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Projektmål FVIS Dalarna

• God och Säker vård för Patienten utifrån en 
processbaserad strukturerad information i hälso-
och sjukvård.

• Införa ett nytt termråd och förvaltningsorganisation.



Effektmål FVIS Dalarna

• minska dubbeldokumentation

• mindre administrativ tid för vårdpersonal

• ändamålsenlig och korrekt vårdinformation

• ökad tillgänglighet av vårdinformation

• organisationsoberoende multiprofessionell samverkan

• bättre uppföljning av vårdresultat

• minska antal vårdskador



”städningen”
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S1 Förarbete

•Analysera området

•påverkansfaktorer 
(vårdprogram, kval register 
omvärldsbevakning, lagar, 
intressenter)

•Identifiera deltagare i 
arbetet

S2  Initiering

•Genomgång nuläge

•Genomgång modellen

•Genomgång vad som ska 
göras

•Effektmål och nyttor

S3 Process 

Identifiera processen

• Processbeskrivning

• Multiprofessionell  
intressentmodell

S4 Övergripande 
Informationsbehov

• Processbeskrivning

• Påverkansfaktorer 
(vårdprogram, kvalreg, 
lagar etc)

S5 Process, Begrepp 
och Termer

• Identifiera termer

• Ensa  och rensa termer 

• Mappning  mot standards

S6  

Förankring lokala 
verksamheter

Iteration 

1

S7 

Förankring 
Regionalt

S8 

Test/pilot

S9 

Utvärdering

S10 
Implementation 

bredd

Iteration 
2

Iteration 
3
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Termer och mallar

Ensat 120 mallar till en gemensam inskrivningsmall

• genomgång av samtliga mallar för inskrivning

• identifiering av de mest använda termerna av ”alla”

• rensning av dubbletter av termer

• identifiering av termer som stöder inskrivningsprocessen

• definiering av begrepp 

• generalisering och specialisering

• mappning mot standarder, klassifikationer och kodverk

Dokumentationsguide (HUR vi dokumenterar)

Infört ett Termråd

16000 termer – faktisk användning ca 3000 termer 



arbetssätt för att 
möjliggöra en 
öppen dialog med 
vårdpersonalen.

.. få igång en dialog 
hur man kan arbeta 
på nya sätt.

.. en grund för 
stegvis utveckling 
och träna i att tänka 
nytt.

FVIS 
open lab



Bedöma vård 
begära vård, 
att skriva in..

Planera vård

att planera, sätta mål,  
koordinera åtgärder

Genomföra vård

genomföra 
vårdåtgärder 
samordnat

Utvärdera vård

att skriva ut, följa 
upp resultat, mål,  

överföra

Patientens inskrivningsprocess oavsett vårdenhet och vårdaktör

• processarbete, förändringsarbete, nya arbetssätt och innovationer

• identifiering av patientens parallella vårdprocesser 

• identifiering av gemensamma informationsbehov



En gemensam inskrivning för en patient oavsett vårdenhet är 

breddinfört i Dalarna  (Falun, Mora, Avesta, Ludvika)

för samtliga  läkare och sjuksköterskor inom medicin- och kirurgkliniken.

breddinfört 

15 maj 2018 Medicinkliniken 

1 oktober 2018 Kirurgkliniken 



• samordnat arbetssätt vid inskrivning av en patient 

• lättare att hitta information i översikten, helhetssyn över status 

• renodlat ansvar, vem som gjort vad

• minskad dubbeldokumentation

• minskad skrivtid för sjuksköterskor

• informationen återanvänds vid utskrivning 

• första kontakten med patienten kräver mer skrivtid

• brist på vårdpersonal, svårt att hitta tid för att utbilda personal i nya 

arbetssätt och nya dokumentationsätt

Uppfattade effekter av vårdpersonal 

efter breddinförande



Ett framtida Scenario

”efter städningen”
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PATIENTEN KAN GENOMGÅ AKTIVITETER 
PARALLELLT I DE OLIKA VÅRDPROCESSERNA 

Aktiviteter

Vårdåtgärder (utredande 

och behandlande)

Administrativ aktivitet

Egenvårdsaktivitet

Källa: Monica Winge PhD Thesis



IT STÖD MÖJLIGGÖR KOORDINERING AV VÅRDAKTIVITETER

Administrativa aktiviteter:

Egenvårdsaktiviteter:

Vårdåtgärder :

Källa: Monica Winge PhD Thesis



KOORDINERING OCH KOMMUNIKATION KRÄVS FÖR EN 
EFFEKTIV OCH PATIENTSÄKER VÅRD

• IT möjliggör en koordinering av 

patientens aktiviteter i olika 

vårdprocesser hos olika vårdgivare.

• Genom att IT samlar och analyserar 

patientens information behöver inte 

samma information fyllas i dubbelt.

• IT kan även varna om planerade  

vårdaktiviteter inte bör utföras i 

kombination om de innebär en 

patientsäkerhetsrisk.

• Genom att IT håller koll på patientens 

information kan en samordnad och 

koordinerad patientprocess 

åstadkommas trots att flera aktörer är 

inblandade.   

Administrativa aktiviteter:

Egenvårdsaktiviteter:

Vårdåtgärder :

Källa: Monica Winge PhD Thesis



Samordning av ledning, verksamhetsutveckling och innovation

• ha ett tydligt mål 

• ha ett patient- och personcentrerat synsätt

• arbeta med stegvis utveckling ”agilt”

• ta vara på nya idéer och nya arbetsätt (”innovationlab”)

• utveckla berättelser, scenarios, användningsfall

• samordna lokala utvecklingsprojekt, hitta synergier

• samordna strategier för digitalisering, IT, ehälsa och vårdutveckling

• ta med forskningen som input och som utvärderande spår



Öka kunskapen om semantisk operabilitet, genom utbildning:
• Verksamhetsarkitektur

• Process-, begrepps- och informationsmodeller

• Standard och regelverk för hälso- och sjukvård

• Hur implementera FVIS ....

.. börja i god tid innan implementeringen av ett nytt FVIS,

förändring tar tid!



Master thesis:
Learning from the implementation of EPIC

1.4 Recommendations

Take responsibility for realizing the benefits in the programme

• Implement organizational changes incrementally

• Focus on the benefits when building content

• Implement local changes and adjustments

• Be flexible about changing the go live date

Källa: 

http://www.itu.dk/~slauesen/Papers/Learnings%20from%20the%20Implementation%20of%20Epic.

pdf



Länk till avhandling: 

http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:954368/
FULLTEXT01.pdf

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:954368/FULLTEXT01.pdfl%C3%A4nk
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