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Framtidens 
vårdinformationsmiljö
En unik satsning för att möta hälso- och sjukvårdens utmaningar



Utmaningar och behov som 
måste mötas



Vårdens digitala förändringsresa 
har börjat
‒ Uppdraget är att utveckla en 

sammanhållen informationsmiljö 
utifrån verksamhetens, invånarens 
och patientens behov

‒ Det är en viktig och unik satsning -
en förändringsresa som omfattar 
alla medarbetare och alla invånare i 
Stockholm läns landsting och Västra 
Götalandsregionen

‒ Har stöd i den nya visionen för 
e-hälsa 2025



Vårdinformationsmiljö
– vad menar vi egentligen?

– Är mycket mer än journalen

– Är verksamhetsutveckling och 
kommunikation

– Är en nyckelfaktor i 
framtidsplanerna

– Gemensam information

– Utan dubbelregistrering

– Eliminera onödiga arbetsmoment



Samarbete mellan regioner

‒ 2014 startade ett samarbete mellan Stockholms 
läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region 
Skåne

‒ Politiker och verksamhet i de tre regionerna och 
landstingen är överens om behovet att förbättra 
dagens vårdinformationsmiljö

‒ Arbetet drivs i form av ett gemensamt program:
3R Framtidens vårdinformationsmiljö, 
som förkortas 3RFvm



Vision, mål och 
uppdrag
Vad är framtidens vårdinformationsmiljö?



Nuläge
‒ Tekniskt föråldrade IT-stöd som inte stödjer behov och krav 

från vare sig invånare eller medarbetare

‒ Patientsäkerheten är hotad

‒ Ineffektivitet -
dubbeldokumentation är vanligt

‒ Patienter och anhöriga kan inte ta 
del av viktig information

‒ Ett digitalt arbetsmiljöproblem



Paradigmskifte

En sammanhållen, hållbar och modern 
informationsmiljö som kan möta invånarens, patientens 
och verksamhetens behov och krav och som skapar 
värde för hälso- och sjukvården i våra regioner



En röst från den politiska styrgruppen

”Jag ser framför mig att man får en informationsmiljö som 
dels understödjer att människor kan ta ett ansvar för sin egen 
hälsa och dels blir ett väldigt mycket bättre arbetsverktyg för 
vårdens medarbetare med mycket automatisk datafångst, 
ett stöd för att både registrera det som har gjorts men också 
få hjälp av både intuitiva och intelligenta beslutsstöd.”



Vision
‒ Utveckla en sammanhållen informationsmiljö utifrån 

invånarens och patientens behov

‒ Bygga en hållbar och modern 
informationsmiljö för regionerna 

‒ Som kan möta behov och 
krav från såväl invånare 
som verksamhet i nutid 
och framtid



Patienter och anhöriga
‒ Ökad tillgänglighet till vård

‒ Nya sätt för vården och patienten att mötas

‒ Bättre kommunikation

‒ Möjlighet att ta del av 
informationen i vårdflödet
och därmed vara delaktig 
i sin hälsa och sjukvård



Medarbetare
‒ En god digital arbetsmiljö med tillgång till 

rätt information vid rätt tillfälle

‒ Effektiva arbetssätt – inget dubbelarbete

‒ Sömlöst utbyte av patientinformation 
mellan olika vårdgivare

‒ Bättre förutsättningar att mäta, 
följa upp och förbättra 
verksamheten



Forskning, utveckling och styrning
Kvalitetssäkrade och strukturerade faktaunderlag

‒ ger ökad möjlighet för forskning, utveckling och utbildning 
i nära samverkan med verksamheten

