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Beskrivningsmodell för digitaliseringsinitiativ som 
stöd för prioritering, uppföljning och styrning
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IDÉER BEHOV

NÄRINGSLIV REGION SKÅNE

NYA JOBB EFFEKTIVITET & KVALITET



Bakgrund

• Digitalisering beskrivs ofta som lösningen på de utmaningar som den 
svenska hälso- och sjukvården står inför.

• Digitalisering handlar till 80% om att ändra våra processer och arbetssätt 
och till 20% om nya tekniska lösningar.

• Den svenska Hälso-och sjukvården påverkas också av starka och tydliga 
trender med ökad delaktighet och inflytande från patienterna, större 
valfrihet och en ökad ”konkurrens” inte minst på den digitala arenan

• Region Skåne är först ut med utveckling och införande av nästa generations 
journalsystem

• Region Skåne driver ett 70-tal centrala utvecklingsprojekt inom digitalisering 
och e-hälsa. 



Stor bredd vad gäller behoven av digitala 
tjänster

• Funktionalitet  och processtöd kring journalsystem och kvalitetsregister

• 1177.se eTjänster (Tidbok och Incheckning Online, tjänster kring Min 
Journal, recept, provsvar och remisser, …)

• Vårdkontakter på distans (chat/email, telefon, video, …)

• Chatbot, beslutsstöd, bildanalys och AI

• Patientnära stöd för patienter i vårdprocesser
• Egenvård för patienter med kroniska sjukdomar

• Digitalisering av Mödravårdsprocessen

• Vård i hemmet



En av utmaningarna

• Nyckeln till ökat tempo i digitaliseringen ligger i att göra saker 
rätt men framförallt att göra rätt saker

• Utgå från och skapa förståelse för behoven

• Öka förmågan att visualisera, leda och styra baserat på effekter

• Vi har kommit fram till att vi behöver en utvecklad styrmodell 
och avancerat processtöd för utvecklingsprojekt, beslut och 
uppföljning av digitalisering- och innovationsinitiativ



Vår målbild

• En framtidssäker och kvalitativ styrmodell för digitaliserings- och 
innovationsinitiativ

• Baserad på erfarenhet, kunskap, standards, ”common and best practices”

• Utvecklad i samarbete med andra aktörer (RISE, Philips, …) och vårdens 
företrädare

• I linje med pågående standardisering/certifiering och stödjer nationellt och 
regionalt arbete



• Underlätta arbetet för 

verksamheterna gällande digitala 

initiativ genom att erbjuda ett stöd 

för ökad förståelse för hanteringen

• Visa på roller och ansvar per fas 

i enlighet med en governance 

model

• Konkretisera hur initiativ 

prioriteras för förstudie och 

införande

• Skapa transparens och 

förståelse till hur processen

kring digitala initiativ fungerar i 

regionen inklusive upphandlingar, 

IT-säkerhet m.m.

• Bygga på redan existerande och 

välfungerande processer för 

digitala initiativ i regionen, syftet är 

inte att ”uppfinna hjulet på nytt”

• Utveckla och tydliggöra 

existerande material, för att 

vidareutveckla arbete och process 

för de digitala initiativen

Skapa ett stöd till verksamheten
Tydliggöra urval av initiativ för 

förstudie och införande

Utveckla existerande och 

välfungerande processer

Styrmodell
Stöd för verksamheter och beslutsfattare



Strategiska parametrar

för framtida riktning

Taktiska parametrar

för planering

Operativa parametrar för 

genomförande

• Strategiska behovsområden

• Tekniska fokusområden

• Budget

• Tidsplan/implementeringstid

• Tekniska förutsättningar

• Effektivitet

• Kvalité

• Patientupplevelse 

• Baserade på regionens strategi och 

riktlinjer, med hänsyn till regionens 

prioriterade vårdområden och tekniska 

fokus

• Basen för regionens övergipande 

handlingsplan för att genomföra tänkt 

vårdstrategi, inklusive parametrar för 

tekniska- och ekonomiska förutsättnignar

• Riktning och kontroll av 

genomförandet av strategin och den 

digitala vården, såsom effektivisering  

och kvalité för den erbjudna vården

Exempel

1 2 3

Vårdkvalité

Arbetsmiljö

Patientupplevelse

Tillväxt & regional utveckling

Effektivitet

Tillgänglig-, jämlik-, säker-, effektiv-, hälsoinriktad-, kunskapsbaserad- och personcentrerad hälso- och sjukvård

