt för 

respondenterna att inkludera sådant de ansåg vara viktigt som modellen inte 

hade inkluderat. 

Genom att använda en så kallad standardiserad "open-ended" intervju, där 

frågor på förhand bestämts och samtliga respondenter besvarar samma frågor 

i samma ordning och frågorna till sin natur är öppna, ökar möjligheten att 

jämföra svar. Förfarandet underlättar också organisering och analys av data, 

med nackdelen att det ger lägre flexibilitet med standardiserade frågor som 

kan begränsa relevans och naturlighet i frågor och svar (36). 

Givetvis kan även forskaren eller den som genomför studien påverka en 

studie genom att mer eller mindre omedvetet vara selektiv vad gäller vad som 

uppfattas samt att den faktiska kompetensen hos forskaren och dennes 

träning samt förberedelser också influerar utfallet (36). 

3.3.3. Sammanställning 

Sammanställning av data genomfördes i flera steg både inom huvudprojektet 

och sedemera även för delprojektet. 

Huvudprojektet 

För huvudprojektet sammanställdes svaren inom varje region och eller 

landsting först. De sammanställda resultaten från Norrbottens landsting 

jämfördes mot Östergötlands landsting för att slutligen jämföras mot Västra 

Götalandsregionen, då Meddix används i både Norrbottens och 

Östergötlands landsting medan KLARA SVPL enbart används i Västra 

Götalandsregionen. Framförallt var olika skillnader och likheter, dels mellan 

de olika regionerna och IT-stöden och dels utifrån vilken av grupperna 

landsting, kommun eller primärvård respondenterna tillhörde, som 

jämfördes. Frågorna och svaren sammanställdes och presenterades i tabeller 

utifrån de revideringar av modellen som gjordes i huvudprojektet. 

Delprojektet 

För delprojektet användes fyra olika tabeller, tre av dessa användes för svaren 

från verksamhetsrepresentanterna och en tabell användes för beställare, 

systemägare och IT-chefer. För verksamhetsrepresentanterna användes 

färgmarkeringar för att gruppera dem i tre olika kategorier: landsting, 

primärvård och kommun/avancerad hemsjukvård. 

Frågorna gicks igenom först genom att se vad samtliga respondenter svarat 

fråga för fråga. Frågor som gav blandade ja- och nej-svar eller svar som 
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föreföll ha missuppfattats av respondenterna markerades sedan med 

ytterligare en färg. Färgmarkeringarna gjordes som ett led i analysen till det 

första delprojektet och användes till viss del för att sammanställa svaren, men 

användes inte fullt ut i delprojektet även om viss hänsyn togs till ja- 

respektive nej-svar. 

Efter den inledande bearbetningen har samtliga svar gåtts igenom ytterligare, 

både för beställare, systemägare och IT-chef samt för 

verksamhetsrepresentanterna, utifrån vad enskilda respondenter tog upp. 

Även hur respondenterna svarade baserat på om de tillhörde landsting, 

kommun eller primärvård har gåtts igenom. Svaren har sammanställts och 

anonymiserats genom att för verksamhetsrepresentanterna kategoriseras och 

sammanställas för varje fråga utifrån olika kategorier som framträtt under 

analysens gång. Slutligen jämfördes svaren mellan beställare, systemägare 

och IT-chef mot svaren från verksamhetsrepresentanterna för att se om de mål 

som de önskade uppnå med implementeringen av IT-stödet fått önskade 

effekter i verksamheten. De mål som inte varit aktuella för implementeringen 

av IT-stödet, men funnits med i modellen, tas upp i ett eget avsnitt efter 

övriga mål. 

4. Resultat 

Frågor och svar för de 20 intervjuer som ingick i delprojektet har 

sammanfattats och sammanställts nedan. 

4.1. Intervjuer: Frågor och sammanställda svar 

Frågor och svar redovisas nedan. För varje nivå presenteras först en 

övergripande frågeställning indraget, i de fall en sådan finns, därefter 

följdfrågorna utan indrag. 

4.1.1. Beställare, systemägare och IT-chef 

Frågor om målsättning med införandet av IT-stödet besvarades av beställare, 

systemägare och IT-chefer inom Västra Götalandsregionen och Östergötlands 

landsting. 

Svar relaterade till första nivån 

Nedan redovisas frågor samt sammanställda svar från frågorna som 

relaterade till modellens första nivå för beställare, systemägare och IT-chef. 

Vilka mål vill ni uppnå med implementering av IT-stödet? 

Koordinering och delning av administrativ och/eller klinisk information? 
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Samtliga respondenter i Västra Götalandsregionen och Östergötlands 

landsting svarade ja på frågan. I Västra Götalandsregionen ville de öka 

patientsäkerheten, göra samordnad vårdplanering effektivare och snabbare 

samt öka delandet av informationen. Från Östergötlands landsting ville de få 

samordnad vårdplanering att fungera och säkra processen genom att ha 

gemensam dokumentation. Båda landstingen och eller regionerna verkar ha 

önskat bättre information. 

Ökad möjlighet till effektiviseringar i beslut om insatser med medföljande ökad 

servicekvalitet? 

Både från Västra Götalandsregionen och Östergötlands landsting svarade de 

ja på frågan. De önskade att informationen ska utbytas snabbare, med 

minskad risk för felmeddelanden, mindre pappershantering och mer 

effektivitet. 

Tekniskt stöd för uppföljning i realtid av patienter (t.ex. uppföljning av vårdtillfällen 

och resursanvändning inom enskilda vårdenheter) 

Respondenterna menade att detta inte varit ett mål och att IT-stödet inte var 

avsett att vara i realtid. Några respondenter påpekade också att IT-stödet inte 

heller användes för uppföljning. 

Kostnadsreduktion och effektivare resursanvändning för olika aktörer? 

I Västra Götalandsregionen ansågs att det bör vara enklare och spara tid och 

pengar. I Östergötlands landsting har de inte tittat på det sedan IT-stödet 

infördes, men att det borde bli effektivare och reducerade kostnader. Det var 

inte ett mål i Östergötlands landsting. 

Svar relaterade till andra nivån 

Svaren nedan relaterar till modellens andra nivå. 

Vilka av följande mål för de ingående verksamheterna har 

ni velat uppnå med implementering av IT-stödet? 

Användning av samma information inom organisationen och mellan organisationer 

för säkrare omhändertagande av patienter? 

Samtliga respondenter i Västra Götalandsregionen och Östergötlands 

landsting svarade ja på frågan. I båda landstingen och eller regionerna har det 

varit ett av de viktigaste målen. 

Förbättrad vårdkvalitet och ökad patientsäkerhet genom synkronisering av åtgärder 

och information, samt ökade möjligheter till samplanering av hälsoinsatser/tjänster? 



 
24 

I både Västra Götalandsregionen och Östergötlands landsting svarade de ja 

på frågan. Enligt respondenterna var det väldigt centralt att samordna just 

hälsoinsatser och förbättra delning av information och kommunikation. 

Kontinuitet av samordnad vårdplanering genom användning IT-stöd? 

Samtliga respondenter i Västra Götalandsregionen och Östergötlands 

landsting svarade ja på frågan. En respondent menade att det var enklare att 

följa ärenden än när de var i pappersform och en att IT-stödet stödjer 

processen, men att det beror på individen om rutiner och riktlinjer följs. 

Insatser kan styras av patientens behov när information om vårdplanen är tillgänglig 

för alla aktörer? 

Respondenterna svarade ja. En menade att det är enklare att se var i 

vårdplaneringsprocessen man är och en att informationen fanns tidigare, men 

att det går snabbare och att arbetet sköts bättre nu. I Västra 

Götalandsregionen uppges att det här varit en orsak att se över hela processen 

så att samtliga jobbar på liknande sätt. 

Logistiska förbättringar mellan olika slutenvård, primärvård, kommun och privata 

utförare (när det gäller alla typer av informationsflöden)? 

I Västra Götalandsregionen svarade de ja. I Östergötlands landsting svarade 

de ja och att de nu har information samlad. 

Svar relaterade till tredje nivån 

Frågor och svar nedan relaterar till den tredje nivån i modellen. 

Vilka av följande mål på patientnivå för de ingående 

verksamheterna har ni velat uppnå med implementering av 

IT-stödet? 

Patienten får bättre information samtidigt som patientsäkerhet och sekretess ökar? 

Samtliga respondenter i båda landstingen och eller regionerna svarade ja på 

frågan. Från Västra Götalandsregionen menade de att patienten inte får 

tillgång till mer information, från Östergötlands landsting att patienten 

antagligen får bättre information genom att fler vårdplaneringar utförs, men 

att sekretessen sannolikt inte ökat då informationerna delas med fler.  

Möjlighet till rationalisering, koordinering och integrering av olika processer för 

snabbare produktion av tjänster (minskad väntetid för behandling).  

I Västra Götalandsregionen menade de att det borde skett indirekt som 
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konsekvens om logistiken förbättrats, men också att det inte direkt relaterade 

till IT-stödet. I Östergötlands landsting menade de att det inte varit fokus på 

frågan eller att den främsta målsättningen varit att påverka tjänsteutbudet.  

Patienten förvaltar och administrerar information om den egna vårdplaneringen? 

De svarade nej både i Västra Götalandsregionen och i Östergötlands 

landsting; det var ingen målsättning. Patienten är till viss del delaktig i 

vårdplaneringen, men inte på det sätt som frågan antyder.  

Möjliggöra mätning av kostnader per patient och vårdinsats? 

I båda landstingen och eller regionerna var detta enligt svaren ingen 

målsättning och enligt några inte heller möjligt i IT-stödet. 

Kunskapsöverföring mellan vårdpersonal, patient och närstående? 

I Västra Götalandsregionen svarade respondenterna ja och nej. En kommentar 

var att det inte varit ett mål, utan i så fall rör framtiden. I Östergötlands 

landsting svarade de att informationen om patienten är tydligare. En 

respondent svarade nej, med hänvisning till att patienten kan vara med, 

liksom anhörig, så delvis. 

Patienten och närstående involveras direkt i patientens vårdplanering? 

Merparten av respondenterna i Västra Götalandsregionen och Östergötlands 

landsting svarade nej på frågan. En respondent menade att det var en generell 

målsättning, som kanske inte direkt relaterade till IT-stödet. En respondent 

svarade att ja, det gör de och en att de antagligen har större delaktighet idag 

än tidigare. 

Teknikfrågor 

Nedan följer frågor och sammanställda svar för teknikfrågorna som 

besvarades av beställare, systemägare och IT-chef. 

Svar första nivån 

Vilka faktorer har varit aktuella vid implementering av IT-

stöd för samordnad vårdplanering? 

Hur länge ska systemet användas? 1-15 år? 10-20 år? 15-30 år? 

I Västra Götalandsregionen valde de alternativet 1-15 år. I Östergötlands 

landsting sattes ingen tidsgräns. 
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Svar andra nivån 

Kostnader för licenser och för förnyelse av licenser, samt för hårdvara? 

Samtliga respondenter från Västra Götalandsregionen och Östergötlands 

landsting svarade ja. I Östergötlands landsting valde de att köpa en tjänst. En 

fördel var att de då inte behövde en gemensam lösning mellan kommun och 

landsting. I båda landstingen och eller regionerna var priset en viktig aspekt. 

Framtida behov av uppdateringar av det valda IT-stödet? 

I Östergötlands landsting var det viktigt att licenskostnaden även inkluderade 

utveckling och ingår alltid vid upphandling och i Västra Götalandsregionen 

planerar de för sådana. 

Framtida behov av uppdatering av annan teknik eller datorutrustning för att 

möjliggöra användandet av det valda IT-stödet? 

I Östergötlands landsting valde de att köpa en webbaserad tjänst för att sänka 

kraven på övrig teknik. I Västra Götalandsregionen har de också en 

webbapplikation som inte är teknikberoende.  

Förnyelse av licenser finns i implementeringsplanerna? 

Samtliga respondenter i båda regionerna och eller landstingen svarade ja. 

Valet mellan inköp alternativt inhyrning av det valda IT-stödet? 

I både Västra Götalandsregionen och Östergötlands landsting valde de 

alternativ där de inte utvecklade själv respektive köpte som tjänst.  

Behovet av underhåll och utbildning av personal? 