‒ underlättar uppföljning hos 
myndigheter

‒ underlättar styrning av 
hälso- och sjukvården



Så här tänker vi 



Framtidens vårdinformationsmiljö

https://s3m.io/56XMT
https://s3m.io/56XMT


Samverkan

Framtidens 
vårdinforma-

tionsmiljöSKL Socialstyrelsen

Inera

108K

VinnovaAkademin

eHälsomyndigheten

Patientföreningar
Andra landsting 
och kommuner

3RFvm facklig 
referensgrupp



Verksamhets-
utveckling
Anette Gideberg, Jesper Poucette



Patientscenarioarbetet

‒ Syftet är att få en gemensam 
bild av ett visionärt önskat 
läge av patientens väg i 
vården

‒ Beskriva jämförbara, 
övergripande patientscenarier



Patientresorna har beskrivits av vårdpersonal från VGR och SLL 
och har sedan stämts av med patienter och patientgrupper







Övergripande behovsområden

BESLUTS-/KUNSKAPSSTÖD

KOMMUNIKATIONSSTÖD

ADMINISTRATION

PERSONIDENTIFIERING

Ex. på 
nedbrytning

Behövs för

Behövs förBehövs för

Behövs för







HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS KÄRNVERKSAMHET

BEHANDLING OCH ÅTGÄRDER

INVASIVA
ÅTGÄRDER
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Funktionskarta



Att arbeta i 
framtidens 
vårdinformationsmiljö
Carina Arvidsson 
Maria Amström



Varför når vi inte framtiden?
– Låt inte hindren bli ett hinder

Lagar och 
förordningar

Processer och 
arbetssätt

Teknik

Kultur, 
ledarskap och 

människor

Organisation 
och styrning

Information, 
mätning och 
uppföljning

§

Hinder har identifierats per 
lösningsområde och delats in i 
sex typer

Vissa lösningar har flera 
associerade hinder.  

Hindersanalys



Förutsättningsskapande
verksamhetsutveckling



Informatik



Vad innebär informatik

En gemensam förståelse av 
begreppen som beskriver 
”verkligheten”, med samma 
innebörd och betydelse, är 
en förutsättning för att 
information skall kunna 
utbytas inom och mellan 
olika organisationer. 

VIA-metoden, SLL



Kan formuleras som…

”Informatik handlar om hur information används av 
människor, hur teknik används för att kommunicera och hur 
system byggs upp för information och kommunikation. 

Detta innebär att samspelet mellan människa och teknik i ett 
socialt sammanhang är centralt samt att förstå teknikens 
möjligheter och begränsningar.”

Linnéuniversitetet
http://lnu.se/amnen/informatik/om-informatik



Vad är medicinsk informatik?

”Medicinsk informatik är ett vetenskapsområde som sysslar 
med frågor om hur man med hjälp av informationsteknik kan 
stöda, styra och utveckla vård och omsorg, folkhälsoarbete 
samt forskning och utbildning inom medicinens olika 
discipliner.”

Svensk förening för medicinsk informatik
http://www.sfmi.se/om-sfmi/vad-aer-medicinsk-informatik



Med andra ord…

Rätt information skall kunna delas mellan t ex 
patienter, profession och ledning, 

där inte alla finns i samma organisation

Strukturera och systematisera information så att den 
kan delas och användas för olika syften

Verktyg och tillämpningar som finns runt om i världen.

Vi vill att:

Genom att:

Baserad på:



Med andra ord…

Semantisk interoperabilitet
Information kan utbytas med samma innebörd och betydelse

inom och mellan olika organisationer.

Gemensam informationsarkitektur
Beskriver regler för informationens struktur, språk och inbördes relationer. 

Exempel är standardisering av kodverk, termer och begrepp inklusive deras inbördes relation. 
Denna relation beskrivs med hjälp av informationsmodeller.

Internationella och nationella standarder

Målet är att nå:

Genom en:

Baserad på:



Vilket förutsätter:

En gemensam, standardiserad och beslutad 
Referensinformationsmodell för 3RFvm som är anpassad 
för hälso- och sjukvård och som vårddokumentation skall vara 
baserad på. 

Ett gemensamt fackspråk bidrar till att tillämpa fördelarna 
med elektroniska patientjournaler bättre än vad som sker 
idag. 



