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Sammanfattning

Hög kvalitet, men oönskade
skillnader mellan regioner
och vårdgivare
Svensk hälso- och sjukvård håller i allmänhet hög kvalitet men det
finns fortfarande oönskade skillnader mellan regioner och mellan
vårdgivare. Det är ett av skälen till att strukturen för kunskapsstyrning har harmoniserats mellan regioner och varför nu över 25
nya vårdförlopp tas fram för att kunna implementeras brett.
Målsättningen är både ökad kvalitet, effektivitet och jämlik vård genom
att det finns tydliga överenskomna beskrivningar av hur man ska ta hand
om olika patientgrupper. Samtidigt har det kommit lagförslag i utredningen God och Nära vård (April 2020) på att varje patient ska ha möjlighet
till ett så kallat patientkontrakt, som på ett sammanhållet sätt presenterar
patientens individuella plan.
Det initiala arbetet med vårdförlopp i Sverige har fokuserat på att komma
överens om dokument som beskriver förloppen i text. För att kunna implementera vårdförloppen brett räcker det dock inte att beskriva förloppen i
text eller pdf-form utan det krävs att vårdförloppen blir digitaliserade fullt
ut med verktyg som stödjer både vårdteam och patient att arbeta utifrån
dessa.
Digitaliserade vårdförlopp möjliggör att vårdpersonal och patienter tillsammans kan arbeta utifrån de senaste överenskomna riktlinjerna vilket
ökar patientsäkerheten. Vårdpersonalen kan samtidigt spara tid genom
att det blir lättare att ge patienten rätt vård direkt, bland annat med hjälp
av effektiva kunskaps- och beslutsstöd. Genom att patienten kan vara
delaktig i sina vårdförlopp uppfylls inte bara lagförslaget i God och Nära
vård, utan avlastar också vårdpersonalen genom att patienten kan göra
mer av det som vårdpersonalen annars gör. I flera vårdförlopp är ett av
syftena att vård som idag utförs på akutsjukhus kan utföras på annan
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Sammanfattning

vårdnivå, t ex i primärvården, vilket både sparar pengar och gör att vården kommer närmare patienten. För att det ska vara möjligt krävs dock
hjälpsamma digitala stöd för både vårdpersonal och patient.
Socialstyrelsen har tagit fram en modell för hur digitalisering av vårdförloppen kan genomföras med standardiserade vårdprocesser som går att
individanpassa. Det finns redan ett IT verktyg som tillämpar denna modell
och är integrerat mot flera journalsystem i Sverige, exempelvis TakeCare
i Region Stockholm och Melior i Västra Götalandsregionen/Region Skåne.
Digitala verktyget ger stöd åt både vårdteam och patient.
Innehållet i vårdförloppen bör beskrivs i öppna dataformat och ”ägas”
av organisationen för kunskapsstyrning. När vårdförlopp kan beskrivas i
öppna dataformat möjliggörs delning av arbetssätt mellan vårdgivare och
regioner, oavsett vilket journalsystem som används. Detta innebär också
att vårdförloppen kan implementeras och följas upp tvärs regioner. Exempelvis kan ett KOL-vårdförlopp jämföras mellan Västra Götalandsregionen
och Region Stockholm utifrån valda parametrar såsom utfall, ledtider och
kostnader.
I detta dokument beskrivs hur vårdförlopp kan implementeras brett, genom att det som definierats regionalt kan tillgängliggöras till lokala enheter. Konkret projektupplägg för hur en region kan arbeta med införande
finns bilagt. Sammantaget kan digitalisering av vårdförlopp accelerera
arbetet med både kunskapsstyrning och patientkontrakt.
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1. Bakgrund