I Västra Götalandsregionen sker detta kontinuerligt, men en av 

respondenterna var tveksam till hur viktigt det varit för valet. I Östergötlands 

landsting var det initialt en stor utbildningsinsats, men de ville också att IT-

stödet skulle vara så självinstruerande som möjligt och menade att det är 

regelverket och själva arbetet som kräver utbildning. 

Tillhandahålla nödvändig teknisk support på olika nivåer i organisationen? 

I Västra Götalandsregionen svarade de ja och att det varit tänkt att det skulle 

skötas av den egna IT-administrationen. I Östergötlands landsting svarade de 

att det fanns support på olika nivåer, men att det varit få frågor angående 

support.  

Tillgång till IT-enhet inom användarnas organisationer? 
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Svaren indikerar att de har beaktat frågan i båda landstingen och eller 

regionerna. I Västra Götalandsregionen fanns IT-enheter både regionalt och 

kommunalt och de privata köper tjänsten. I Östergötlands landsting visste de 

att mindre kommuner inte alltid hade IT-enheter, men alla har varit 

inblandade i förarbetet och varje verksamhet ansvarar för sin utbildning och 

delar av supporten.  

Att de olika organisationerna använder olika journalsystem? 

I Västra Götalandsregionen har de inte tagit hänsyn till detta då IT-stödet inte 

integrerats med journalsystem. I Östergötlands landsting tog de inte hänsyn 

till detta och IT-stödet har inte integrerats med andra system. 

Svar tredje nivån 

Att det valda IT-stödet medför utveckling av gemensam vokabulär och terminologi? 

Båda landstingen och eller regionerna tycks mena att det följer som en 

konsekvens av införandet av IT-stöden att de också måste se över terminologi 

och begrepp.  

Användning av webbteknologier? 

I båda landstingen och eller regionerna svarade de ja på frågan.  

Behovet av kontinuerlig översyn av IT-stödet för SVP? 

I båda landstingen och eller regionerna har de beaktat frågan.  

Har det funnits som mål att leverantören av IT-stödet har delansvar/är delaktig i 

förnyelse/anpassning till förändrade förhållanden? 

Samtliga respondenter i Västra Götalandsregionen och Östergötlands 

landsting svarade ja på frågan. 

Kommer det i framtiden finnas möjlighet att genomföra patientutbildningar i de fall 

patienter har tillgång till IT-stödet för SVP? 

I båda landstingen och eller regionerna sågs detta som en fråga för framtiden, 

förutsatt att patienten får tillgång till systemet. 

Ange ytterligare mål som ni har velat uppnå med implementationen men som inte 

finns med i ovanstående? 

I Västra Götalandsregionen menar en av respondenterna att regionens storlek 

påverkar rutiner. Tidigare har det förekommit olika rutiner inom regionen, 

medan lagen förutsätter en gemensam rutin, varför det är extra viktigt med 
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gemensamma rutiner. Från Östergötlands landsting ville de säkra ett obrutet 

informationsflöde i vårdkedjan, försöka bli ense om rutiner och jobba på ett 

mer enhetligt sätt.  

Att vi har teknisk kapacitet för framtida förändringar? 

I Västra Götalandsregionen svarade respondenterna ja, i Östergötlands 

landsting nej. 

Har ni övervägt att använda öppna källkoder? 

I Västra Götalandsregionen var de tveksam till detta, men menade att det 

kunde ha ingått även om man inte var säker på detta. I Östergötlands 

landsting svarade de nej på frågan. 

Vikten av att det valda IT-stödet är kompatibelt med befintliga system? 

I både Västra Götalandsregionen och Östergötlands landsting svarade de nej 

på frågan. 

Har det funnits som mål att ni kommer att behöva utveckla en gemensam teknisk 

infrastruktur? 

I både Västra Götalandsregionen och Östergötlands landsting svarade de nej 

på frågan. 

4.1.2. Verksamhetsrepresentanter 

Nedan redovisas frågor och sammanställningar av svaren från intervjuerna 

med verksamhetsrepresentanterna. 

Svar första nivån 

Har ni sett följande effekter av IT-stödet för SVP i din 

vårdenhet? 

Minskad tid för koordinering av vårdinsatser? 

I Västra Götalandsregionen svarade de nej, att det är ungefär samma som 

tidigare. Hälften av respondenter i Östragötalandsregionen angav svaret 

tveksamt eller nej och övriga svarade att det kan ha gjort det. 

IT-stödet erbjuder beslutsstöd för ledning och planering av aktiviteter samt allokering 

av tid? 

Respondenterna svarade nej på frågan både i Västra Götalandsregionen och 

Östergötlands landsting. 
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Minskning av antal missade kontakter (email, telefon, möten) mellan personal inom 

samma organisation/vårdenhet? 

Respondenterna menade att det inte skett någon minskning varken i Västra 

Götalandsregionen eller Östergötlands landsting. 

Tillgänglig och enhetlig information om patientens diagnos och medicinering finns i 

realtid i IT-stödet? 

Respondenterna svarade nej på frågan. I Västra Götalandsregionen används 

en medicinlista. 

Respondenterna i Östragötalandsregionen var generellt tveksamma till detta. 

Tre svarade nej eller tveksamt och tre menade att det blivit enklare att till 

exempel ta reda på till vem meddelanden skulle skickas eller vad som 

planeras för patienten, till exempel om det behövs sjukgymnastik. 

Personalen kan samordna vårdtjänster och kartlägga vårdbehov m.h.a. IT-stödet? 

I Västra Götalandsregionen svarade tre nej, två svarade ja och en svarade att 

de diskuterade med patienten. 

Respondenterna i Östergötlands landsting svarade ja. Bland svaren nämndes 

att det blivit mer överskådligt och att historik finns tillgängligt. Några 

menade också att det fortfarande går att förbättra genom att utveckla IT-

stödet med fler mallar och att det gick att skriva utförligare information direkt 

i IT-stödet när patient kommer in från boenden. På sina håll används 

fortfarande en så kallad "lila lapp" när patienten skickas in. 

Minskning av kostnader för resor? 

Enligt kommun och primärvård/hemsjukvård i Östergötlands landsting är det 

ingen skillnad på kostnader för resor. Landstinget svarade ja och nej, de 

menade att det skulle kunna vara det för kommuner i utkanten respektive att 

processen med möten i stort sett upplevs som oförändrad. 

Ökat kunskapsutbyte mellan olika vårdgivare inom en och samma enhet? 

Respondenterna svarade nej på frågan i Östergötlands landsting, med 

undantag för landstinget där de menar att det kan ha blivit enklare att 

förbereda sig inför vårdplaneringen. I Västra Götalandsregionen menade 

några av respondenterna att IT-stödet inte påverkat hur de jobbat på 

avdelningen. 
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Svar andra nivån 

Har ni sett följande effekter alt. har följande möjliggjorts 

vid användning av IT-stöd för samordnad vårdplanering 

(SVP) mellan slutenvård, primärvård och 

kommunala/privata utförare? 

IT-stödet gör att man lättare kan följa patienten (på vilken avdelning patienten är 

inlagd, om patienten har blivit utskriven, etc.)? 

Samtliga respondenter i Västra Götalandsregionen svarade ja, två av 

respondenterna menade att samtliga förflyttningar av patienten inte alltid 

kom med och en menade att informationen måste skickas till rätt person. 

Respondenterna från Östergötlands landsting svarade också ja. En reservation 

kom från landstinget, som menade att det också krävdes att informationen i 

IT-stödet stämmer, vilket det inte alltid gör eftersom man ibland kan glömma 

att t.ex. skriva ut en patient som åkt hem. Likaså noterar 

primärvård/hemsjukvård att det krävs att informationen är uppdaterad, 

vilket har blivit bättre med tiden. 

Har IT-stödet för SVP på något sätt förändrat arbetssätt och rutiner inom 

verksamheten? 

Samtliga respondenter i Västra Götalandsregionen svarade ja. De menade 

bland annat att det blivit effektivare, bättre information och en mer 

strukturerad vårdplanering. En respondent svarade att man kanske var mer 

vid datorn och träffade patienten mindre. 

Respondenterna i Östergötlands landsting svarade ja. Kommunen menar att 

införandet av Meddix innebar att de behövde se över sina rutiner eftersom de 

inte längre hör att de får fax. Landstinget anser att det blivit enklare att se i 

vilken del av processen patienten är och att det är enklare att dela 

information. För primärvård/avancerad hemsjukvård har de rutiner där de 

kontrollerar ärenden flera gånger per dag och skriver ut på papper eftersom 

endast några har behörighet till systemet. 

Finns behörighetskontroll av de som använder IT-stödet för SVP? 

I Västra Götalandsregionen svarade samtliga ja, även här med hänvisning till 

att alla inte kan logga in i systemet. 

Respondenterna i Östergötlands landsting svarade ja. Majoriteten känner till 

att inte alla kan logga in.  
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Extrafråga: Ger IT-stödet effektivare samordnad vårdplanering? 

I Västra Götalandsregionen svarade merparten ja, en var tveksam och en 

svarade nej.  

Respondenterna i Östergötlands landsting svarade ja, om man använder det 

fullt ut. 

Sammanställning av information för kontroll av konsumtion av tjänster för varje 

patient? 

Samtliga respondenter i Västra Götalandsregionen och Östergötlands 

landsting svarade nej på frågan. 

Uppföljning av kostnader och beslutad vårdplan, t.ex. om vårdplanen fungerar i 

praktiken? 

Samtliga respondenter svarade nej i både Västra Götalandsregionen och 

Östergötlands landsting. 

Ger IT-stödet direktåtkomst till det avvikelsehanteringssystem som används inom en? 

I Västra Götalandsregionen svarar merparten nej, att det inte går att göra i IT-

stödet, utom en som svarade att de enbart hade avvikelser genom IT-stödet. 

Respondenterna svarade enhälligt nej på frågan i Östergötlands landsting. 

Finns reservrutiner om systemet skulle fallera? (Kan ni ge exempel på rutiner?) 

Samtliga respondenter i Västra Götalandsregionen känner till reservrutinen 

som finns och hänvisar till fax- och pappersrutin. 

Ungefär hälften av respondenterna i Östergötlands landsting hänvisar till 

faxrutin, övriga känner inte till någon reservrutin. En respondent hänvisar till 

att reservrutinen finns på landstingets webbplats. Lila lappen! 

Har IT-stödet medfört logistiska förbättringar mellan slutenvård, primärvård och 

kommunala/privata utförare (när det gäller alla typer av informationsflöden)? 

Samtliga respondenter utom två i Västra Götalandsregionen anser att det har 

det. 

Merparten av respondenterna i Östergötlands landsting menar att IT-stödet 

medfört en förbättring, med två undantag.  

Har IT-stödet medfört en ökad möjlighet för personalen att ge synpunkter och 

förbättringsförslag på de vårdprocesser som tillämpas? 
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Samtliga respondenter svarade nej på frågan i Östergötlands landsting. 

I Västra Götalandsregionen svarade de både ja och nej. 

Svar tredje nivån 

På den tredje nivån förekom inga svar där samtliga respondenter svarat ja i 

Östergötlands landsting. 

Har ni sett följande effekter av IT-stödet för SVP när det 

gäller individualiserad vård? 

IT-stödet tillåter elektronisk patientsignatur för godkännande av vårdplan? 

Samtliga respondenter svarade nej i både Östergötlands landsting och Västra 

Götalandsregionen. 

IT-stödet har medfört ett ökat patientinflytande/anhöriginflytande? 

I Västra Götalandsregionen svarade respondenterna både ja och nej. 

Samtliga respondenter utom en svarade nej i Östergötlands landsting. En av 

respondenterna menade att det var tydligare att patienten behövde ge sitt 

medgivande. En annan respondent svarade att det var mer styrt av lagen och 

inte hade så mycket med IT-stödet att göra. 

Patienten har möjlighet att logga in i IT-stödet och lämna in frågor/kommentarer 

inför SVP? 

Samtliga respondenter svarade nej, eller att de inte trodde att det gick i både 

Östergötlands landsting och Västra Götalandsregionen. 

Standardisering av patientinformation om behandlingar och åtgärder finns på 

elektronisk och på nationell nivå? 

I Västra Götalandsregionen svarade samtliga nej utom en som hänvisade till 

att det säkert var en intention i regionen att de strävade efter att använda 

gemensamma begrepp. 