Vilket förutsätter:

Masterdata spänner över verksamhet, informatik och teknik. 
Ur ett informatikperspektiv är utgångspunkten enhetligt 
beskriven data som följer existerande standard. 

Informationsarkitekturen behöver vara dynamisk då 
informationsbehovet kommer att ändras med tiden. För att 
undvika att strukturen utvecklas på olika sätt behövs en 
gemensam förvaltning. 



Exempel 
Så här fungerar det i verkligheten



Referensinformationsmodell

Målet är att nå semantisk interoperabilitet, genom en gemensam 
informationsarkitektur, förutsätter en gemensam, standardiserad och 
beslutad Referensinformationsmodell för 3RFvm som är anpassad för 
hälso- och sjukvård och som vårddokumentation skall vara baserad på.



Standarder och 
referensinformationsmodell



Standarder och 
referensinformationsmodell

Modellen delas in i 8 olika 
begreppsområden baserade 
på EN ISO 13940 ”System of
concepts for continuity of
care”



Begreppsmodell
Hälso- och sjukvårdsaktör



term svensk Definition Svensk Termbank/NI
healthcare actor hälso- och sjukvårdsaktör organization or person 

participating in 
healthcare

organisation eller person
som deltar i hälso- och 
sjukvård

Saknas

healthcare provider vårdgivare healthcare actor that is 
able to be assigned 
one or more care 
period mandates

hälso- och sjukvårdsaktör
som kan tilldelas ansvar 
och uppdrag att utföra 
vårdaktiviteter under en
ansvarsperiod

statlig myndighet, landsting 
och kommun i fråga om 
sådan hälso- och sjuk-
vårdsverksamhet som 
myndigheten, lands-tinget 
eller kommunen har ansvar 
för (offentlig vårdgivare) 
samt annan juridisk person 
eller enskild näringsidkare 
som bedriver hälso- och 
sjukvårdsverksamhet (privat 
vårdgivare) 

subject of care patient healthcare actor with a 
person role; who seeks 
to receive, is receiving, 
or has received
healthcare

hälso- och sjukvårdsaktör
med en personroll att 
efterfråga/söka, erhålla eller 
ha erhållit hälso- och 
sjukvård

person som erhåller hälso-
och sjukvård



Informationsmodell
Hälso- och sjukvårdsaktör



- Patient,
- Hälsotillståndskod,
- Identifierad av,
- Tid etc. med dess format,
- Antal förekomster…

- Hälsotillstånd,
- Prognostillstånd etc.

Exempel patientscenario
stroke, intyg

Definition från scenariot: 
Intyg till t ex. färdtjänst, försäkringskassa, sjukintyg 

Begrepp Referensinformationsmodell:
Elektronisk patientsammanfattning: hälsotillstånd 

När det gäller tex sjukintyg är det hälsotillstånd och 
specialiseringar av dessa såsom bedömt 
hälsotillstånd, prognostillstånd osv som motsvarar 
informationen. De definieras i begreppsmodellen

I informationsmodellen representeras begreppet 
hälsotillstånd och dess specialiseringar av klassen 
Hälsotillstånd och dess attribut. Till exempel patient, 
hälsotillståndskod, identifierad av, tid etc. med dess 
format, antal förekomster, eventuella kodverk och 
beslutsregler

Utifrån FHIR:s generiska kommunikationsmodeller 
skapas en profil som hanterar informationen i 
intyget.

- Intyg



Avslutningsvis
‒ En gemensam informationsarkitektur, sammanhållen 

avseende verksamhet-, informatik och teknik, är en 
förutsättning för att uppnå semantisk interoperabilitet. 

‒ Verksamhetens krav på information passar väl in i 3Rfvm 
Referensinformationsmodell. 

‒ En gemensam informationsarkitektur etableras vilken 
behöver:

‒ Breddas, förankras och valideras i övriga kommuner, regioner 
och landsting för att t ex kunna lyfta förvaltning till en 
nationell nivå



Nästa steg…
‒ Vad innebär det och hur ska vi (landsting och kommun) 

arbeta vidare? 