Stort digitaliseringsbehov
av vårdförlopp
Svensk hälso- och sjukvård håller hög kvalitet och står sig väl i
jämförelse med andra länder. Samtidigt visar flera utredningar och
initiativ i Sverige på behovet av implementation av vårdförlopp i
betydligt större utsträckning och takt än vad som tidigare varit
fallet.
Målsättningen är både ökad kvalitet, effektivitet och jämlik vård genom
att det finns tydliga överenskomna beskrivningar av hur man ska ta hand
om olika patientgrupper. För att kunna implementera dessa brett räcker
det dock inte att beskriva förloppen i textform/pdf-form utan det krävs
att vårdförloppen blir digitaliserade fullt ut och att det finns verktyg som
stödjer både vårdteam och patient att arbeta utifrån dessa. Detta dokument beskriver hur detta kan gå till i praktiken.
En utredning som tydliggör behoven är utredningen ”Kunskapsbaserad
och jämlik vård” (SOU 2017:48) som visar att tillämpningen av nya kliniska
riktlinjer skiljer sig åt mellan olika regioner och att det i allmänhet tar lång
tid för ny kunskap att tillämpas i vården. Sveriges hälso- och sjukvårdsregioner har nu senaste åren etablerat ett system för kunskapsstyrning
med syfte att möjliggöra en kvalitetssäkrad och jämlik vård i hela landet.
För första gången finns en harmoniserad struktur mellan regionerna och
på nationell nivå, vilket t ex innebär att ansvaret som grupperingen för
Lung och allergisjukdomar på nationell nivå motsvarar ansvaret grupperna
för Lung och allergisjukdomar på regional nivå har. Se exempelvis Region
Stockholms bild som illustrerar hur de nationella programområdena (NPO)
är kopplade till de regionala programområdena (RPO) som i sin tur har
kopplingar till den lokala nivån1.

1

Se sid 132 i https://www.sll.se/globalassets/5.-politik/politiska-organ/vardens-kunskapsstyrningsnamnd/2019/2019-01-31/12---anpassning-av-sakkunnigstrukturen-i-region-stockholm.pdf
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1. Bakgrund

Illustration av systemet för kunskapsstyrning med nationell, regional och lokal nivå (exempel Region Stockholm)

Ta fram nationell kunskap

Samordnar regionalt

Stöd till implementering som
sker i vårdens ordinarie linje

• Gap-analys nationellt

• Input till nationella ledamöter

• Input till nationella ledamöter

• Nationella kunskapsstöd

• Stödjer PDSA på systemnivå

• Stödjer PDSA på systemnivå

• Indikationer & målnivåer

• Samverkan med Gotland

• Samverkan med Gotland

• Ordnat införande/utfasning

• Kunskapsunderlag för vårdavtal
& politiska beslut

• Kunskapsunderlag för vårdavtal
& politiska beslut

• Regional nivåstrukturering

• Regional nivåstrukturering

• Nationell nivåstrukturering
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Utredningen ”Effektiv vård (SOU 2016:2)” har tydliggjort att svensk sjukvård har olika typer av ineffektivitet, bland annat att mer av vården som
utförs på dyra akutsjukhus skulle kunna utföras utanför dessa, såsom i
primärvården. Utöver att bli billigare och mer effektiv skulle det också
innebära att vården kommer närmre patient och medborgare. Utredningen God och Nära vård (SOU 2020:192) med tillförande överenskommelser
mellan staten och regionerna ger konkreta förslag på hur detta ska gå till
inklusive digitaliserade vårdförlopp där vårdpersonal och patient arbetar tillsammans i samma vårdprocess. Patientens samlade vy av alla sina
vårdprocesser kallas i utredningen för Patientkontrakt och föreslås lagstiftas. Utredningen är också tydlig med att Patientkontrakt ska tillämpas
på vårdförloppen så att patienten bjuds in att delta i dessa.
När vårdförlopp/vårdprocesser kan digitaliseras för både vårdpersonal
och patient innebär det att vård som tidigare utfördes på akutsjukhus i
större utsträckning kan utföras i primärvården och därmed en mer effektiv sjukvård som helhet. Liknande strategi som God och Nära vård finns i
många andra delar av världen, t ex primary first-initiativet3 i USA.
God och Nära vård har i sitt huvudbetänkande från April 20204 identifierat
vårdprocesstödet FRISQ Care som den enda tekniska lösningen som hittills uppfyller behoven för det så kallade patientkontraktet i och med att
patienten och vården kan arbeta tillsammans i samma vårdprocess.