Merparten av respondenterna svarade nej på frågan. En svarade att det fanns 

standardvårdplaner som kanske inte användes så mycket. 

4.2. Sammanfattade målsättningar och effekter 

Resultaten från intervjuerna sammanfattas nedan. Först svaren från beställare, 

systemägare och IT-chefers perspektiv, sedan svaren från verksamhetens 

perspektiv och sist gör en sammanställning av hur beställare, systemägare 
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och IT-chefers svar kan relateras till verksamhetens utifrån olika kategorier. 

Sammanfattningarna omfattar vilken målsättning som fanns med 

implementeringen av IT-stödet, från beställare, systemägare och IT-chef samt 

effekterna verksamheten uppmärksammar. 

4.2.1. Patientsäkerhet 

Den övergripande målsättningen med införandet av IT-stöd, både i Västra 

Götalandsregionen och framförallt i Östergötlands landsting var att öka 

patientsäkerheten. Respondenterna nämner, ofta återkommande, att 

patientsäkerheten varit det övergripande målet.  

Patientsäkerhet med IT-stöd 

Patientsäkerheten var det viktigaste målet för beställare systemägare och IT-

chef vid införandet av IT-stödet. Indirekt redogör 

verksamhetsrepresentanterna för sådant som antyder att säkerheten ökat, 

framförallt relaterat till att informationen blivit säkrare. Både kommunen i 

Västra Götalandsregionen och Östergötlands landsting anser att om IT-stödet 

användes fullt ut som det var tänkt skulle patientsäkerheten öka, men att det 

fortfarande finns arbete kvar där.  

Även landstinget i Västra Götalandsregionen menar att det blivit säkrare. De 

vet vem de skickar till i högre utsträckning än när fax skickades. Likaså kan 

de enligt landstinget följa patienten och det känns säkrare och tryggare när de 

vet att patienten får en uppföljning. 

I Östergötlands landsting säger kommunen och primärvård/hemsjukvård 

också att det har blivit en säkrare informationsöverföring och att information 

till skillnad från när fax användes, inte längre försvinner eller inte når fram 

till rätt person. 

Sammanfattning av patientsäkerhet 

Från Västra Götalandsregionen och Östergötlands landsting ville de uppnå en 

ökad patientsäkerhet, göra processen snabbare, mer effektiv och säkrare. 

Detta har varit den främsta målsättningen från beställare, systemägare och IT-

chef. Verksamhetsrepresentanterna har under intervjuerna tagit upp faktorer 

som kan relateras till patientsäkerheten och att den kan ha ökat, framförallt 

sådant som rör information, som de verkar anse har blivit säkrare och mer 

tillförlitlig. Indirekt verkar säkerheten ha ökat, men en del respondenter anser 

att den skulle kunna öka ytterligare om de använde IT-stöden fullt ut, främst 

från kommunerna. Landstingen menar att informationen blivit säkrare, att de 

vet vem de skickar den till och att den inte försvinner samt är säkrare från 
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båda regionerna och eller landstingen. 

4.2.2. Information 

En annan önskan har varit att samordna hälsoinsatser och förbättra delandet 

av information samt kommunikation. Informationen ska delas mellan olika 

verksamheter, den ska vara säkrare och mer tillförlitlig och informationen 

som delas mellan samtliga ingående verksamheter ska vara densamma. I 

Östergötlands landsting poängteras detta tydligt, men även i Västra 

Götalandsregionen var det ett uttalat mål. Respondenterna poängterar att det 

är viktigt med korrekt information. 

Likaså har det i båda landstingen och eller regionerna funnits en önskan om 

att uppnå logistiska förbättringar mellan slutenvård, primärvård, kommunala 

och privata utförare vad avser informationsflöden. Genom införandet av ett 

IT-stöd önskar de uppnå effektiviseringar gentemot tidigare användande av 

fax- och telefonrutiner samt pappersbaserad information; de ville snabba upp 

processen. 

Respondenterna nämner att det är enklare att se vart i 

vårdplaneringsprocessen de är numera. Informationen fanns tidigare, men 

det går snabbare och arbetet sköts bättre. I Västra Götalandsregionen har de 

också sett över hela processen för att jobba mer enhetligt. 

En annan önskan var att IT-stödet kan bidra till kontinuitet. I Östergötlands 

landsting påpekade en respondent att det beror på individen om rutiner och 

riktlinjer följs, men att det är enklare att följa ärenden i IT-stödet än det var i 

pappersform. 

Information med IT-stöd 

Inom de enskilda vårdenheterna/verksamheterna svarar respondenter från 

Västra Götalandsregionen att IT-stödet inte påverkat hur de jobbar på de 

enskilda vårdenheterna eller inom de olika verksamheterna. I Östergötlands 

landsting svarar de att det inte skett ett ökat kunskapsutbyte mellan 

vårdgivarna inom vårdenheterna, undantaget landstinget, som menar att det 

är enklare att förbereda sig inför vårdplaneringen eftersom informationen, till 

skillnad från tidigare pappershantering, finns samlad i IT-stödet och det är 

enklare att se vilka som är kallade till vårdplaneringsmöten. 

En respondent tar upp att det är enklare att förstå informationen sedan den 

skrivs i IT-stödet. Likaså nämns att de får informationen ungefär samtidigt, 

med reservation för att det kräver en aktiv mottagare, samtidigt som 

telefonsamtal mellan möten kan ha minskat. Däremot påpekar de också att 

information fortfarande sänds till fel mottagare och att de nu får leta efter den 
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på andra sätt. 

De flesta verksamhetsrepresentanter i både Västra Götalandsregionen och 

Östergötlands landsting angav att de inte ansåg att det förekommit någon 

standardisering av patientinformation och behandlingar och åtgärder på 

nationell nivå, en respondent menade att det säkert fanns en intention att man 

strävade mot att använda gemensamma begrepp. 

I Västra Götalandsregionen menar kommunen att informationen inte blivit 

bättre, att de saknar delar från sjukhuset, att informationen är bristfällig och 

att sjukhusen skulle kunna använda IT-stödet i större utsträckning. 

Landstinget säger att de tror att kommunen nu får mer information än 

tidigare om patienten samtidigt upplever de också att det inte finns tid att 

skriva i IT-stödet, eftersom de redan har dubbeldokumentation. 

I Östergötlands landsting menar landstinget också att kommunerna 

antagligen får mer information nu än tidigare. Enligt respondenterna gör IT-

stödet det enklare att söka efter, ta fram och skicka information. De säger 

också att informationen om patienten skulle kunna vara ännu bättre och att 

den "lila lappen" fortfarande används. Från kommunen menar en respondent 

att det mer handlar om att informera sjukhuset om patient som skickas in. 

Samtliga respondenter utom två i Västra Götalandsregionen anser att det har 

medfört logistiska förbättringar mellan slutenvård, primärvård och 

kommunala/privata utförare (när det gäller alla typer av informationsflöden). 

Merparten av respondenterna i Östergötlands landsting menar att IT-stödet 

medfört en förbättring, med två undantag.  

Verksamheterna i Västra Götalandsregionen och Östergötlands landsting 

menar att det blivit enklare att följa patienten; även om de i Västra 

Götalandsregionen inte alltid verkade tycka att samtliga förflyttningar kom 

med och att informationen måste skickas till rätt person. Från Östergötlands 

landsting menade de också att informationen i IT-stödet måste stämma, vilket 

det inte alltid gör då det ibland glöms att exempelvis skriva ut en patient som 

åkt hem. Primärvård/hemsjukvård anser att informationen måste vara 

uppdaterad, något som verkar ha blivit bättre med tiden. 

I Västra Götalandsregionen svarade de nej, att det är ungefär samma som 

tidigare på frågan om minskad tid för koordinering av vårdinsatser. I 

Östergötlands landsting svarade de nej, tveksamt och ja. 

Respondenterna anser också att det inte skett någon minskning av antal 

missade kontakter inom vårdenheterna i både Västra Götalandsregionen och 

Östergötlands landsting. 
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I Västra Götalandsregionen svarade tre nej, två ja och en svarade att de 

diskuterade med patienten på frågan om personalen kan samordna 

vårdtjänster och kartlägga vårdbehov med hjälp av IT-stödet. 

Respondenterna i Östergötlands landsting svarade ja. Bland svaren nämndes 

att det blivit mer överskådligt och att historik finns tillgängligt. Några 

menade också att det fortfarande går att förbättra genom att utveckla IT-

stödet med fler mallar och att de kan skriva utförligare information direkt i 

IT-stödet när patient kommer in från boenden. Fortfarande använder vissa sig 

av en "lila lapp" när patienten skickas in. 

Samtliga respondenter svarade nej på frågan om IT-stödet medfört en ökad 

möjlighet för personalen att ge synpunkter och förbättringsförslag på de 

vårdprocesser som tillämpas i Östergötlands landsting. I Västra 

Götalandsregionen svarade de både ja och nej. 

På frågan om IT-stödet gav effektivare samordnad vårdplanering svarade 

merparten i Västra Götalandsregionen ja, en var tveksam och en svarade nej. 

Respondenterna i Östergötlands landsting svarade ja, om man använder det 

fullt ut. 

Sammanfattning av information 

En annan viktig målsättning enligt beställare, systemägare och IT-chef var att 

samordna hälsoinsatser genom att förbättra delandet av information och 

kommunikation; de önskade dela samma information mellan samtliga av de 

berörda verksamheterna. Informationen skulle bli säkrare och mer tillförlitlig. 

De påpekar att informationen funnits sedan tidigare, men att de ville att 

arbetet skulle gå snabbare och skötas bättre. 

Från verksamheterna menar de att det har blivit enklare att förstå 

informationen och de verkade tycka att den blivit mer överskådlig, med 

historik och så vidare. Däremot kan den fortfarande skickas till fel mottagare 

och de kan få leta efter den om än på ett annat sätt. 

När det gäller kommunikation mellan vårdenheter och verksamheter anser 

landstingen i båda regionerna och eller landstingen att de tror att 

kommunerna får bättre information, samtidigt som kommunerna verkar 

mena att informationen skulle kunna förbättras. 

Vad gäller pappersbaserad information förekommer sådan fortfarande, som 

de drar ut från IT-stödet, både i Västra Götalandsregionen och Östergötlands 

landsting. För en del har den pappersbaserade informationen minskat, men 

inte för alla. 

Inom den egna vårdenheten/verksamheten verkar IT-stödet inte påverkat så 
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mycket enligt respondenternas svar, däremot mellan olika vårdenheter och 

verksamheter genom att de träffas och lär sig mer om varandra. 

4.2.3. Rutiner och riktlinjer 

Rutinfrågan lyfts fram i både Västra Götalandsregionen och Östergötlands 

landsting. I Östergötlands landsting hänvisar respondenterna till att 

införandet av IT-stödet lyft rutinfrågan också, de blev tvungen att se över 

rutiner inom verksamheterna. En del av respondenterna skiljer mellan IT-stöd 

och rutinfrågor. De svarade att vårdplaneringen går att genomföra oavsett om 

det sker med IT-stöd eller ej, men införandet av IT-stödet har lyft 

rutinfrågorna och de har behövts ses över. I Västra Götalandsregionen 

menade respondenterna att rutinerna sett olika ut, men att det är nödvändigt 

med gemensamma rutiner för hela regionen för att omhändertagandet av 

patienten ska vara likadant överallt. De påpekar också att IT-stöd och 

verksamhetsutveckling ligger nära varandra vilket varit både en för- och 

nackdel. Respondenterna sade under intervjuerna att informationen fanns 

tidigare, men att arbetet sköts bättre nu. 

Rutiner och riktlinjer med IT-stöd 

Samtliga i Västra Götalandsregionen känner till reservrutiner och hänvisar till 

fax- och pappersrutin. I Östergötlands landsting känner inte samtliga till 

reservrutinen. En respondent uppger att de använder den s.k. lila lappen och 

två hänvisar till fax- och pappersrutin, varav en också hänvisar till 

reservrutinerna som finns på landstingets webbplats. 

