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Nu får det vara nog!

• Sverige har tröttnat på att information i hälso- och sjukvården är 
svårtillgänglig, svårförståelig och ibland intetsägande.

• Patientsäkerheten äventyras av vansklig information.

• Letandet efter information är dyrbart.



Papper eller inte?
• De gamla pappersarkiven har i stort 

sett ersatts av databaser.

• Men

• Vad innehåller databaserna?

• Bland annat skannade bilder av 
papper!

• Vi låtsas att vi har en elektronisk 
medicinsk dokumentation.



Målbilden

• All dokumentation ska vara elektronisk

• Dokumentationen ska inkludera data som genereras i labbsystem och 
medicinteknisk utrustning

• Dokumentationen ska inkludera bilder och kurvor

• Tillgänglighet överallt där den behövs

• Även för patienten/invånaren

• Informationen ska vara förståelig



Vägen till målet

• Semantisk interoperabilitet – olika system ska förstå varandra

• Användaren – professionell och lekman – ska förstå informationen

• Kringsystemen ska kunna kopplas till ett kärnsystem



Oavvisliga krav

• Informationen ska vara outplånlig – säkra databaser

• Rätt personer ska kunna se informationen

• Inmatning kvalitetssäkras



Visionen

• En funktionell miljö för vårdinformationen

• En stabil funktionalitet inför framtiden

• Framtidens vårdinformationsmiljö



Framtidens vårdinformationsmiljö
• Ett program för samarbete mellan Region Skåne, Stockholms läns landsting 

och Västra Götalandsregionen

• Tre regioner: 3R startade ett gemensamt program

• Ursprungligen avsett för gemensam upphandling av 
vårdinformationssystem

• På grund av olika upphandlingsstrategier har man beslutat att genomföra 
upphandlingarna lokalt varje region för sig

• Informatiksamarbetet 3R fortsätter



Nationellt program
Handlingsplan för Vision e-hälsa

• ”Sverige ska vara bäst på e-hälsa år 2025. För att visionen ska bli 
verklighet behövs samordning.”

• Initiativ från Socialdepartementet

• Tillhör eHälsomyndighetens satsningar

• Uppdrag 2017:
• Starta upp och bemanna den gemensamma organisationen. 

eHälsomyndigheten koordinerar samordningskansliet.



Organisation



Samverkande landsting/regioner

• 3 grupper
• 3R

• Sussa-gruppen (5 landsting som upphandlar i samråd samt 4 landsting med 
option i upphandlingen)

• Cambio Cosmic-kunderna (9 landsting)

Detta gör att alla landsting/regioner i Sverige deltar i arbetet med 
regeringens Vision eHälsa.



Och 3R, då?

• Jodå, det består fast man inte hanterar upphandlingarna

• Samarbete med regelbundna träffar

• En av de viktiga uppgifterna är att komma överens om en gemensam 
informationsarkitektur i de tre regionerna

• Detta är en viktig förutsättning för semantisk interoperabilitet om 
man inte har ett och samma informationssystem

• 3R kommer på så sätt att bidra substantiellt i de nationella 
arbetsgrupperna för att kunna realisera ehälsovisionen



Hemliga klubben

• Projekt upphandling av kärnsystem

• Projekt i Västra Götalandsregionen

• Avser vårdgivaren VGR, omfattar även primärkommunala och privata 
vårdgivare

• Ett system för all funktionalitet i dokumentationen

• Inbegriper invånarintresset

• Kommer att ta i anspråk ett 10-siffrigt belopp



Upphandlingssekretess

• Konkurrenspräglad dialog (LUO 2016:1145 6 kap 20-21 §§)
• Långdragen process där dialog förs med inbjudna anbudsgivare och 

förhandling kan förekomma före tilldelning

• Alla anbudsgivare ska ha exakt samma information

• Överklaganden måste undvikas, försenar, fördyrar

• De kan visa att vi inte gjort det bästa valet

• Upphandlingsprocessen är därför mycket noga styrd



Viktiga principer

• Processorienterad dokumentation

• Startar redan hos SOS alarm

• Ett system under transport, akuthandläggning, sjukhusvård och 
öppen vård

• Interaktiv kommunikation med patienter/invånare



FVM on tour

• En serie workshoppar som engagerat flera hundra 
verksamhetsföreträdare

• Önskemål och förväntningar på ett nytt system har inhämtats

• Dessa bidrar till utveckling av en bred kravmassa 



Vad vill blivande användare se?

• En gemensam läkemedelslista

• Ingen dubbeldokumentation

• Enkel överlämning av information till nästa vårdenhet



Vad händer nu?

• Dialog med anbudsgivare pågår

• Slutligt upphandlingsunderlag prepareras

• Avtal ska kunna skrivas sommaren 2018

• Införandet tar 2-5 år för hela regionen

• Alltså ingår denna upphandling i ehälsovisionen 2025.



Tack!

• Kom gärna med frågor!

• Svaren kan begränsas av upphandlingssekretess.