Styrmodell
Prioriteringsparametrar



Bästa svenska praxis för 

utvärdering av vård

SOU 2016:2

Effektiv vård

Ragneklint 2002

Lunds Universitet

• Fem fokusområden för en bättre vård, 

baserad på bästa praxis för utvärdering av 

vård & omsorg i svenska landsting

• Inkluderar vårdkvalité, patientupplevelse, 

arbetsmiljö, effektivitet samt tillväxt & 

regional utveckling

• Belysning av effektivitet i form av 

effektresultat och måluppfyllelse; som 

förbättrar hälsa och livskvalité och ger en 

långsiktig vård

• Utgångspunkten i patientens- och 

professionens perspektiv men även ett 

systemperspektiv

• Vårdens särskiljning från vanlig industri 

eller produktion, där det är viktigt att  

effektivitet och ekonomi ej sätts före 

patientens behov och upplevelse

• Vikten av etisk och solidarisk anknytning 

till effektivitet, för att säkra bästa möjliga 

vård för patienten

Styrmodell
Bakgrund och källor



Kvalitetsegenskaper för kliniska* processer

Mät- och testbara

• ändamålsenlighet, korrekt vård

• åtkomlighet (tillgång till)

• kontinuitet i den enskilde patientens vård

• verkningsfullhet

• kostnadseffektivitet

• jämlikhet

• evidensbaserad/kunskapsbaserad vård

• patientfokuserad vård inkluderande fysisk, psykisk

och social integritet

• patientdelaktighet

• patientsäkerhet

• tillgänglighet (i rimlig tid)

”Klinisk = samspelet mellan patienter och olika delar av hälso-

och sjukvården (inte endast sjukhusmiljö)”

Hälso- och sjukvård som är:

• Tillgänglig

• Jämlik

• Säker

• Effektiv

• Hälsoinriktad

• Kunskapsbaserad

• Personcentrerad

RS  EN15224



Styrmodell
Kriterier för prioritering

Effektiv vård (= användbar vård)

• Effektivitet (utför saker rätt)
• Produktionsvolym, räknas oftast i antal

• Verkningsfullhet (utför rätt saker)
• Verksamhetens måluppfyllelse, leder till den efterfrågade effekten

• Nöjdhet
• Processens kvalitet i patient- och personalperspektivet 

Grundförutsättningar

• Tillgänglig, jämlik, säker, hälsoinriktad, genomförbar, …



Typ av initiativ Exempel på initiativtyp Utfall

Process
• Ny metod för hantering av ärenden, 

remisser, vårdflöden eller andra 

vårdprocesser
Ex. Nej

Produkt/tjänst
• En digital produkt eller tjänst som 

erbjuds till patienter, anhöriga eller 

stom stöd till professionen
Ex. Ja

Organisation
• Ett initiativ som berör organisatoriska 

och strukturella förändringar för 

verksamheten
Ex. Nej

Kommunikation
• Material eller metoder för 

kommunikation, antingen med 

patient, anhöriga eller profession
Ex. Nej

Strukturkapital
• Resurs- eller kompetensinitiativ, för 

att öka förmågan inom vården och 

stärka professionen
Ex. Nej

Initiativ

Styrmodell
Steg 1: typ av initiativ



Kontrollparameter Utfall
(Ja/Nej/Vet ej/Ej relevant)

KPM 1 Ex. Ja

KPM 2 Ex. Nej

KPM 3 Ex. Vet ej

KPM 4 Ex. Ej relevant

KPM 5 Ex. Ej relevant

KPM 6 Ex. Ej relevant

KPM 7 Ex. Ja

KPM 8 Ex. Ja

KPM 9 Ex. Ja

KPM 10 Ex. Ja

... ...

Kontrollparametrarna utformas som 

ett första filter, med information som 

behöver finnas på plats för 

bedömning av  initiativet och kan tex. 

utgöras av frågor såsom ”I linje med 

Regionens strategi för vård?”, ”I linje 

med Regionens digitala strategi?” etc. 

Styrmodell
Steg 2: checklista

Initiativ



Nuläge Uppskattat läge efter infört initiativ Maximalt värde

Skala för parametervärde

Verkningsfullhet

Effektivitet Nöjdhet
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Parameter för 

genomförbarhet
Effekt/utfall

Ex. Estimerad budget x SEK

Ex. Tid att införa x månader

Ex. Grad av förankring i

verksamheten
Låg/Medel/Hög

Ex. Signifikanta risker

• Xxxxx

• Yyyyy

• zzzzz

... ...