I båda regionerna och eller landstingen verkar de anse att det blivit 

effektivare, bättre information och mer strukturerad vårdplanering. En 

respondent menade att de kanske var mer vid datorn och träffade patienten 

mindre. Kommunen i Östergötlands landsting anser att införandet av IT-

stödet innebar att de behövde se över sina rutiner eftersom de inte längre hör 

att de får fax. Landstinget menar att det blivit enklare att se i vilken del av 

processen patienten är och att det är enklare att dela information. För 

primärvård/avancerad hemsjukvård har de rutiner där de kontrollerar 

ärenden flera gånger per dag och skriver ut på papper eftersom endast några 

har behörighet till systemet. 

I Västra Götalandsregionen och Östergötlands landsting finns 

behörighetskontroll av de som använder IT-stöden. I båda regionerna och 

eller landstingen känner de till att inte alla kan logga in.  

Sammanfattning av rutiner och riktlinjer 

I båda landstingen och eller regionerna framhåller beställare, systemägare och 
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IT-chef att rutinfrågorna lyfts, att de varit tvungen att se över rutinerna inom 

verksamheterna som en konsekvens av införandet av IT-stödet och eller för 

att lagen förutsätter att de har en gemensam rutin.  

Respondenterna skiljer återkommande på IT-stöd och rutinfrågor, de menar 

att vårdplaneringen går att genomföra ändå, men att införandet av IT-stödet 

har lyft fram rutinfrågorna. 

Verksamhetsrepresentanterna i Västra Götalandsregionen tar upp att de sett 

över rutinfrågorna, i Östergötlands landsting var svaren inte lika entydiga; en 

av respondenterna menade att IT-stödet medfört att de varit tvungen att 

skapa nya rutiner. På frågan om reservrutiner känner samtliga 

verksamhetsrepresentanter i Västra Götalandsregionen till reservrutinen och 

hänvisar till fax- och pappersrutin. I Östergötlands landsting känner inte 

samtliga till reservrutinen. En respondent uppger att de använder den s.k. lila 

lappen och två hänvisar till fax- och pappersrutin, varav en också hänvisar till 

reservrutinerna som finns på landstingets webbplats. 

Flera verksamhetsrepresentanter nämner ett ökat samarbete mellan 

verksamheter med träffar och verkar mena att det är den personliga 

kontakten som har störst betydelse för att den samordnade vårdplaneringen 

förändras vad avser samarbetet mellan verksamheter. 

4.2.4. Övriga mål från modellen 

De mål som funnits med i modellen men som inte varit prioriterade i 

målsättningen från beställare, systemägare och IT-chef beskrivs nedan. 

Kostnader 

Det fanns inte med bland målen med införandet av IT-stödet att det skulle 

finnas möjligheten att rationalisera, koordinera och integrera olika processer 

med följden minskad väntetid för behandling. Svaren från Västra 

Götalandsregionen var att det borde skett indirekt som konsekvens om de 

förbättrat logistiken, men också att det inte direkt relaterade till systemet. Inte 

heller i Östergötland hade fokus varit på frågan, den främsta målsättningen 

där var att påverka tjänsteutbudet. 

I Östergötlands landsting var det inte heller ett mål att uppnå 

kostnadsreduktion eller effektivare resursanvändning för olika verksamheter. 

Både i Västra Götalandsregionen och Östergötlands landsting nämns att det 

borde vara enklare och spara tid och pengar. 

IT-stöden har inte heller införts för att följa upp kostnader eller användas i 

realtid.  
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Det har inte funnits som mål att kunna mäta kostnader per patient och 

vårdinsats i Västra Götalandsregionen eller Östergötlands landsting. Enligt 

några respondenter var det heller inte möjligt att göra i IT-stödet. 

Kostnader med IT-stöd 

Enligt kommun och primärvård/hemsjukvård i Östergötlands landsting är det 

ingen skillnad på kostnader för resor. Landstinget svarade ja och nej, att det 

skulle kunna vara det för kommuner i utkanten respektive att processen med 

möten i stort sett upplevs som oförändrad. 

Samtliga respondenter i Västra Götalandsregionen och Östergötlands 

landsting svarade nej på frågan om de haft minskning av kostnader för resor. 

Ingen av respondenterna ansåg att det finns någon sammanställning av 

information för kontroll av konsumtion av tjänster för varje patient. Samtliga 

respondenter svarade nej i både Västra Götalandsregionen och Östergötlands 

landsting på den frågan. 

I Västra Götalandsregionen svarar merparten nej på frågan om uppföljning av 

kostnader och beslutad vårdplan, t.ex. om vårdplanen fungerar i praktiken. 

De svarade att det inte går att göra i IT-stödet, utom en som svarade att de 

enbart hade avvikelser genom IT-stödet. Respondenterna svarade enhälligt 

nej på frågan i Östergötlands landsting. 

Sammanfattning av kostnader 

Kostnader nämns av beställare, systemägare och IT-chef, men de förefaller 

inte ha varit i fokus vid implementeringen av IT-stödet, som inte har införts i 

syfte att användas för uppföljning av kostnader. Från Östergötlands landsting 

uppger de att det inte varit det främsta målet att uppnå kostnadsreduktion 

eller effektivare resursanvändning för olika verksamheter. Däremot menar de 

både i Västra Götalandsregionen och Östergötlands landsting att det borde 

vara enklare och spara tid och pengar. Det verkar inte ha funnits någon 

intention att kunna mäta kostnader per patient och vårdinsats; det var enligt 

några heller inte möjligt i IT-stödet. 

Från verksamheterna har de generellt svårt att uttala sig om 

kostnadsreduktioner, för många upplevs exempelvis kostnader för resor vara 

i stort sett oförändrad. De ser heller ingen information om kostnader för varje 

patients konsumtion av tjänster. IT-stödet används enligt 

verksamhetsrepresentanterna heller inte för uppföljning av kostnader. 

De flesta uppskattar att det inte blivit några minskade kostnader, förutom en 

respondent i respektive landsting och eller region. 
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Patientmedverkan 

Målsättningen var inte att involvera patient och närstående direkt i 

vårdplaneringen med införandet av IT-stödet. En respondent svarade att det 

var en generell målsättning som inte relaterade direkt till IT-stödet och en 

annan respondent svarade att de antagligen hade större delaktighet idag än 

tidigare. Inte heller svarade de entydigt ja eller nej på frågan om 

kunskapsöverföring mellan vårdpersonal, patient och närstående varit en 

målsättning. 

För patienten har informationen sannolikt inte ökat, från Västra 

Götalandsregionen menade de att patienten inte får tillgång till mer 

information, från Östergötlands landsting att patienten nog får bättre 

information då fler vårdplaneringar utförs. I Östergötlands landsting påpekas 

att sekretessen sannolikt inte har ökat eftersom informationen delas med fler.  

Inget av landstingen och eller regionerna hade som målsättning att patienten 

skulle administrera informationen om sin egen vårdplanering. De svarade 

också att patienten är delaktig i vårdplanering, men kanske inte på det sätt 

frågan menade. 

Patientmedverkan med IT-stöd 

Patienten har enligt verksamhetsrepresentanterna inte tillgång till IT-stödet. 

Elektronisk patientsignatur finns inte i IT-stödet, patienten kan inte t.ex. 

godkänna vårdplanen direkt i IT-stödet, varken i Västra Götalandsregionen 

eller Östergötlands landsting. Tjänster som videovårdplaneringsmöte var 

heller inte möjligt i något av landstingen och eller regionerna enligt 

respondenterna. Patienten har heller inte möjlighet att logga in i IT-stödet. 

Enligt verksamhetsrepresentanterna har inte införandet av ett IT-stöd medfört 

ett ökat patient- och eller anhöriginflytande i Östergötlands landsting. En 

respondent i Östergötlands landsting menade att det blivit tydligare att 

patienten måste ge sitt medgivande och en respondent menade att det var 

styrt av lagen och inte direkt relaterat till IT-stödet. I Västra 

Götalandsregionen svarade respondenterna både ja och nej. 

Sammanfattning av patientmedverkan 

Enligt respondenterna verkar patienten vara involverad i den samordnade 

vårdplaneringen, men kanske inte på ett sätt som motsvarar modellens tredje 

nivå. Flera respondenter tänker sig att det här kan ändras i framtiden, men i 

dagsläget har inte patienten eller närstående tillgång till IT-stödet. 

Beställare, systemägare och IT-chef verkar vara av åsikten att patienten inte 
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får tillgång till mer information, från Östergötlands landsting säger de att 

informationen sannolikt är bättre genom att fler vårdplaneringar genomförs. 

Varken i Västra Götalandsregionen eller Östergötlands landsting verkar det 

ha varit någon målsättning att patienten ska administrera information om sin 

egen vårdplanering. Patienten är delaktig, men inte så tillvida att patient och 

närstående involveras på det sättet. En respondent svarade att detta var en 

generell målsättning som inte var direktrelaterad till IT-stödet. Svaren var inte 

entydigt ja eller nej på frågan om kunskapsöverföring mellan vårdpersonal, 

patient och närstående varit en målsättning. Enligt 

verksamhetsrepresentanterna har patienten inte tillgång till IT-stödet och de 

verkar inte anse att IT-stödet medfört ett ökat patient- eller anhöriginflytande. 

En verksamhetsrepresentant menar att det säkert finns en intention att de i 

framtiden strävar mot att använda gemensamma begrepp, men 

verksamheterna svarar i övrigt att det inte förekommit någon standardisering 

av patientinformation, behandlingar och åtgärder på nationell nivå 

4.2.5. Regionala skillnader 

Den samordnade vårdplaneringen kan genomföras utan IT-stöd, tidigare 

användes fax och telefon i både Västra Götalandsregionen och i Östergötlands 

landsting. Detta medförde problematik som involverade otydliga, svårtydda 

fax och de kom inte alltid fram som de skulle.  

I både Västra Götalandsregionen och Östergötlands landsting har de önskat 

uppnå liknande mål med implementeringen av IT-stödet. Inte heller bland 

svaren från verksamhetsrepresentanterna finns några tydliga skillnader 

mellan de olika landstingen och eller regionerna. Mindre skillnader 

förekommer dock, såsom att i Västra Götalandsregionen känner samtliga 

respondenter till vilka reservrutiner som finns. Detta förefaller mer oklart i 

Östergötlands landsting då endast en respondent hänvisade direkt till 

landstingets webbplats där reservrutinerna finns, några hänvisar till pappers- 

och faxrutin och vissa säger sig inte känna till någon reservrutin. I 

Östergötlands landsting har de inte tillgång till avvikelsehantering i IT-stödet, 

medan respondenterna i Västra Götalandsregionen inte svarat entydigt på 

frågan om hur avvikelserna förhåller sig till IT-stödet. 

4.2.6. Utvärdering 

I både huvudprojektet och delprojektet ingick modellen för att utvärdera 

nyttan med IT-investeringar. 

Huvudprojektet 

I huvudprojektet sammanställdes och jämfördes först mellan Norrbottens 
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landsting och Östergötlands landsting, som använder samma IT-stöd. 

Slutligen jämfördes de resultaten mot resultaten från Västra 

Götalandsregionen. 

Delprojektet 

I delprojektet sammanställdes data från Västra Götalandsregionen och 

Östergötlands landsting och svaren från de olika respondenterna jämfördes i 

en analys. 

Utvärdering av modellen 

Utvärderingen av IT-stöd för samordnad vårdplanering genomfördes utifrån 

modellen. Modellen i sig är komplex, den tar hänsyn till många olika faktorer 

samtidigt som den är abstrakt och teoretiskt hållen. Indikatorerna på de tre 

olika nivåerna avser kunna användas för att se vilken nivå en viss IT-

investering tillhör. Den erbjuder ett teoretiskt ramverk med många olika 

faktorer (indikatorer) att utgå från vilket kan fungera som en utgångspunkt 

när frågor tas fram, vilket skedde i huvudprojektet. Frågorna användes även i 

delprojektet. Modellen omfattar också många olika aspekter på IT-

investeringar. Den är enligt syftet framtagen för att kunna användas praktiskt 

för att påvisa nyttan med IT-investeringar inom landsting, kommun och eller 

privata aktörer inom vård och omsorg samtidigt som den ska kunna 

användas som ett verktyg för att påvisa mognadsgraden för IT-investeringar i 

en verksamhet (2). 

För samordnad vårdplanering och IT-stöden är modellens andra nivå aktuell. 