2

https://www.regeringen.se/495be8/contentassets/320f37078d854712ab89e8185466817b/god-och-nara-vard-en-reformfor-ett-hallbart-halso--och-sjukvardssystem-sou_2020_19_webb.pdf

3

https://innovation.cms.gov/innovation-models/primary-care-first-model-options

4

https://www.regeringen.se/495be8/contentassets/320f37078d854712ab89e8185466817b/god-och-nara-vard-en-reformfor-ett-hallbart-halso--och-sjukvardssystem-sou_2020_19_webb.pdf
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2. Planerad implementering

Sverige ska implementera
25+ vårdförlopp brett
Ett vårdförlopp är en konkretisering av kliniska riktlinjer för ett
specifikt patientflöde och kan inkludera hela vårdflödet eller delar av
detta – från identifikation av patienten följt av utredning, behandling
och slutligen uppföljning. De olika stegen kan utföras av olika
vårdgivare som också kan ha olika journalsystem.
Typiska steg i ett vårdförlopp

I alla dessa steg, särskilt utredning, behandling och uppföljning inkluderar
vårdförlopp inte bara aktiviteter för vårdpersonalen utan också för patienten, t ex att fylla i formulär eller utföra aktiviteter såsom att lämna labprov.
Sverige håller nu på att införa över 25 sammanhållna och personcentrerade vårdförlopp. Här finns en lista på vårdförlopp som är beslutade genom
regionernas system för kunskapsstyrning (status juni 2021).
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2. Planerad implementering

Följande vårdförlopp är hittills godkända5 av styrgruppen för kunskapsstyrning (SKS) och kommer efter politiskt beslut i regionerna att införas i
hälso- och sjukvården:
•

Hjärtsvikt – nydebuterad

•

Höftledsartros

•

Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom

•

KOL

•

Kritisk benischemi

•

Osteoporos – sekundärprevention

•

Reumatoid artrit

•

Sepsis

•

Schizofreni

•

Stroke och TIA

•

Generisk modell för rehabilitering och delar av det försäkringsmedicinska arbetet

5

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstod/kunskapsstodinomsystemetforkunskapsstyrning[…]radesammanhallnavardforlopp/godkandavardforlopp.1004.html
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2. Planerad implementering

Efter förslag från de nationella programområdena har styrgruppen för
kunskapsstyrning beslutat att ta fram femton nya vårdförlopp6: De nya
vårdförloppen kommer att gå på remiss i fyra olika etapper under 2021.
Vårdförlopp

NPO med huvudsakligt ansvar

Traumatisk hjärnskada

• Barn och ungdomars hälsa
• Nervsystemets sjukdomar
• Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Inflammatorisk tarmsjukdom

Mag- och tarmsjukdomar

Epilepsi

Nervsystemets sjukdomar

Långvarig icke-malign smärta

Nervsystemets sjukdomar (NAG smärta)

Självskadebeteende

Psykisk hälsa

Ångest och depression

Psykisk hälsa

Jättecellsarterit

Reumatiska sjukdomar

Knäledsartros

Rörelseorganens sjukdomar

Palliativ vård

Äldres hälsa

Grav hörselnedsättning

Öron, näsa och halssjukdomar

Sömnrelaterad andningsstörning och

Öron, näsa och halssjukdomar

obstruktiv sömnapné hos barn
Vårdförloppen avseende sår ska koordine-

• Hjärt- och kärlsjukdomar

ras:

• Hud- och könssjukdomar

• Diabetes med hög risk för fotsår

• Endokrina sjukdomar

• Varicer och venösa bensår
• Svårläkta sår
Levnadsvanor

Levnadsvanor

Rehabilitering

Rehabilitering, habilitering och
försäkringsmedicin

6

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstod/kunskapsstodinomsystemetforkunskapsstyrning/personcentreradesammanhallnavardforlopp/paborjadevardforlopp.837.html
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2. Planerad implementering

Flödesschema från
vårdförloppen för KOL
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3. Fördelar

Digitaliserade vårdförlopp
möjliggör ökad
produktivitet, kvalitet och
patientmedverkan
Digitaliserade vårdförlopp har flera olika typer av positiva effekter
och värden, både för en enskild klinik och utifrån en hel region
- nedan finns några exempel beskrivna.
A.

Ökad produktivitet på enskilda vårdenheten och
kostnadsbesparing när vård utförs på rätt vårdnivå.

B.

Ökad patientsäkerhet, kvalitet och jämlik vård när
vårdpersonal får stöd att arbeta utifrån vårdförloppen.

C.