‒ Hälso- och sjukvård bedrivs i kommunerna både inom vård-
och omsorg och inom utbildning

‒ Gemensam informationsarkitektur är gjord för 
landstingskommunal hälso- och sjukvård i SLL och VGR.



Prepare to share…

It’s all about care…



Teknik och 
målarkitektur
John Petersson, VGR
Karl Fors, VästKom



Kommunerna i Västra Götaland
49 Kommuner = 17%

2009 = 4%
Samverkan med VGR:

5 st Vårdsamverkan och reg
vårdsamverkan 
(tidigare LiSA), 

HoS-avtal, hjälpmedel, SIP(?)
SITIV & GITS - webSesam, 

KLARA SVPL/SAMSA, SITHS, 
kommunikationstorget, mm?

Ex nationella relationer:
Pascal, kvalitetsregister, SSBTEK, 

NPÖ ❤ journal via nätet

Samverkan 
(renhållning, IT-drift, miljö, överförmyndare, mm)

1, 4, 49

Samverkansarkitektur



Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen
> ca 1,6 miljoner invånare
> 49 kommuner
> ca 50 000 anställda

> Antal anv. av journalsystem: 48 000
> Antal samtidiga användare journalsystem: 13 100
> Antal applikationer 1300 varav 800 vårdapplikationer
> Antal PC: 55 000
> Antal mobiler: 11 000
> Enheter som kommunicerar med VGRnet: 225 000 (p-mätare, bussar)
> Antal recept/vecka: Närhälsan 30 000
> Trafikintensiva integrationer (per år):

> AmbuLink 2 200 000
> eRecept 4 700 000
> Labbsvar 3 000 000
> Melior 2 800 000
> Mequel 2 100 000
> Asynja 1 800 000
> Sieplattformen 3 900 000
> Marknadsplatsen 2 600 000



Inera går upp i SKL
Tidsplan för förvärvsprocessen

‒ 7/10 2016 - SKL:s styrelse ställer sig 
bakom beslutet i SKL Företag AB

‒ Okt – mars 2017 - Beslut om 
aktieförsäljning i landsting och 
regioner

‒ 1/3 2017 - Överlåtelsedatum –
därefter möjligt för kommunerna att ta 
beslut om aktieköp

‒ April 2017 - Ägarråd Inera AB

‒ Maj 2017 - Årsstämma Inera AB

Sveriges landsting och regioner

Styrelse

Förvaltningsgrupper Projektstyrgrupper

Presidium
Beredningsgrupp Programråd



Utmaningar
– osammanhängande applikationer

– Föråldrad teknik

– Olika arkitekturer

– Olika strukturer

– Begränsad funktion

– Duplicerade data

– Egen informatik



Verksamhet
Varför?

Information
Vad?

Teknik
Hur?

VERKSAMHET

INFORMATION

APPLIKATIONER

INFRASTRUKTUR

IS-tjänst

IS-stöd

IT-tjänst

IT-stöd

Beskriver hur verksamheten är 
indelad i funktionsområden 
och hur dessa samverkar, 
både internt och externt

Beskriver den information och 
de informationsområden som 
hanteras i verksamheten

Beskriver hur applikationerna 
är indelade, hur de samverkar 
internt och externt samt hur 
verksamheten stöds

Beskriver hur den tekniska 
plattformen är indelad, hur 
delarna samverkar internt och 
externt samt hur de stödjer 
applikationerna

Verksamhetstjän
st

In A3

System 
X

System 
F

System 
B

System 
C

System 
A
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Målarkitektur



BI-modalitet
– Uttrycket kommer ursprungligen från Gartner.

– IT måste stå nära kärnverksamheten.

– Traditionell IT har en enda uppgift: att ”hålla lampan tänd”.