IT-stöden används främst för kommunikation mellan olika enheter och 

patienten är deltagande i vårdplaneringen, men inte i användandet av IT-

stöden. Dels framgår det av svarens fördelning, som indikerar att 

respondenterna svarat ja respektive nej inom olika nivåer, dels utifrån teorin 

tillsammans med vad som framgår kring IT-stöden och vad de avses 

användas till. Däremot finns inget i rapporten där modellen presenteras i som 

exemplifierar hur modellen är tänkt att tillämpas rent praktiskt eller hur 

erhållna resultat ska relateras till modellen. 

5. Diskussion 

Det finns flera indikationer på att den samordnade vårdplaneringen i sig kan 

vara problematisk, inte minst vad gäller kommunikation mellan de olika 

ingående parterna eller förmågan att ta hänsyn till patientens önskemål (4-6). 

Även rutiner har varit svåra att efterfölja (7). 
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5.1. Samordnad vårdplanering med IT-stöd 

Under en av intervjuerna fanns det från två av respondenterna ett önskemål 

om att de skulle vara två vid samma intervjutillfälle. Det är möjligt att det 

påverkat hur de svarat, t.ex. genom att en större samstämmighet eller likhet i 

svaren uppstått som en följd av detta. Med utgångspunkt i att det var 

respondenternas specifika önskemål har deras svar analyserats på samma sätt 

som övriga svar. 

Vilken målsättning fanns med implementeringen av IT-stödet? 

I både Västra Götalandsregionen och Östergötlands landsting var ökad 

patientsäkerhet ett mål. Framförallt i Östergötland poängterades det som ett 

av de kanske viktigaste målen. Ett annat önskemål var att dela information 

mellan verksamheterna och då samma information mellan samtliga ingående 

verksamheter, både i Västra Götalandsregionen och Östergötlands landsting. 

På båda håll har det varit ett av de viktigaste målen. Likaså önskas att 

processen genomförs snabbare och effektivare. En mindre risk för 

felmeddelanden nämns också som önskvärt. 

Ickemål omfattade kostnader och patientmedverkan som inte var i fokus vid 

införandet av IT-stödet. Ett av svaren var att patientmedverkan kan anses 

vara en generell målsättning som inte är direkt relaterat till IT-stöden. Ökad 

sekretess verkar heller inte ha varit i fokus vid implementerandet. 

Hur påverkar ett IT-stöd den samordnade vårdplaneringen? Vilka fördelar finns det 

med att använda ett IT-stöd? 

Rutinfrågor har också setts över i samband med införandet av IT-stödet, för 

Västra Götalandsregionen var det en orsak att se över hela processen för att 

alla ska jobba på likande sätt. En kommentar är att det är upp till individen 

att följa riktlinjer och rutiner. 

Verksamhetsrepresentanterna anger i sina svar sådant som indirekt skulle 

kunna tyda på att patientsäkerheten kan ha ökat. Dock ställdes inga specifika 

frågor om hur patientsäkerheten förändrats. 

För de enskilda vårdenheterna är påverkan efter införandet av IT-stödet 

troligtvis inte så stor, både i Östergötlands landsting och i Västra 

Götalandsregionen svarar respondenterna att det inte har påverkat hur de 

jobbar inom enskilda vårdenheter. 

I både Östergötlands landsting och från Västra Götalandsregionen anser 

verksamhetsrepresentanterna att kommunerna antagligen får bättre 

information. Landstinget i Västra Götalandsregionen upplever sig ha 
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dubbeldokumentation av viss information, samtidigt som kommunen i 

Östergötlands landsting samtidigt menar att de saknar information och även 

kommunen i Västergötalandsregionen saknar viss information. Det 

förekommer att patienter som åkt hem glöms bort att skrivas ut, att samtliga 

förflyttningar av patienter inte alltid kommer med och att inte all information 

sänds till rätt mottagare. En kommentar var att informationen var dåligt 

uppdaterad i början men att det blivit bättre med tiden. 

Däremot svarar merparten av verksamhetsrepresentanterna ja på frågan om 

IT-stödet gör det lättare att följa patienten. De tar upp att IT-stödet gör det 

mer överskådligt, historik finns och det är enklare att dela information 

samtidigt som informationen blir säkrare (från beställarsidan nämns vid 

något tillfälle att informationen antagligen inte blir säkrare eftersom den delas 

med fler). Andra faktorer som nämns är att det är enklare att förbereda sig 

inför vårdplaneringen och att det är enklare att ha informationen samlad i IT-

stödet än på papper samt att de enklare ser vilka som kallats till 

vårdplaneringsmöten. Respondenterna menar också att informationen är mer 

lättläst när den skrivs i IT-stödet eftersom handskrift emellanåt kunde vara 

svårtydd. Flera svar antyder att det fortfarande finns utrymme för vidare 

förbättringar av både information och användandet av IT-stödet. 

Även verksamhetsrepresentanter säger att individen har betydelse för hur 

vårdplaneringen genomförs. Flera av verksamhetsrepresentanterna verkar 

vara av åsikten att det är förändringar som innebär att de träffar människor 

från andra verksamheter snarare än IT-stödet i sig som gör att de lär sig av 

varandra. 

Inför framtiden svarade en av respondenterna att det antagligen kunde finnas 

intention att i framtiden använda gemensamma termer och begrepp, vilket 

verksamhetsrepresentanterna generellt inte anser vara fallet för närvarande. 

Hur påverkas vårdplanering inom olika landsting och regioner? 

Både Meddix SVP och KLARA SVPL verkar ha påverkat verksamheterna utan 

att några större regionala skillnader tydligt framkommer utifrån 

utvärderingen som utgick från modellen. Skillnader mellan svar från 

verksamhetsrepresentanter beroende på om respondenterna tillhör landsting, 

primärvård/avancerad hemsjukvård eller kommun är inte tydligt 

framträdande. 

En intressant skillnad som kan nämnas är kännedomen om reservrutiner, som 

skiljer sig mellan Västra Götalandsregionen och Östergötlands landsting då 

samtliga respondenter i Västra Götalandsregionen känner till reservrutinen, 

medan ungefär hälften i Östergötlands landsting inte vet vilken reservrutin 
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som gäller och endast en hänvisar till reservrutinen på landstingets 

webbplats. Det förekommer att reservrutinen fortfarande används i vissa fall i 

Östergötlands landsting. Den så kallade "lila lappen" används på sina håll när 

patienter skickas in till sjukhuset, vilket både påpekas från landstinget och de 

som använder den "lila lappen". 

Sammantaget verkar det ibland fortfarande som om enskilda verksamheter 

inte fullt ut har kännedom om vilka behov av information andra 

verksamheter kan behöva eller önskar sig. Det kan också finnas vinster med 

att göra rutiner ännu mer enhetliga, till exempel för Östergötlands landsting. 

5.1.1. Modellen 

En modell är en modellering av verkligheten och därmed inte avsedd att 

exakt avbilda denna. Modellen är framtagen för att användas praktiskt. Enligt 

syftet i rapporten där modellen presenteras kan den användas för att påvisa 

nyttan med pågående IT-investeringar samt kunna vara ett verktyg för att 

påvisa mognadsgrad för IT-investeringar som integrerats i en verksamhet. 

Användandet av modellen medförde en del utmaningar. En utmaning var att 

praktiskt tillämpa modellen, både när frågor togs fram och vid analysen av 

svaren. 

Vilka för- och nackdelar finns med att använda modellen? 

Fördelen med att använda modellen är att man får ett omfattande teoretiskt 

ramverk att förhålla sig till, vilket också kan uppfattas som en nackdel. Det 

finns många olika indikatorer att utgå från när frågor tas fram. Detta kan dels 

underlätta, men samtidigt hämma ett mer förutsättningslöst utforskande. Vad 

gäller mognadsgraden ber representanter från verksamheten att skatta nytta 

även i förlängningen för samhället, vilket uppfattades som svårt eller allt för 

upprepande under valideringen. Kanske skulle det underlätta om man 

konkretiserar ytterligare vad denna nytta består i och hur det skulle kunna 

yttra sig för samhället. 

Generellt om användandet av modellen för delprojektet kan noteras att det 

nog går att förtydliga frågorna så att nivåerna blir klarare. Flertalet gånger 

verkar det finnas en osäkerhet kring om respondenterna t.ex. uppfattat att det 

avser deras egen avdelning och inte kommunikation mellan olika enheter, 

vilket IT-stödet främst används till. Det förekom också att respondenterna 

ansåg att frågorna var närliggande eller att de redan svarat på dem indirekt 

under tidigare ställda frågor. Frågor om vem som gynnas uppfattades 

generellt som upprepande, många respondenter svarade likartat flertalet 

gånger. Kanske hade det behövt förtydligas ännu mer att frågorna relaterade 
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till IT-stödet och inte samordnad vårdplanering generellt. Samtidigt var 

frågorna ganska långa och för en del abstrakta, t.ex. fann en del det oklart vad 

"transparent information" syftade på. Inte heller var ordvalen alltid tillräckligt 

anpassade till respondenternas perspektiv, istället för att använda uttryck 

som "på din avdelning" användes mer generella begrepp som 

"vårdenhet/organisation", vilket kan ha blivit väl diffust. 

Generellt fanns en tendens till skilda svar på frågorna. Respondenterna 

svarade inte genomgående enhetligt ja eller nej på flera av frågorna. Det här 

kan ha flera orsaker, en tänkbar är dels att specifika frågor inte varit 

tillräckligt väl avvägda vad gäller ordval och att ordvalen inte varit tillräckligt 

anpassade till respondentens perspektiv utan istället speglat formuleringar i 

modellen i för hög grad. Många av frågorna var abstrakta eller använde ord 

som kanske inte ingår i den dagliga verksamheten eller behöver tolkas om för 

att modellens perspektiv ska passa till den IT-investering som avses studeras, 

vilket kan ha försvårat för respondenterna att ge ett helt relevant svar då 

frågorna hade kunnat vara tydligare.  

En annan utmaning för delprojektet låg i att relatera sådant beställarna 

uppgav vara mål med IT-investeringen till det verksamhetsrepresentanterna 

sedemera uppgav hade förändrats efter införandet av IT-stödet. Här finns 

eventuellt utrymme för att utnyttja möjligheten att ställa extra frågor i ännu 

högre utsträckning. Framförallt hade detta varit möjligt om 

verksamhetsrepresentanterna intervjuats efter att resultaten från intervjuer 

med beställare, systemägare och IT-chefer hade sammanställts och 

analyserats, eftersom mål som modellen då inte omfattade eller som ansågs 

extra viktiga eventuellt hade kunnat finnas i åtanke vid framtagandet av 

intervjufrågor för verksamhetsrepresentanterna. 

Bland svaren från respondenterna fanns många värdefulla kommentarer som 

svar på frågorna vilka kunde tas tillvara då en kvalitativ ansats har använts i 

studien.  

Hur kan IT-stöd för samordnad vårdplanering utvärderas utifrån modellen? 

För att tillämpa modellen är det en eventuellt en fördel att från början vara väl 

insatt i området som ska studeras samt teorin som rör modellen. För att ha 

störst nytta av modellen krävs en förståelse för både modellen och vilket 

resultat man avser erhålla från att använda den.  

Vad gäller modellen och IT-stöden möter dessa upp kraven som ställs på IT-

investeringar från modellens andra nivå. Dels pekar svaren från beställare, 

systemägare och IT-chefer på att kostnadsbesparingar inte var ett lika viktigt 

mål som t.ex. patientsäkerhet och delning av information. Det handlar inte 
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främst om kostnader, utan vad man investerar i och patienten interagerar inte 

aktivt med vårdgivaren, även om IT-investeringen införts med patienten i 

fokus. Likaså handlar den samordnade vårdplaneringen främst om 

samverkan mellan olika verksamheter inom sjukvården.  

5.2. Framtida forskning 

Studien har genomförts efter att IT-stödet införts och förankrats i 

verksamheten, i enlighet med vad som föreslås i modellen. Det kan inte 

uteslutas att resultaten blivit annorlunda om man innan införandet haft 

möjlighet att ställa frågor till beställare, systemägare och IT-chef angående 

vilka förväntningar man har på införandet av ett IT-stöd, samtidigt som 

observationer genomförs före och efter införandet, eventuellt kompletterat 

med ytterligare intervjuer, hade genomförts med verksamhetsrepresentanter 

för att kunna avgöra hur IT-stödet påverkat verksamheten. Genom att först i 

efterhand utföra intervjuer ber man respondenterna minnas både hur det var 

före och hur det blev efter, istället för att diskutera hur deras rådande 

arbetssituation ser ut före och efter införandet. 