Ökad delaktighet för patienter och realisering av
patientkontrakt

A.

Ökad produktivitet på enskilda vårdenheten och kostnadsbesparing när
vård utförs på rätt vårdnivå.
Ett av syftena med införande av vårdförlopp är att åstadkomma en effektivare vård7. Genom att personalen har tillgång till vårdförloppen som digitala vårdprocesser direkt i patientmötet blir det lättare att ge patienten
rätt vård direkt, bland annat med hjälp av kunskapsstöd och beslutsstöd
vilket sparar tid. Med ett digitalt stöd för vårdförlopp/vårdprocesser kan
teamarbetet mellan olika vårdprofessioner och specialiteter öka – utöver
de positiva värdena i ökad kvalitet innebär det också att man kan undvika
dubbelarbete, t ex när det är tydligt vad ens kollegor har gjort och planerar att göra framåt.
Särskilt i en öppenvårdskontext kan också patienten vara delaktig i sina

7

Se https://plus.rjl.se/info_files/infosida41337/pkt10_overenskommelse_svf.pdf
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3. Fördelar

vårdprocesser/vårdförlopp – det som enligt utredning God och nära vård
också kallas Patientkontrakt och föreslås lagstiftas. Ett av syftena med
det så kallade Patientkontraktet är att det ska underlätta för vårdens
medarbetare och leda till en mer effektiv vård8. Ett exempel är när patienten kan utföra en del av uppgifterna som vårdpersonal annars skulle göra,
t ex fylla i formulär digitalt, sparar detta vårdpersonalen värdefull tid.
Patienter som är involverade i sin egen vård följer också behandlingsråd
i större utsträckning, vilket bidrar till både bättre medicinska resultat och
högre effektivitet9.
I en slutenvårdskontext kan vårdpersonalen på vårdavdelningen spara tid
på flera olika sätt, t ex vid användning av kunskaps- och beslutsstöd vid
rätt ögonblick i processen samt effektivare skiftöverlämningar. Man får
också hjälp att göra rätt saker i tid för att kunna skriva ut patienten enligt
plan vilket kan korta vårdtider. Eftersom ett vårddygn kan kosta 8000 kr
eller mer10 finns stora möjligheter till kostnadsbesparingar.
Utifrån ett regionperspektiv möjliggör digitaliserade vårdförlopp att viss
vård som i dagsläget utförs på akutsjukhus kan utföras på vårdnivåer som
kostar mindre, såsom primärvård, i enlighet med inriktningen för utredningen God och Nära vård. Ett mottagningsbesök i primärvården i Sverige kostar ca 1500-2000 kr och ett mottagningsbesök på akutsjukhus ca
3000-4000 kr11 vilket innebär att det finns stora kostnadsbesparingar för
hela vårdsystemet om mer vård kan utföras i primärvård och specialiserad
vård utanför akutsjukhusen. En annan stor kostnadsbesparing uppstår när
dubbelarbete minskar när en vårdgivare ser vilka vårdprocesser som pågår hos en annan vårdgivare och att aktiviteter/åtgärder redan är utförda
som inte behöver utföras på nytt.

8

Se t ex sid 40 i https://kunskapsstyrningvard.se/download/18.5eb95a9b1722c1f961012823/1590486507683/patientsakerhet-overenskommelse-nationella-kvalitetsregister-2020.pdf och sid 217 och 219 i http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2017/08/SOU_2020_19_webb.pdf

9

Se sid 222 i http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2017/08/SOU_2020_19_webb.pdf

10 Enligt Socialstyrelsen ska kommuner ersätta sjukhus 8200 kr/vårddygn när man inte tar hem patienter till kommunal
omsorg, se https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2019-11-6456.pdf
11 Uppskattat baserat på ekonomi och verksamhetsstatistik på https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/statistik/ekonomiochverksamhetsstatistik.1342.html
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A.

Ökad patientsäkerhet, kvalitet och jämlik vård när vårdpersonal får stöd
att arbeta utifrån vårdförloppen
I dagsläget tar det för lång tid innan ny kunskap som kan göra patienterna
friskare når hela vägen ut till de som behandlar patienterna12. Det är inte
bara en utmaning utifrån ett rent kvalitetsperspektiv utan en utmaning
utifrån ett jämlik vård perspektiv – vilken vård man får ska inte bero på var
i landet eller hos vilken vårdgivare man hamnar. Digitaliserade vårdförlopp
möjliggör att vårdpersonal och patienter arbetar i kvalitetssäkrade vårdprocesser vilket höjer kvaliteten och gör det enklare för vårdpersonal att
arbeta utifrån de senaste överenskomna riktlinjerna.

