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Delrapport 4, Analys 

Syfte 

Beskriva nuläget och sammanställningen av genomförda kartläggning av 

kommunal hälso- och sjukvård. Beskriva hur vi går vidare med relevanta 

frågeställningar i kommun FVM. 

 

Metod 

Uppdragsansvarig Carina Arvidsson och projektledare kommun FVM Ann-

Charlotte Klarén har sammanställt de olika leverablerna och fört ett resonemang 

om hur projektet bör ta om hand resultatet.  

 

Fortsatt arbete i projekt FVM kommunal hälso- och sjukvård 

Organisation, roller och ansvar 

Resultatet bör stämmas av med uppdraget Resurskatalog. Resultatet kommer att 

användas i den inledande nulägesanalys preCSR (pre Current State Reveiw) som 

hanteras av Standarisering och kliniskt inehåll. 

• Ta reda på om det är omhändertaget eller om det behöver arbetas vidare 

med. 

 

Processer 

FVM AU har beslutat om vilka workstreams som det ska arbetas med. 

Workstream bygger på Milleniums uppbyggnad. De processer som kommit fram i 

vår kartläggning kommer att användas för att säkerställa det kommunala 

perspektivet i de olika workstreamen. 

• En kommununik process är Biståndsprocessen. På vilket sätt omhändertas 

den i workstreams? 

 

Aktiviteter vid inskrivning i kommunal hälso- och sjukvård 

Detta är kommununika aktiviter som styr av Hälso- och sjukvårdsavtalet. 

Tillämpningen i länet är olika. I nuläget används SAMSA som IT-stöd för att dela 

information men systemet kan förbättras och utvecklas för att stödja dessa 

aktiviteter.  

• I vilken/vilka workstreams kan detta hanteras? 

 

 



Patientrelaterade avvikelser som kan undvikas med systemstöd 

Brist på information är källa till många avvikelser som skulle kunna undvikas, 

exempel läkemedelshantering. En annan källa är att ordinationen sker men 

förskrivningen blir inte utförd i rätt tid. Kartläggningen kan användas för att 

säkerställa det kommunala perspektivet i de olika workstreamen samt vara 

underlag för kommunernas nyttoanalys. 

• I vilken/vilka workstreams kan detta hanteras? 

 

Informationsdelning 

Informationsdelning mellan HSL och SoL kommer att vara viktig för ett effektivt 

och patientsäkert samarbete. Resultatet av enkät visar att man tillämpar 

regelverket på olika sätt. Här behöver ett arbete göras för att få till en tolkning av 

lagstiftning som ska ligga till grund för en enhetlig användning. 

• Resultatet tas upp i grupp program operativ styrning för dialog om nästa 

steg. 

 

 

 

 

 

 

 