Samverkan mellan IT-system inom vård och omsorg 

Inom olika verksamheter används ibland flera olika system och ibland lagras 

snarlik eller närliggande information i de olika systemen, vilket kan leda till 

dubbeldokumentation, vilket några av respondenterna hänvisade till under 

intervjuerna. En inriktning för vidare forskning kan därför vara samverkan 

mellan olika system inom vård och omsorg och hur man kan integrera och 

utveckla helhetslösningar för att undvika att överlappande information lagras 

i flera olika system. 

Datasäkerhet 

Under intervjuer och validering framkom information som antyder att det är 

möjligt att lagra fel information i IT-stöden och att rutiner kring hur 

behörigheter administreras och används kan behöva ses över. Vidare 

forskning kan inrikta sig på datasäkerhet i IT-stöden, förslagsvis Meddix SVP 

och Östergötlands landsting. Där kan behörigheter, hur de hanteras, används 

och kontrolleras studeras. Även rutinerna för dessa och hur de praktiskt 

fungerar för de olika verksamheterna i det dagliga arbetet kan vara intressant 

att fördjupa sig i.  

Interaktionsdesign 

Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att studera Meddix och KLARA 

SVPL, utifrån ett användbarhetsperspektiv där man inriktar sig på 

användarnas upplevelser av systemen samt hur väl IT-stöden är anpassade 
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till användarnas behov. 
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Bilagor 

Beställare och systemägare 

eHälsoforskarnätverket bedriver ett forskningsprojekt i samarbete med Center för 
eHälsa i samverkan med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Projektet stöds 

av Socialstyrelsen på uppdrag av Socialdepartementet. 
 
Syftet är att värdera nyttoeffekter av IT-satsningar i hälso- och sjukvården under de 
senaste åren. 
Frågorna avser att belysa nyttan av IT-baserade applikationer för organisation, 
patient och samhälle. 
 
Det är viktigt att satsningar som studeras används i den dagliga verksamheten, då 
realisering av IT-satsningar kommer först då de fullt ut integrerats i verksamheten 
och förändringar eller anpassningar som krävs eller behövs i organisationen har 
genomförts. 
 
Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt. Endast sammanställningar av 
svaren kommer att presenteras. Du kommer att kunna ta del av resultaten. 

 
Mål Frågor 

 Er organisation har blivit utvald att delta i 
denna undersökning, eftersom ni 
använder ett IT-stöd för samordnad 
vårdplanering (SVP). Du kommer att få 
besvara tre grupper av frågor 
 
Första gruppen av frågor handlar om IT-
stödet inom en enskild  vårdenhet 
 
Andra gruppen av frågor handlar om IT-
integrering på intra- och 
interorganisatorisk nivå. 
 
Tredje gruppen av frågor handlar om 
effekter för individen/patienten i form av 
individualiserade tjänster och virtuella 
nätverk. 
 
Här börjar frågorna: 
 
Vilka mål vill ni uppnå med  
implementering av IT-stödet? 

(1) 1 Koordinering och delning av 

administrativ och klinisk information 

(1) 1. Koordinering och delning av 

administrativ och/eller klinisk information 

 
Vem har gynnats av detta? 

(1) 2 Tekniskt stöd för uppföljning av 

patienter, vårdtillfällen och  resursanvändning 

i realtid 

(1) 2.Tekniskt stöd för uppföljning i realtid 

av patienter (t ex uppföljning av 

vårdtillfällen och resursanvändning inom 

enskilda vårdenheter) 

 
Vem har gynnats av detta? 

(1) 3 Ökad möjlighet till effektiviseringar i 

beslutsfattandeprocessen vad  gäller insats, 

(1) 3. Ökad möjlighet till effektiviseringar i 

beslut om insatser med medföljande ökad 
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åtgärd samt mediciner och behandlingar med 

medföljande ökad servicekvalitet 

servicekvalitet 

 
Vem har gynnats av detta? 

(1) 4 Kostnadsreduktion, minskning av 

transaktionskostnader, förbättrade 

kassaflöden och     effektivare 

resursanvändning på mikronivå   

(1) 4. Kostnadsreduktion och effektivare 

resursanvändning inom enskilda 

vårdenheter? 

 

 
Vem har gynnats av detta? 

 4.x Kostnadsreduktion och effektivare 
resursanvändning för olika aktörer? 
 
Vem har gynnats av detta? 

(1) 5 Grundläggande logistiska förbättringar 

inom organisationen 

(1) 5. Logistiska förbättringar(när det 

gäller alla typer av informationsflöden) 

inom enskilda vårdenheter 

 
Vem har gynnats av detta? 

(1) 6 Tillgänglighet till information för 

tillhandahållande av grundläggande e-

tjänster för  alla patienter (t ex förnyelse 

av recept, avbokning av tid )  

 

(1) 7 Digital överföring av bilder, labbresultat 

etc. 

 

(1) 8 Organisatoriskt lärande  

  

 Andra gruppen av frågor handlar om IT-
integrering på intra- och 
interorganisatorisk nivå. (kommentar 
ingående verksamheterna) 
 
Vilka av följande mål för de ingående 
verksamheterna har ni velat uppnå med 
implementering av IT-stödet? 

(2a) 1 Integration av olika system och 

införande av elektroniska interorganisatoriska 

tjänster exempelvis e-recept och PÖS, i 

primär och specialist vård  

 

(2a) 2 Användning av samma information 

både på inter- och intra organisatorisk nivå 

för  säkrare  omhändertagande 

av patienten 

(2a) 2. Användning av samma information 

inom organisationen och mellan 

organisationer för säkrare 

omhändertagande av patienter? 

 
Vem har gynnats av detta?  

(2a) 3 Förbättrad vårdkvalitet och ökad 

patientsäkerhet genom synkronisering av 

åtgärder och  information samt ökade 

möjligheter till samplanering av 

hälsoinsatser/tjänster  

(2a) 3. Förbättrad vårdkvalitet och ökad 

patientsäkerhet genom synkronisering av 

åtgärder och information, samt ökade 

möjligheter till samplanering av 

hälsoinsatser/tjänster.  

 
Vem har gynnats av detta? 

(2a) 4 Kontinuitet i behandlingsprocessen 

genom användning av en och samma 

(2a) 4. Kontinuitet av samordnad 

vårdplanering genom användning IT-stöd. 
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patientjournal    Vem har gynnats av detta? 

(2a) 5 Hälsotjänster kan styras av patientens 

behov när Information om diagnos och 

 medicinering  är tillgänglig för alla 

aktörer i realtid   

(2a) 5. Insatser kan styras av patientens 

behov när information om vårdplanen är 

tillgänglig för alla aktörer. 

 
Vem har gynnats av detta? 

(2a) 6 Produktivitetsförbättringar i form av 

ökat antal producerade tjänster 

    

 

    

   

(2a) 7 Nya affärsmodeller och mer enhetlig 

bild av användning av resurser per patient 

och  enhet. 

 

(2a) 8 Den administrativa ledtiden skall vara 

noll som konsekvents av IT som stöd för 

klara och tydliga vårdrutiner och processer 

 

(2a) 8. Den administrativa ledtiden för 

klara och tydliga vårdrutiner och 

processer skall vara noll som konsekvens 

av IT-stödet. 

 
Vem har gynnats av detta? 

(2a) 9 Kundernas merkostnader reduceras   

(2a) 10 Intern utveckling av kompetens 

möjliggörs med hjälp av IT-stöd lösningar 

 

(2a) 11 Likformiga externa gränssnitt  

(2a) 12 Grundläggande logistiska 

förbättringar inom organisationen 

(2a) 12. Logistiska förbättringar mellan 

olika slutenvård, primärvård, kommun och 

privata utförare (när det gäller alla typer 

av informationsflöden) 

 
Vem har gynnats av detta? 

  

 Tredje gruppen av frågor handlar om 
effekter för individen/patienten i form av 
individualiserade tjänster och virtuella 
nätverk.  
 
Vilka av följande mål på patientnivå för de 

ingående verksamheterna har ni velat 

uppnå med implementering av IT-stödet? 

(2b) 1 Personalisering /Individualisering av 

hälsotjänster   

 

 

(2b) 2 Kunskapsöverföring mellan 

specalisten, praktiker patienten och anhörig, 

(2b) 2. Kunskapsöverföring mellan 

vårdpersonal, patient och närstående. 

 
Vem har gynnats av detta?   

(2b) 3 Möjligheter till rationalisering, 

koordinering och integrering av olika 

processer för snabbare produktion av tjänster 

(minskad väntetid för behandling)   

(2b) 3. Möjlighet till rationalisering, 

koordinering och integrering av olika 

processer för snabbare produktion av 

tjänster (minskad väntetid för 

behandling). 

 
Vem har gynnats av detta? 

(2b) 4 Innovativa tjänster och arbetsrutiner (2b) 4. Patienten förvaltar och 
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där patienten förvaltar och administrerar 

information      

administrerar information om den egna 

vårdplaneringen. 

 
Vem har gynnats av detta?  

(2b) 5 Möjliggöra mätning av kostnader per 

patient och vårdinsats     

  

(2b) 5. Möjliggöra mätning av kostnader 

per patient och vårdinsats. 

 
Vem har gynnats av detta? 

(2b) 6 Patienten och anhöriga involveras 

direkt i sin egen vårdprocess 

(2b) 6. Patienten och närstående 

involveras direkt i patientens 

vårdplanering. 

 
Vem har gynnats av detta? 

(2b) 7 Best practices (evidensbaserade 

erfarenheter) används som exempel för 

utbildning av patienten och för minskad risk 

för negativa effekter för patienten 

 

(2b) 8 Förstärka patientens 

informationsförsörjning samt öka säkerhet 

och sekretess  

(2b) 8. Patienten får bättre information 

samtidigt som patientsäkerhet och 

sekretess ökar. 

 
Vem har gynnats av detta? 

(2b) 9 Etablera nya arbetsformer och 

stimulera extern samverkan genom vertikal 

 integrering  av information med 

patienten som medskapare   

(2b) 9. Etablera nya arbetsformer och 

stimulera extern samverkan genom 

integrering av information med patienten 

som delaktig aktör.  

 
Vem har gynnats av detta? 

Teknikfrågor följer  

 Vilka faktorer har varit aktuella vid 
implementering av IT-stöd för samordnad 
vårdplanering? 

(1) 1 

1 till 15 år 

(1) 1 Teknikens livslängd ska vara mellan 

1 -15 år 

(2a ) 1 10 till 20 år (2a) 1 Teknikens livslängd ska vara mellan 
10 - 20 år   

(2b) 11. 15 till 30 år (2b) 11 Teknikens livslängd ska vara 
mellan 15 - 30 år 

(1) 2 Kostnader för licenser och betalning av 
hård-, och mjukvara är relativt sätt stora 

 

(1) 3 Uppdateringar, om de finns är inte 

planerade from början och tillför oförutsedda 

kostnader som normalt sett inte har 

budgeteras från början.    

 

  

  

(2a) 2 Kostnader för licenser och betalning av 

hård och mjukvara 

(2a) 2. Kostnader för licenser och för 

förnyelse av licenser, samt för hårdvara

  

(2a) 3 Uppdateringar görs kontinuerligt  

  

(2a) 3. Framtida behov av uppdateringar 

av det valda IT-stödet 
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(2a) 4 Uppdatering av teknik sker innan nya 

applikationer införs 

(2a) 4. Framtida behov av uppdatering av 

annan teknik eller datorutrustning för att 

möjliggöra användandet av det valda IT-

stödet 

(2a) 5 Licenser och förnyelse finns i 

implementeringsplanerna 

(2a) 5. Förnyelse av licenser finns 

implementeringsplanerna 

(2a) 6 Inköp/inhyrning av system (2a) 6. Valet mellan inköp alternativt 

inhyrning av det valda IT-stödet 

(2a) 7 Underhåll. Utbildning av personal  (2a) 7. Behovet av underhåll och 

utbildning av personal? 