B.

Ökad delaktighet för patienter och realisering av patientkontrakt
Patienter kan och vill vara aktiva i sina vårdprocesser, inte minst patienter med kroniska och längre sjukdomstillstånd. Digitaliserade vårdförlopp
möjliggör att vårdpersonal och patient kan arbeta tillsammans i samma
vårdprocess - patientens samlade vy av alla sina vårdprocesser kallas i
utredningen God och Nära vård Patientkontrakt och föreslås lagstiftas.

12 Se t ex ”Kunskapsbaserad och jämlik vård” (SOU 2017:48)
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4. Förutsättningar för digitalisering

Digitaliserade vårdförlopp
möjliggör ökad produktivitet, kvalitet och patientmedverkan
För att kunna digitalisera vårdförlopp fullt ut krävs en modell med
standardiserade vårdprocesser som individanpassats
Den tekniska lösningen och informatiska modellen för vårdförlopp behöver kunna hantera hela kedjan av steg i ett vårdförlopp, alla roller i
vårdförloppet (såsom olika yrkeskategorier och patient), samt både steg
i öppen- och i slutenvård. Det initiala arbetet med vårdförlopp i Sverige
har hittills framför allt fokuserat på att komma överens om dokument som
beskriver förloppen i text samt att försöka ensa terminologi, t ex termer i
journalmallar, så att det är möjligt att genomföra standardiserad uppföljning av patientgruppen. Detta leder visserligen till bättre uppföljningsmöjligheter men gör det inte möjligt att replikera arbetssätt som innebär
att vårdförloppen kan implementeras brett eller att involvera patienten i
dessa. Därför föreslås att nästa steg bör vara att digitalisera vårdförloppen enligt modellen som bygger på Socialstyrelsen begrepp kring vårdförlopp - standardiserade vårdprocesser som går att individanpassa13.
När denna modell realiseras kan både standardiseringen och kvaliteten i
sjukvården öka samtidigt som individanpassningen och personcentreringen ökar.
En standardiserad vårdprocess kan beskrivas som en processmall för det
specifika vårdförloppet eller patientgruppen och inkluderar vilka steg som
ingår i förloppet, t ex möten, aktiviteter och bedömningar som typiskt sett
kan göras i förloppet. Genom att sen tillämpa den standardiserade vårdprocessen i en vårdprocessapplikation skapas en individanpassad vård-

13 Se Standardiserad vårdprocess respektive Individanpassad vårdprocess i https://termbank.socialstyrelsen.se/
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process som är den vårdteamet och patienten arbetar utifrån. Här väljer
man vilka möten och aktiviteter som ska genomföras samt vilka individanpassningar som ska göras, t ex särskilda formulär, aktiviteter eller mål
som gäller för just den här patienten.
Illustration av modellen med standardiserad vårdprocess som kan anpassas till individen

Denna modell förordas av Socialstyrelsen i rapporten ”Att kunna följa
patientens väg i vården”14 från 2019 där man inom ett regeringsuppdrag
lyfter fram vårdprocesstödet Frisq Care som ett lärdomsprojekt kring hur
man bör digitalisera vårdprocesser i enlighet med Socialstyrelsens definitioner. Inom internationella standarden HL7 FHIR förordas också denna
modell för tillämpning av vårdförlopp (så kallade care/clinical pathways).
I ett vårdprocesstöd som Frisq Care kan standardiserade vårdprocesser
konfigureras i administrationsgränssnittet. Ofta motsvarar en standardiserad vårdprocess en beskrivning av vårdförloppet/kliniska riktlinjen som
finns tillgängliga i pdf/word form. Att bara dela dessa pdf/word filer på
hemsidor/dokumentportaler räcker dock inte för att få skala på implementationen av vårdförloppen eftersom vårdpersonalen då inte får dagligt
stöd i tillämpningen. Genom att digitalisera standardiserade vårdprocesser kan vi digitalisera innehållet i pdf:s till maskinkörbara vårdprocesser
för både vårdteam och patient.