IT Kärn-
verksamhet

Då Nu

IT Kärn-
verksamhet

Samma plattform, trots nya krav



BI-modalitet

• Snabb mjukvaruutveckling 
som sker i nära samarbete 
med kärnverksamheten

• Snabbhet och flexibilitet
• Förändring
• Organisationsfokus

• Att ”hålla lampan tänd” – se 
till så att nuvarande system 
upprätthålls

• Säkerhet
• Pålitlighet
• IT-centrisk
• Vidmakthållande

I Mode 1 arbetar det klassiska IT-teamet, ett 
team med hög kompetens som fokuserar på att 
minimera risk och att gå sakta men säkert. De 
tar hand om en stabil, långsiktig och central 
arkitektur.

Teamet i Mode 2 ska bestå av en mix av teknik-
och verksamhetskompetens för att kunna testa 
idéer som ger nytta.

Mode 1 Mode 2



BI-modalitet
Mode 1 Mode 2

Bimodal IT = Maratonlöparen + Sprintern



Spec 
system

Säkerhetslager och monitorering

Front End Lager – Gemensamma tjänster och integration  (extern API lager)

Back End Integrationsplattform ESB

Vårdsystem
Kärnsystem

Admin 
system
HR, ek, 

…

Back End 
Informationshantering

Front End Lager - informationslagring och hantering

Patient Web applikationerMobila appar Webbapplikationer

IoT
(internet on things)

Gemensamma
informationsobjekt

Regionala webbapplikationer

Regionala tjänster

Regionala e-portaler

Nationella tjänster

Lagring



Verksamhet
Varför?

Information
Vad?

Teknik
Hur?

VERKSAMHET

INFORMATION

APPLIKATIONER

INFRASTRUKTUR

• Referensinformations-
modell

• Masterdata

• Övergripande 
applikationskarta 

• Konsolidering
• Integrationer

• E-klient
• IAM
• SSO

Sä
ke

rh
et

In
fo

rm
at

io
ns

sä
ke

rh
et

IT
-s

äk
er

he
t

• Effektmål
• Scenarier
• Förmågor



Framtidens vård

Patientscenarioarbetet

FHS



Resan är målet



Kärnsystem

”Kärnsystem eller kliniskt vårdinformationssystem
kommer vara det framtida system som vårdpersonal kommer 
att ha som huvudsakligt stöd. 

Kärnsystemet ska vara ett välintegrerat besluts-, kunskaps-, 
process-, analys- och administrativt stöd. 

Det ska främst vara ett operativt stöd i den dagliga 
verksamheten, snarare än ett verktyg för strategiska behov.”



Vad måste vi uppnå?

– Patienten i fokus

– Den sömlösa vården

– Rätt information på rätt plats 
och i rätt tid – vikten av 
tillgänglig information

– Effektivare flöden och 
resursutnyttjande

– Stödverktyg med hög 
användbarhet

1. Tillgänglig information

2. Struktur och standarder

3. Flexibilitet/förändringsförmåga

4. Organisationsoberoende

5. Hållbarhet

6. Tillit

7. Värdeskapande

8. Mobilitet

9. Digital förmåga

10.Kommunikationsstödjande

Verksamhetsprinciper
- för framtidens vårdinformationsmiljö:



Vem är Kärnsystemet till för

”För att nå de två regionernas mål om framtidens hälso- och 
sjukvård, där nätverksvården har en central roll, ska 
kärnsystemet kunna användas av:

samtliga verksamheter inom offentligt finansierad 
hälso- och sjukvård 

detta oberoende om kommunen, landsting/region eller 
privata vårdgivare är hälso- och sjukvårdshuvudman”



Så här tänker vi

Organisatorisk täckning

”…samtliga 
verksamheter inom 

offentligt finansierad 
hälso- och sjukvård.”

Verksamhetsförmågor

Enligt förmågekartan

Funktionsområden

EHR + PHR + tillägg



Så här vill vi möta framtiden

https://www.youtube.com/watch?v=S8PcXk6SJpI
https://www.youtube.com/watch?v=S8PcXk6SJpI


Vi är på väg



Tack!
3rfvm.se
#3rfvm
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