(2a) 8 Teknisk support (2a) 8. Tillhandahålla nödvändig teknisk 

support på olika nivåer i organisationen 

(2a) 9 Systemförvaltning, ev IT-enhet (2a) 9. Tillgång till IT-enhet inom 

användarnas organisationer   

(2a) 10 Transaktionskostnader för kontrakt 

med externa leverantörer   

 

<NY INDIKATOR?>   (2a) (extra). Att de olika organisationerna 

använder olika journalsystem  

  

 Tredje gruppen av frågor handlar om 
effekter för individen/patienten i form av 
individualiserade tjänster och virtuella 
nätverk.  
 
Vilka av följande mål för de ingående 
verksamheterna har ni velat uppnå med 
implementering av systemet? 

(2b) 1. Gemensamma databaser  

(2b) 2. Gemensamma 
mjukvaruplattformar 

 

(2b) 3. Gemensam vokabulär och 
terminologi   

(2b) 3. Att det valda IT-stödet medför 
utveckling av gemensam vokabulär och 
terminologi 

(2b) 4. Teknisk kapacitet för kontinuerliga 
förändringar 

(2b) 4. Att vi har teknisk kapacitet för 
framtida förändringar   

(2b) 5. Gemensam teknisk infrastruktur  

(2b) 6. Öppna källkoder (2b) 6. Har ni övervägt att använda öppna 
källkoder? 

(2b) 7. Automatisering.  

(2b) 8. Webbteknologier, kartor mm (2b) 8. Användning av webbteknologier? 
 
Ge exempel.  

(2b) 9. Översättningsmekanismer (2b) 9. Användning av 
översättningsverktyg? 

(2b) 10. Språkteknologiska verktyg  

  

  

(2b) 12 Kontinuerlig teknologisk förnyelse  

 Vilka av följande mål för de ingående 
verksamheterna har ni velat uppnå med 
implementering av systemet? 

(2b) 13 Nya tekniska lösningar kopplas till 

befintliga tekniska plattformar 

(2b) 13  Vikten av att det valda IT-stödet är 

kompatibelt med befintliga system? 
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(2b) 14 Besiktning av tekniska applikationer 

sker kontinuerligt  

(2b) 14 Behovet av kontinuerlig översyn 

av IT-stödet för SVP 

(2b) 15 Leverantör i utvecklingsprocesser 

med ansvar för förnyelse   

     

(2b) 15. Har det funnits som mål att 

leverantören av IT-stödet har delansvar/är 

delaktig i förnyelse/anpassning till 

förändrade förhållanden? 

(2b) 16 Förvaltning och support    

(2b) 17 IT-infrastruktur 

   

2(b) 17. Har det funnits som mål att vi 

kommer att behöva utveckla en 

gemensam teknisk infrastruktur (inom 

landsting, kommuner och privata utförare) 

(2b) 18 Stabilt och permanent behov av 

kompetent IT-enhet alt 

 outsourcing/insourcing av service 

och tjänster.    

 

(2b) 19 Patientutbildning (2b) 19. Kommer det i framtiden finnas 

möjlighet att genomföra 

patientutbildningar i  de fall patienter har 

tillgång till IT-stödet för SVP?  

<NY INDIKATOR?> EXTRA. Ange ytterligare mål som ni har 
velat uppnå med implementationen men 
som inte finns med i ovanstående. 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Nivå 1: Elektronisk informationsförsörjning för vårdgivare på 
mikrosystemnivå (vårdenhetnivå) 

eHälsoforskarnätverket bedriver ett forskningsprojekt i samarbete med Center för 

eHälsa i samverkan med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Projektet stöds 

av Socialstyrelsen på uppdrag av Socialdepartementet. 

Syftet är att värdera nyttoeffekter av IT-satsningar i hälso- och sjukvården under de 

senaste åren. Frågorna avser att belysa nyttan av IT-baserade applikationer för 

organisation, patient och samhälle. 

Det är viktigt att satsningar som studeras används i den dagliga verksamheten, då 

realisering av IT-satsningar kommer först då de fullt ut integrerats i verksamheten 

och förändringar eller anpassningar som krävs eller behövs i organisationen har 

genomförts. 

Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt. Endast sammanställningar av 

svaren kommer att presenteras. Du kommer att kunna ta del av resultaten. 

 

 

Innovationseffekter Nytto/ 

effektindikatorer 

Frågor  

  Er organisation har blivit utvald att 
delta i denna undersökning, 
eftersom ni använder ett IT-stöd 
för samordnad vårdplanering 
(SVP). Du kommer att få besvara 
tre grupper av frågor.  
 
Första gruppen av frågor handlar 
om IT-stödets effekter inom den 
egna vårdenheten. 
 
Har ni sett följande effekter av IT-
stödet för SVP i din vårdenhet? 

1. Elektronisk 
informationsförsörjning 

1.1 Elektronisk 

schemaläggning av 

läkarbesök 

 

 1.2  Telefontid för 
bokning/avbokning 
av tid   

 

 1.3 Förnyelse av 

recept via webb  

 

 1.4 Minskning av 

kostnader för 

dubbelbokning av 

labb test, röntgen 

eller andra 

(1) 1.4 Minskning av kostnader för 
resor. 
 
Vem har gynnats av detta? 
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specialiserade 

undersökningar   

 1.5 Minskning av 

antal missade 

kontakter mellan 

olika vårdgivare 

(1) 1.5 Minskning av antal missade 
kontakter (email, telefon, möten) 
mellan personal inom samma 
organisation/vårdenhet 
 
Vem har gynnats av detta? 

  Övriga kommentarer? 

2. Systemstöd för 
resursallokering och 
styrning av 
verksamheten 

  

 2.1 Minskade 

kostnader för extra 

arbete p.g.a. 

förlorad information 

från remisser  

(1) 2.1 Minskade kostnader för 
extra arbete till följd av 
informationsdelning mellan olika 
aktörer? 
 
Vem har gynnats av detta? 

 2.2 Minskat extra 

arbete som 

konsekvens av 

produktion av 

dubbla remisser 

(1) 2.2 Minskat extra arbete pga 
färre dubbla 
remisser/beställningar/noteringar? 
 
 
Vem har gynnats av detta? 

 2.3 IT-baserat 

beslutsstöd för 

ledning och 

planering av 

aktiviteter samt 

allokering av tid 

Sjuksköterskor får 

stöd från IT-system 

för allokering av tid 

för läkarbesök 

(1) 2.3 IT-stödet erbjuder 
beslutsstöd för ledning och 
planering av aktiviteter samt 
allokering av tid. 
 
Vem har gynnats av detta? 

 2.4 Minskad tid för 

koordinering av 

vårdinsatser   

(1) 2.4 Minskad tid för 
koordinering av vårdinsatser 
 
Vem har gynnats av detta? 

  Övriga kommentarer? 

3. Datoriserad 
hantering av klinisk 
och operativ 
information som 
konsekvens av intern 
integrering och 
användning av IT i en 
och samma 
organisation (VC eller 
klinik) 

  

 3.1 Ökad 

koordinering och 

kontroll av klinisk 

information när all 

personal har 

tillgång till samlad 
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patient information 

via EPJ 

 3.2 Personal 

koordinerar 

vårdtjänster och 

kartlägger 

vårdbehov med 

hjälp av IT-

systemet   

(1) 3.2 Personalen kan samordna 
vårdtjänster och kartlägga 
vårdbehov m.h.a. IT-stödet 
 
Vem har gynnats av detta? 

 3.3 Elektronisk 

överföring av bild 

och labb resultat 

direkt till journalen

  

 

  Övriga kommentarer? 

4. Organisatoriskt 
lärande 

4.1 Kunskapsutbyte 

mellan olika 

vårdgivare inom en 

och samma enhet 

har ökat  

4.1 Ökat kunskapsutbyte mellan 
olika vårdgivare inom en och 
samma enhet? 
 
Vem har gynnats av detta? 

   

 4.2 Tillgänglig och 

enhetlig information 

om patientens 

diagnos och 

medicinering finns i 

realtid 

Tillgänglig och enhetlig 
information om patientens 
diagnos och medicinering finns i 
realtid i IT-stödet? 
 
Vem har gynnats av detta? 

   

 4.X Möjlighet att 

lära av varandra 

(Intern 

benchmarking) 

4.x Möjlighet att lära av varandra? 
 
Vem har gynnats av detta? 

  Övriga kommentarer? 

5. Logistiska 
förbättringar (inkl.alla 
typer av 
informationsflöden) 

  

 5.1 Interna 

beställningar följs 

upp samt resurser 

styrs av behov   

(1) 5.1 Interna beställningar följs 
upp samt resurser styrs av behov 
 
Vem har gynnats av detta?  

 5.2 Proaktiv 

planering av 

resurser samt 

bättre underlag för 

beslut 

(1) 5.2 Proaktiv planering av 

resurser samt bättre underlag för 

beslut 

 
Vem har gynnats av detta? 

 5.3 Snabbare 

leverans av 

mediciner eller 

dylikt  

Snabbare leverans av mediciner 

och liknande? 

 
Vem har gynnats av detta? 

 5.4 Tidsmätningar 

kan göras 

(1) 5.4 Tidsmätningar kan göras i 
IT-stödet på lokal nivå 
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Vem har gynnats av detta? 

 5.5 

Kapacitetsplanering 

stöds av IT-

systemet 

(1) 5.5 Kapacitetsplanering stöds 
av IT-stödet 
 
Vem har gynnats av detta? 

 5.6 Kortare ledtider 

för kommunikation 

mellan olika aktörer 

  

(1) 5.6 Kortare ledtider för 
kommunikation inom den egna 
vårdenheten 
 
Vem har gynnats av detta? 

 5.7 Transparent 

information stödjer 

samplanering av 

resurser   

(1) 5.7 Transparent information 
stödjer samplanering av resurser 
inom den egna vårdenheten 
 
Vem har gynnats av detta? 

 5.8 Minskad tid för 

hantering/hämtning 

av 

pappersbaserade 

journaler   

(1) 5.8 Minskad tid för 
hantering/hämtning av 
pappersbaserad information 
 
Vem har gynnats av detta? 

6. Förbättrade, mer 
effektiva lokala rutiner 

  

 6.1 <NY 

INDIKATOR?> 

EXTRA 6.1 Erbjuder IT-stödet 
utveckling av lokala rutiner för att 
hantera SVP? 
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Nivå 2a: IT-integrering på en intra- och interorganisatorisk nivå 

 
Innovationseffekter Nytto/ effektindikatorer Frågor 

  Andra gruppen av frågor 
handlar om IT-stödets 
interorganisatoriska 
effekter, dvs. hur IT-stödet 
har påverkat 
samverkan/samarbetet 
mellan olika vårdenheter.  
 
Har ni sett följande effekter 
alt. har följande 
möjliggjorts vid 
användning av IT-stöd för 
samordnad vårdplanering 
(SVP) mellan slutenvård, 
primärvård och 
kommunala/privata 
utförare? 

1. IT-baserat inter- och 
intraorganisatorisk 
samordning 

  

 1.1 
Labbredovisningssystem 
möjliggör att test och prov 
kan tas i alla 
vårdorganisationer (VC, 
slutenvård, etc) och svar 
finns i systemet 

 

 1.2 Patientportal visar 
information om 
vårdkontakter samt 
effektiviserar 
informationsförsörjningen 
mellan vårdenheter 
   

(2a) 1.2 Patientportal visar 
information om 
vårdkontakter samt 
effektiviserar 
informationsförsörjningen 
mellan vårdenheter 

 1.3 Datadelning för 
patientöversikt finns eller 
införts på olika nivåer 
(lokal, nationell) 

(2a) 1.3 Delning av 
patientinformation mellan 
olika vårdgivare 
(slutenvård, primärvård, 
kommunal/privata utförare 
för SVP på regional nivå)? 

 1.4 Särskild ordinering av 
mediciner visualiseras och 
tillgängliggörs för alla 
aktörer i EPJ  

(2a) 1.4 Särskild ordinering 
av mediciner visualiseras 
och tillgängliggörs för alla 
aktörer i IT-stödet 

 <NY INDIKATOR?> EXTRA (2a) 1.5 Ger IT-
stödet effektivare 
samordnad vårdplanering? 
 

  Övriga kommentarer? 