14 https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-2-10.pdf
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Illustration av riktlinjer/vårdförlopp kan beskrivas i digitala vårdprocesstöd istället för enbart som word/pdf-dokument

Från PDF-dokument som beskriver
vårdförlopp/kliniska riktlinjer

Till digitaliserade vårdförlopp/standardiserade vårdprocesser i öppen standard

• Långa textdokument som beskriver vårdflöden

• Aktiviteter och möten över tid respektive roll i
vårdteamet och för patienten.

• Kan delas på dokumentportaler
• Långsam spridning i berörda verksamheter

• Kan också exporteras i öppen standard (i linje
med HL7 FHIR Plan Defintion)
• Snabb utrullning i berörda verksamheter

När de standardiserade vårdprocesserna sen tillämpas för respektive
patient i ett vårdprocesstöd individanpassas dessa och gör det möjligt för
både vårdpersonal och patienter att arbeta utifrån den individanpassade
vårdprocessen. I ett vårdprocesstöd som Frisq Care kan vårdpersonal
arbeta på sin iPad och/eller webb – patienten kan delta med sin telefon
eller på webb. Frisq Care har inbyggt kunskaps- och beslutsstöd men
kan också använda externa kunskaps- respektive beslutsstöd (så kallade
Clinical decision support) via API:er.
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4. Förutsättningar för digitalisering

Individanpassade vårdprocesser för vårdpersonal och patient (i bilden arbetar vårdpersonal på iPad och patienten på sin telefon)

Eftersom lagförslaget kring patientkontrakt i utredningen God och Nära
vård ställer krav på vårdgivarna att låta patienten vara delaktig i sina
vårdprocesser/vårdförlopp innebär det att modellen med standardiserade
respektive individanpassade vårdprocesser är nödvändig för att kunna
realisera patientkontraktet.
Många patienter har flera sjukdomstillstånd och vårdprocesser vilket gör
att ett vårdprocesstöd behöver kunna hantera multipla processer som
var och en kan vara härledd från en standardiserad vårdprocess som kan
vara baserad på ett överenskommet vårdförlopp. Detta illustreras i bilden
nedan där det är möjligt för både patient och vårdpersonal kan få en samlad bild utifrån patientens alla parallella vårdprocesser.
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4. Förutsättningar för digitalisering

Illustration hur patient respektive vårdpersonal kan få samlade bilder av flera parallella
vårdprocesser
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5. Förnyade vårdprocesser

Vårdens förlopp och
processer måste beskrivas i
öppna format utanför
journalsystemen för att
delas och följas upp mellan
regioner
En viktig utgångspunkt för digitalisering av vårdförlopp är att
innehållet i vårdförloppen/ vårdprocesserna kan exporteras och
importeras i öppna dataformat så att innehållet blir oberoende av
IT verktyget. Frisq Care möjliggör export av standardiserade vårdprocesser i motsvarande den internationella standarden HL7 FHIRs
beskrivning av en standardiserad vårdprocess (FHIR Plan definition).

För att kunna tillämpa HL7 FHIRs modell för standardiserade och individanpassade vårdprocesser krävs att man kommer överens om tillämpningen i Sverige – ett första utkast till öppen standard för Sveriges digita-
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5. Förnyade vårdprocesser

lisering av vårdförlopp finns i bilaga B att diskutera utifrån.
När vårdförlopp kan beskrivas i ett öppet format möjliggörs delning av
arbetssätten mellan vårdgivare och regioner, oavsett vilket journalsystem man har. Även om visst innehåll (t ex rätt termer/sökord) behöver
säkerställas i journalsystemen, inte minst eftersom det är den långsiktiga
lagringsplatsen, behöver samlade innehållet i vårdförloppen ligga utanför journalsystemen i öppna standards. Det finns åtminstone tre skäl till
detta:
1.

Inget journalsystem på marknaden kan beskriva, exportera och importera
vårdförlopp i öppna standards (i en FHIR Plan definition liknande struktur).
Om man skulle försöka konfigurera vårdförlopp i journalsystemen går det
inte utbyta eller följa upp vårdförlopp mellan regioner med olika journalsystem.

