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Dagens presentation

• Presentation av projektet Skånegemensam digitalisering

• Sammanhållen journalföring – nationell patientöversikt (NPÖ)



Projektet Skånegemensam digitalisering



Bakgrund 

Utvecklingen på e-hälsoområdet är en viktig del i alla gemensamma utvecklingsområden som omfattas av 
samverkansavtalet. Region Skåne och Skånes 33 kommuner har ett omfattande behov av att utveckla 
hanteringen av informationsdelning inom hälso-och sjukvårds- och omsorgsområdet för att förbättra 
patientsäkerheten och förenkla arbetssätt för medarbetare inom olika vårdnivåer i regionen. Region Skåne 
och Kommunförbundet Skåne har skapat arbetsgruppen Skånegemensam digitalisering som aktivt ska 
arbeta framåt för en överenskommelse för nuvarande och framtida digitala lösningar på lång och
medellång sikt.

Målbild 

• De digitala lösningarna ska förbättra möjligheten för individen och närstående att vara delaktiga i 
processen.

• Mobila lösningar för informationshantering ska skapa förutsättningar för ett mer effektivt arbetssätt 
och är ett angeläget utvecklingsområde.

Projektet Skånegemensam digitalisering 



Projektet är indelat in i två faser; fas ett* med framtagande av fokusområden som har genomförts under våren 2018 och 
under hösten 2018 går arbetet in i fas två som är genomförandefas av framtagna fokusområden 

* För fullständig redovisning av fas 1, se delrapport för Skånegemensam digitalisering 

• Planera och kartlägga

• Inventera  befintliga nätverk och ackrediteringsavtal

• Processkartläggning och riskanalys juridik

• Sammanställa och analysera

1. 
Arbete med
framtagna

fokusområden 

2. 
Genomförandeplan
per fokusområde 

3.
Rapportera

utvecklings- och
förändringsförslag

Fas 1

Fas 2

Region Skåne finansierar projektet 
och bistår med resurser, 
kommunerna stödjer med resurser

Genomförandet i fas 2 för merparten 
av projekten kommer att kunna 
innefattas i nuvarande arbetsformer 

Projekt- och genomförandestöd ges 
av arbetsgruppen Skånegemensam 
digitalisering med representanter 
från Region Skåne, 
Kommunförbundet Skåne och 
Helseplan

Projektet Skånegemensam digitalisering – Helseplans uppdrag 



Processkartläggningarna visualiserades som en informationsfilm

Länk till filmen som ligger på Skånegemensam digitaliserings hemsida

Under processkart-
läggningarna 
identifierades 
förbättringsområden, 
som tillsammans med 
övriga aktiviteter i fas 
1 mynnade ut i 6 
fokusområden att 
arbeta vidare med i 
fas 2  

https://kfsk.se/hsavtal/sa-arbetar-vi/skanesgemensam-digitalisering/


Sammanhållen Journalföring (NPÖ)

Anpassa och utveckla kommunikationsverktyget Mina Planer

Tillgänglig Digital samordnad individuell plan (SIP)

Säkerställa digital läkemedelsinformationsöverföring mellan aktörer

Handlingsplaner inför införandet av SDV (Skånes Digitala Vårdinformationssystem) 

Informationsöverföring mellan vårdgivare, ambulans, akutbesök och hembesöksläkare

Beslutade fokusområden



Sammanhållen journalföring – nationell patientöversikt (NPÖ) 



Sammanhållen journalföring- nationell patientöversikt (NPÖ)

• Med målsättningen att fler kommuner ska bli 
producenter i NPÖ bjöd Kommunförbundet Skåne 
och Region Skåne in till en informationsträff 6/12 
som väckte stort intresse

• Målgruppen var: MAS, MAR, IT -
strateger/systemansvariga för journalsystem, 
verksamhetsansvariga inom vård och omsorg

• Inera, systemleverantör (Tieto) berättade om hur 
kommunerna ska gå tillväga för att bli 
producenter 

• Deltagarna fick komma med inspel på 
kommunerna som producent i NPÖ 



Workshop – summering av deltagarnas reflektioner från  
informationsträffen

• Dokumentationen är en utmaning – öka kvalitén genom gemensamt strukturerat urval i 
journal (tydligare och enklare) för ökad patientsäkerhet och bättre effektivitet

• Ledningsbeslut att bli producenter (är det tvunget att gå med och när i så fall?) och 
ekonomi – vem blir kostnadsbärare?

• Avsättandet av tid internt inom kommunerna

• Urvalet till NPÖ (om det går att synka region – kommun bättre) och att öka 
användandet av NPÖ både inom kommun och inom region 

• Gränssnitt/ gemensam integration som underlättar (exv. Mina planer, journalsystem 
och NPÖ) och att dubbeldokumentation undviks

• Gemensam informationsmängd som går över/ ut till alla kommuner