2. Integrering av olika 
IT-applikationer 

  

 2.1 E-recept integrerad i 
EPJ 

 

 2.2 Koppling mellan EPJ  
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och kvalitetsregistret finns 

 2.3 Nationella 
varningsmarkörer finns i 
journalen 

 

 2.4 Friskskrivningsstöd 
integrerat i systemet 

 

 2.5 Bilder (test etc) 
visualiseras med hjälp av 
3D samt möjliggör 
omprioriteringar och nya 
behandlingsrutiner 

 

3. Elektronisk kontroll och 
effektiviseringsmöjligheter 
för ökad patientsäkerhet 

  

 3.1 Intelligenta agenter för 
kontroll och minskning av 
felaktig utskrivning av 
medicin, labb, diagnos 

 

 3.2 Tekniska applikationer 
används för lagerkontroll 
(RFID) och även för att 
följa patienten inom 
organisationen 

(2a) 3.2 IT-stödet gör att 
man lättare kan följa 
patienten (på vilken 
avdelning patienten är 
inlagd, om patienten har 
blivit utskriven, etc) 

 3.3 IT-systemet stödjer 
kostnadsmedvetenhet 
genom tillgång till 
information och kostnad 
av olika 
åtgärder/mediciner 

(2a) 3.3. IT-stödet stödjer 
kostnadsmedvetenhet 
genom tillgång till 
information och kostnad 
av olika åtgärder 

 3.4 Elektroniskt stöd av 
dokumentation i 
avvikelsehanteringssystem 
leder till förbättringar 

(2a) 3.4 IT-stödet har 
bidragit till en mer effektiv 
avvikelsehantering 

 3.5 ”Vårdaffärssystem” för 
strategisk planering samt 
visualisering av risker av 
ineffektiv användning av 
resurser 

Systemet ger stöd för att 
visa ”fel” samt  
information som 
förebygger felaktig 
användning av resurser? 

 3.6 Databas med 
anmälningar av 
felbehandlingar för 
organisatorisk lärande 
som på sikt leder till färre 
anmälningar om 
medicinska 
felbehandlingar 

(2a) 3.6 Ger IT-stödet 
direktåtkomst till det 
avvikelsehanteringssystem 
som används inom 
organisationen? 

 3.7 Visualisering av 
information för kontroll av 
konsumtion av tjänster 

(2a) 3.7 Sammanställning 
av information för kontroll 
av konsumtion av tjänster 
för varje patient 

 3.8 E-information om 
privata aktörer för 
uppföljning av kostnads 
och validitetskontroller av 
insatserna i realtid 

(2a) 3.8 Uppföljning av 
kostnader och beslutad 
vårdplan, t.ex. om 
vårdplanen fungerar i 
praktiken.  

 3.9 Tandvårdsinformation 
och konsumtion av tjänster 
finns i EPJ 
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 <NY INDIKATOR? 
Systemet medger hög nivå 
av systemsäkerhet> 

EXTRA (2a) 3.10 
Behörighetskontroll av de 
som använder IT-stödet för 
SVP 

 <NY INDIKATOR? 
Säkerhetstänket inom 
organisationen påverkats> 

EXTRA (2a) 3.11 
Reservrutiner finns om 
systemet skulle fallera 
 
Kan ni ge lite exempel på 
rutiner? 

  Övriga kommentarer? 

4. Organisatorisk 
intelligence kompetens 
och utbildning <IT-stöd 
för ökad kompetens 
och utbildning> 

 (2a) 4. Erbjuder IT-stödet 
för SVP stöd för ökad 
kompetens och 
utbildning? 

 4.1 Intelligenta system för 
inter-organisatoriskt 
lärande 

(2a) 4.1 Har IT-stödet 
bidragit eller kan bidra till 
lärande mellan 
organisationer? 

 4.2 Simuleringsmodeller 
för information och 
utbildning om olika 
kirurgiska ingrepp, 
behandlingsstrategier, 
m.fl.) 

(2a) Möjlighet att simulera 
och förutsäga förlopp för 
olika typer av vårdplaner 
(t.ex. att patienten riskerar 
att gå ner i vikt om 
patienten inte får hjälp med 
mathållning) 

 4.3 BI för visualisering och 
simulering av personalens 
förslag på förbättringar av 
information och processer 
finns 

(2a) 4.3 Har IT-stödet 
medfört en ökad möjlighet 
för personalen att ge 
synpunkter och 
förbättringsförslag på de 
vårdprocesser som 
tillämpas? 

 4.4 Simuleringsmodeller 
anpassade till ålder och 
sjukdom för visualisering 
av effekter av 
medicinering, 
behandlingar, olika 
alternativ finns (t.ex barn, 
kroniska sjukdomar) 

 

 4.5 Standardisering av 
patient information om 
behandlingar och åtgärder 
finns elektronisk och på 
nationell nivå 

(2a) 4.5 Har en effekt av IT-
stödet blivit 
standardiserad information 
om insatser för varje 
patient? 

  Övriga kommentarer? 

5. Nya affärsmodeller 5.1 Outsourcing av 
tjänster som t.ex. röntgen, 
datortomografi, och 
stresstest, till privata 
aktörer på nationell eller 
internationell nivå 

 

 5.2 Nya 
upphandlingsmodeller 
finns elektronisk och 
integrerade i LMS 
(Learning Management 
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Systems) 

 5.3 Individuell hälsobudget 
medmöjlighet till 
uppföljning finns 

 

 5.4 Organisationen 
designar om arbetsrutiner 
och processer samt 
kopplar dem till 
individuella 
vårdkonton/information 
finns elektroniskt 

(2 a) 5.4 Har IT-stödet för 
SVP på något sätt 
förändrat arbetssätt och 
rutiner inom 
verksamheten? 

 5.5 Strategier inför 
pandemier, epidemier för 
prevention och kontroll 
finns i realtid med 
möjlighet till 
simuleringsverktyg för 
prognos och omfördelning 
av resurser 

 

 5.6 Uppföljning av 
områden och individer vid 
akuta eller 
katastrofsituationer finns 
med hjälp av IT-baserat 
stöd, med möjlighet till 
samverkan med externa 
aktörer 

 

 5.7 e-tjänster via biometri 
eller smarta kort teknik för 
identifiering av patienten 
samt debitering 

 

  Övriga kommentarer? 

6. EXTRA Logistiska 
förbättringar. 
Effektivare 
informationsflöden 

  

 <NY INDIKATOR?> EXTRA (2a) 6.1 Har IT-
stödet medfört logistiska 
förbättringar mellan 
slutenvård, primärvård och 
kommunala/privata 
utförare (när det gäller alla 
typer av 
informationsflöden)? 

  Övriga kommentarer? 
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Nivå 2b: Virtuella nätverk, individualiserade tjänster för patienter 

 
Innovationseffekter Nytto/ 

effektindikatorer 

Frågor  

  Tredje gruppen av frågor 
berör IT-stödets 
demokratiserande effekt, 
t.ex. om IT-stödet har 
bidragit till en förändring 
mot mer individualiserad 
vård, med ökat fokus på 
patienten, och på 
patientmedverkan inom 
vården 
 
Har ni sett följande effekter 
av IT-stödet för SVP när det 
gäller individualiserad 
vård? 

1. Personanpassade 
tjänster 

  

 1.1 Digitala 

integrerade verktyg för 

uppföljning av 

hälsostatus 

 

Patienten och 

anhöriga kan 

interagera elektronisk 

med vårdsystemet och 

lämna relevant patient 

information samt följer 

upp sin hälsostatus, 

vårdplanering, etc. 

(2b) 1. IT-stödet har medfört 
ett ökat patientinflytande/ 
anhöriginflytande? 

 1.2 Sensorer eller dylik 
för egna mätningar 
och hemtagning av 
tester 

 

 1.3 Visualiserings 

teknik för individuell 

utformning av 

preventiva insatser 

 

 1.4 Webbplats för 

kontakt med vården 

finns elektronisk och 

tillgänglig för patienten 

och  används t ex för 

att lämna in frågor 

inför läkarbesök, eller 

för att följa upp sitt 

ärende 

(2b) 1.4 Patienten har 
möjlighet att logga in i IT-
stödet och lämna in 
frågor/kommentarer inför 
SVP  

 1.5 Automatisering av 

inskrivning/utskrivning 

 



 
67 

av patienter 

 1.6 E-personnr för 

nyfödda 

 

 1.7 Patienten gör 

anteckningar/lämnar 

kommentarer i sin 

journal 

 

 1.8 Elektronisk 

 patientsignatur 

vid rapportering av 

test, konsumtion av 

mediciner, vårdplan 

etc 

(2b) 1.8 IT-stödet tillåter 
elektronisk patientsignatur 
för godkännande av 
vårdplan 

  Övriga kommentarer? 

2. E-konsultationer 
finns som alternativ 
form i vissa områden 
för ökad valfrihet 

  

 2.1 e-service för t.ex. 

provtagning kan 

tas/ges av alternativa 

producenter och/ eller 

privata aktörer 

 

 2.2 E-vårdteam  för 

minskning av akut 

besök särskild för 

kronisk sjuka patienten 

 

 2.3 Digital 

kostrådgivning 

 

 2.4 Digital diabtes och 

astma mottagning 

 

 2.5 Virtuella 

vårdmöten, 

Telemedicine, 

videokonsultationer, 

och vård på distans i 

alla områden äldre, 

barn, kronisk sjuka 

patienter, palliativ 

vård, hjärt-, och 

lungpatienter, mm. 

(2b) 2.5 Medger IT-stödet för 
för SVP 
videovårdplaneringsmöten? 

  Övriga kommentarer? 

3. Business 
Intelligence med 
patientfokus 

  

 3.1 Best practices för 

patient och anhörig 

utbildning finns i EPJ 

 

 3.2 IT-stödda 

påminnelser eller 

förhandling om 

vårdplanen med 

(2b) 3.2 IT-stödet ger 
möjlighet att förhandla om 
upprättad vårdplan med 
patienten, och därigenom 
öka patientens följsamhet 
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patienten för att öka 

följsamheten, och 

därmed både den 

medicinska effekten 

och patientens 

bekvämlighet 

(COMPLIANCE) 

   

 3.3 On-line 

communities 

utvecklas. Patienten 

erbjuds möjligheter till 

att delta i 

specialiserade 

communities med 

forum och 

interaktionsmöjligheter 

 

 3.4 IT-

styrda/automatiserade 

beslut från 

försäkringskassan 

eller försäkringsbolag I 

de fall kompensation 

behövs 

(2b) 3.4 IT-stödet är 
ihopkopplat med 
försäkringskassans system 
för att möjliggöra 
automatiserade beslut om 
ekonomiskt bidrag till 
patienten 

 3.5 Elektronisk 

beställning av tjänster 

finns tillgängliga för 

patienter och anhöriga 

 

 3.6 Tekniska 

applikationer används 

för lagerkontroll (RFID) 

och även för att följa 

patienten inom 

organisationen 

 

 3.7 GIS för uppföljning 

av områden och 

individer vid akuta eller 

katastrof situationer 

finns med möjlighet till 

samverkan med 

externa aktörer 

 

 3.8 Dialogsystem finns 

för information/svar 

 

 3.9 

Översättningssstem 

finns tillgängliga 

 

 3.10 

Familjejournalhistorik 

för prevention av 

kroniska sjukdomar 

 

 3.11 ”Hälso-facebook ”  
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för tonåringar 

Simuleringsverktyg för 

förebyggande insatser 

finns särskild vad 

gäller ungdomar 

(rökning, droger, spel) 

 3. 12 Medicinsk 

informationsportal för 

patienter 

 

  Övriga kommentarer? 

4. Standardisering 
med patienten i 
fokus 

  

 4.1 Gemensamma 

terminologier och 

ontologier underlättar 

sökande av 

information för 

patienten   

(2b) 4.1 IT-stödet har 
medfört en utveckling av 
gemensamma termer och 
begrepp, som underlättar 
sökande av information för 
patienten 

 4.2 Standardisering av 

patientinformation om 

behandlingar och 

åtgärder finns på 

elektronisk och på 

nationell nivå  

(2b) 4.2 Standardisering av 
patientinformation om 
behandlingar och åtgärder 
finns på elektronisk och på 
nationell nivå 

 

Personuppgifter 

Namn: 

 

Arbetsplats: 

 

Ålder: 18-24 år    25-34 år     35-44 år     45-54 år     55-uppåt 

 

Kön: kvinna     man 

 

Arbete/tjänstetitel: 

 

Antal år i denna eller motsvarande tjänst:  

 

IT vana? 

Tack för din medverkan! 