2. Inget journalsystem på marknaden har stöd för patientinteraktion i enlighet
med kraven i Patientkontrakt, dvs att patienten kan få en samlad bild av alla
sina vårdprocesser och aktivt delta i dessa.
3. I flesta fall har journalsystem begränsad process- och beslutsstödsfunktionalitet som krävs för att tillämpa vårdförloppen och bli hjälpsamma för vårdpersonalen. Man är typiskt sett begränsad till att konfigurera journalmallar
som bara kan spegla enskilda delar av ett vårdförlopp (t ex Journalmall för
första utredningsmötet för en läkare).
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5. Förnyade vårdprocesser

Illustration av vårdförlopp i vårdprocesstöd som ligger utanför journalsystemet

Eftersom vårdprocesstöd såsom Frisq Care också skriver till journalsystem lagras samtidigt journalpliktig information i respektive journalsystems
journalmallar och termer. Modellen som föreslås här är alltså helt oberoende från både journalsystem och från vårdprocesstöd såsom Frisq Care
– kunskapen och innehållet ägs helt och hållet av vården.
Genom att konfigurationen av innehållet i vårdförloppen ligger utanför
journalsystemen kan inte bara standardiserade vårdprocesser effektivt
delas mellan regioner utan vårdförloppen kan också följas upp tvärs regioner, t ex ett KOL-vårdförlopp kan jämföras mellan Västra Götalandsregionen och Region Stockholm (se nästa avsnitt för utvecklat resonemang om
uppföljning)

Implementation av digitala vårdförlopp • Copyright © 2021 FRISQ AB. All rights reserved.

22

6. Resultatet av digitaliserade vårdflöden

Digitaliserade vårdförlopp
stödjer kunskapsstyrning,
förbättrad uppföljning och
utveckling av vården
När vårdförloppen har definierats krävs att dessa kan implementeras brett och följas upp över tid. Regionala grupperingen inom
respektive patientområde (i kunskapsorganisationen kallat Regionalt
Programområde, RPO) kan konfigurera ett vårdförlopp med en
standardiserad vårdprocess, t ex genom administrationsgränssnittet
för Frisq Care.
När detta är gjort kan vårdförloppet/vårdprocessen tillgängliggöras till lokala enheter och ”ärvas” så att de lokala enheterna inte behöver definiera
vårdförloppen själva utan kan utgå från de regionalt definierade vårdförloppen när man skapar sin egen lokala version av vårdprocessen. Genom
att tydliggöra vilka delar som får modifieras (eller inte) kan en ”lägsta
kvalitetsnivå” säkerställas i regionen vilket kommer leda till ökad jämlik
vård.När vårdförlopp definieras i öppna överenskomna format skapas nya
möjligheter till uppföljning av vårdförlopp/vårdprocesser. Det blir möjligt
att ta fram all data på patienter som har en vårdprocess kring KOL och
analysera denna självständigt eller jämföra med annan vårdgivare. Några
exempel på data som är möjliga att följa upp inom ett vårdförlopp/vårdprocess:
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6. Resultatet av digitaliserade vårdflöden

Illustration av vårdförlopp i vårdprocesstöd som ligger utanför journalsystemet

•

Utfallsdata, t ex valda formulär med före och eftermätningar

•

Ledtider, t ex dagar från misstanke om sjukdom till beslut om
behandling

•

Produktion och kostnader, alla aktiviteter som hör till ett vårdförlopp är
spårbara och om en resursåtgång definieras per aktivitet kan
kostnaden för ett helt vårdförlopp följas upp, t ex Bröstcancervården i
en region

•

Hälsodata från patient, t ex steg eller vikt som patienten delar med
vården

Detta gör det möjligt att börja jämföra kvalitet, ledtider och kostnader
mellan olika vårdgivare/regioner, t ex varför en KOL process på ett sjukhus har bättre kvalitet och kortare ledtider än hos en annan vårdgivare/
region. I ett sådant scenario kan man titta på skillnaderna i processdefinitionerna som möjlig grund för skillnader i kvalitet, ledtider och kostnader.
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Bilaga

Möjlig projektstruktur för
implementation av
vårdförlopp i en region
Vid implementation av digitala vårdförlopp brett i en region finns här
en möjlig projektstruktur som kan anpassas utifrån respektive
regions förutsättningar.
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