Styrmodell
Steg 3: utvärdering baserat på prioriteringsparametrar



Kategori Prioriteringsparameter Effekt Bilagor

Verkningsfullhet

PPM 1 Bilaga PPM 1

PPM 2 Bilaga PPM 2

... ...

Effektivitet

PPM 1 Bilaga PPM 1

PPM 2 Bilaga PPM 2

... ...

Nöjdhet

PPM 1 Bilaga PPM 1

PPM 2 Bilaga PPM 2

... ...

Antalet parametrar bör ej vara för stort, men tillräckligt 

många för att skapa den mångfacetterade bild som krävs 

för att ta beslut i styrgruppen

3

Styrmodell
Steg 4: nedbrytning av prioriteringsparametrarna



En visualisering av 
underlag för den första 
beslutspunkten



Verkningsfullhet

Effektivitet Nöjdhet
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Parameter för 

genomförbarhet
Effekt/utfall

Estimerad budget 4-5 MSEK

Tid att införa 18 månader

Grad av förankring i

verksamheten
Medel

Signifikanta risker

• Finansiering delprojekt

• Tillgång till resurser från 

stödfunktion

• Tidsplanen i förhållande till 

budgeten

... ...

Initiativets påverkan på vården Initiativets genomförbarhet



Under respektive kategori finns ett set av 

prioriteringsparametrar och bilagor

Nedbrytning av prioriteringsparametrarna

3

3

Kategori Prioriteringsparameter Effekt Bilagor

Verkningsfullhet

(OUTPUT)

PPM1: PROM mätningar från 

graviditetsenkäten tillfälle 1
Bilaga PPM 1: Utdrag från graviditetsregistret

PPM2: PROM mätningar från 

graviditetsenkäten tillfälle 2
Bilaga PPM 2: Utdrag från graviditetsregistret

PPM3: Tobaksbruk i v 32 Bilaga PPM 3: Utdrag från graviditetsregistret

PPM4: Amning 4 veckor efter förlossning Bilaga PPM 4: Utdrag från XX

Effektivitet

(INPUT)

PPM5: Totala personalkostnader Bilaga PPM 5: Utdrag från XX

PPM6: IT kostnader Bilaga PPM 6: Utdrag från XX

PPM7: Andel förstagångsföräldrar som 

deltagit i föräldrastöd, enskilt eller i grupp, 

vid minst två tillfällen (mål > 65 procent)

Bilaga PPM 7: Utdrag från XX

Nöjdhet

(OUTPUT)

PPM8: PREM mätningar från 

graviditetsenkäten tillfälle 1
Bilaga PPM 8: Utdrag från graviditetsregistret

PPM9: PREM mätningar från 

graviditetsenkäten tillfälle 2
Bilaga PPM 9: Utdrag från graviditetsregistret

PPM10: PREM mätningar från 

graviditetsenkäten tillfälle 3
Bilaga PPM 10: Utdrag från graviditetsregistret



Stegvis ökad förmåga att leda och styra baserat på önskvärda 

effekter

Genomföra 
innovations-initiativ

Utnyttja effektlogik

Utveckla mätmetoder 
för Effekter

Leda och styra baserat 
på Effekter

Hantera portfölj / 
Innovationsbokslut 

Version 0.5

2019

"Innovationsbokslut?? Kan vi beskriva nyttoeffekterna av våra innovationsinitiativ?"

Tid: Onsdagen 22 maj 11.00-11.30

Lokal: R17/18



Slutsatser
• För att hälso- och sjukvården i praktiken skall kunna dra verklig 

nytta av digitaliseringen behöver vi göra tuffa val och säkerställa 
att nya tekniska lösningar omfamnas av både vårdens 
medarbetare, och patienter ur alla patientgrupper. 

• Behovet av prioriteringar är stort
• Effektivitet (utför saker rätt)

• Verkningsfullhet (utför rätt saker)

• Nöjdhet

• Tillgänglig, jämlik, säker, etik, hälsoinriktad, genomförbar, …

• Styrmodellen tillämpas i ett urval av initiativ, och arbetet med 
utveckling av kvalitetssäkrade mätmetoder fortgår



Tack till våra partners!    Tack för att ni lyssnade

bengt.stavenow@innovationskane.com

stafen.persson@innovationskane.com
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