
Vägen till en hållbar tillämpning av 
informatik i VGR

Mats Lööf
Medicinsk Rådgivare
Koncernstab Hälso- och sjukvård



Hälso- och sjukvårdsinformation ska 

alltid vara tillgänglig för dem som behöver den

Det ska bli enklare att vara 
invånare, patient och medarbetare

Det ska finnas nya möjligheter
för patienten att bidra 
med information och 
vara delaktig

Med ett gemensamt journalsystem och en samlad 
läkemedelslista per patient ska det bli enklare för 
alla aktörer inom hälso- och sjukvården att 
samverka.

REGIONENS VISION



Nuläge – informationen bunden till organisation

Specialiserad vård Kommunal hälso-
och sjukvård

PrimärvårdPrehospital vård

Informationen finns men kan inte nås av alla som behöver den

REGIONENS VISION



Framtid – säkrad och gemensam information genom hela 
vårdkedjan

Specialiserad vård Primärvård

Strukturerad och 
rätt vårdinformation 
tillgänglig för alla

Organisatoriska gränser 
utgör inte hinder

Kommunal hälso-
och sjukvård

Prehospital vård

REGIONENS VISION



PROJEKT FÖR INFORMATIK INOM VÅRD OCH OMSORG I 
VÄSTRA GÖTALAND

En del av Framtidens Vårdinformationsmiljö
• 20 personer idag
• Räknar med att var 30 efter sommaren
• Samlat personer som arbetat i olika delar av VGR
• Rekryterar nyutbildade
• Kommunrepresentation svårt att hitta



• Mandat att bedriva regionalt informatikarbete inom vård och 
omsorg.

• Informatikprojektet har i uppdrag att säkerställa interoperabilitet i hela 
den informationsmiljö som kärnsystemet är en del av.  
Informatikprojektet innehar mandat att göra strategiska vägval inom 
domänen informationsarkitektur i samråd med aktuell leverantör av 
kärnsystemet och i linje med de behov som finns inom vård och omsorg 
i Västra Götaland. Informatikprojektet grundar sitt arbete på det beslut 
(RS 2018-05223) om mandat som fattades av arbetsutskottet för 
programmet FVM.

INFORMATIKPROJEKTETS UPPDRAG 



Föreslå organisation för 
informatik inom vård och 
omsorg i Västra Götaland

Skapa en 
gemensam 

Informations 
arkitektur

Stödja 
införandet av 
kärnsystemet

Skapa en strategi 
för 

kommunikation 
om Informatik i 

VGR

Upprätta 
samverkan för 

informatik 
mellan VGR 

och VGK 

PROJEKT FÖR INFORMATIK INOM VÅRD OCH OMSORG I 
VÄSTRA GÖTALAND



Varje dag används stora mängder information 
inom VGR

Verksamheten
använder information i sitt 

dagliga arbete, samt 
ansvarar för att skapa och 

hålla informationen 
uppdaterad

Teknik
ansvarar för att konfigurera 

och tillhandahålla 
applikationer och IT-

infrastruktur i var 
informationen 

tillgängliggörs och lagras 

Informatik
Ansvarar för att 

det är rätt 
struktur på 

informationen 
som flödar



Utmaningar
Olika infallsvinklar

• klinik
• analys
• ekonomi/ersättning,
• kvalitetsstyrning
• teknik
• författningar
• standard för standardens skull
• förändring 
• så har vi alltid gjort

KOMPLEXA 
INFORMATIONSMÄNGDER

Mångfasetterad information om

individer i många olika sammanhang
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STRATEGIER VID UTBYTE AV INFORMATION

1. en kärnsystemsstrategi 
- köp samma, installera likadant (”Vill du ha mer interoperabilitet mellan dina 

verksamheter? Köp eller använd då mer av kärnsystemsleverantörens 
systemerbjudande”)

• 2. en meddelandebaserad strategi 
- Översätt där det går (och avstå från att utväxla det som är alltför olika, eller tryck in 

krav på vårdgivarna ”baklänges” från meddelande/utdatasidan.) 

• 3. en gemensam modelldriven strategi 
- Gör lika (avseende semantik och informationsstruktur) inuti system. Underlättar 

leverantörsoberoende. 
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BEGREPPSMODELL

INFORMATIONSMODELL

PROCESSMODELL

MEDDELANDESTANDARD

INBÖRDES RELATIONER MELLAN VÅRA 
INFORMATISKA MODELLER

Ger språk för

Förmedlar del av

VERKLIGHETEN
Beskriver

KODVERK

Strukturerad del av
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Framgångsfaktorer?
• Verksamheten bestämmer innehållet

• Låt behoven styra modellerna

• Ingen standard täcker allt 

• Ingen kan allt låna, samarbeta

• Ingen strukturering av utdata är bättre än strukturerad indata

• Var beredd att ompröva allt



Tankar på vägen

Agera 
- vi kan inte vänta på den perfekta modellen för allt
Återkoppla
- låt de konkreta tillämpningarna styra hur referensen utvecklas
Långsiktighet
- försök att säkra en långsiktig satsning


