
Vårdpodden avsnitt 40 
Transkribering av avsnitt 40 från Vårdpodden. Medverkande är programledare Lena Löfgren och 

gästerna Sara Almvide och Viktor Een. 

Lena: Hej och välkommen till Vårdpodden. Jag heter lena Löfgren. Den här gången ska vi dyka ner i 

ett ämne som alla som jobbar inom hälso- och sjukvård berörs av, men som samtidigt verkar bakom 

kulisserna symboliskt uttryck. Det ska handla om informatik som väldigt kort kan beskrivas som hur 

den information som finns i IT-system struktureras och hanteras. Och som vanligt i Vårdpodden ser vi 

det med FVM-glasögon, det vill säga med koppling till införandet av Millennium som nav i framtidens 

vårdinformationsmiljö. Gäster för att prata om det här Sara Almvide som är chef på enheten 

informatik och standardisering på Koncernkontoret i Västra Götalandsregionen och en av hennes 

medarbetare, Viktor Een som är informatiker. Välkomna. Först får vi nog börja med att reda ut 

begreppet lite närmare. Vad är informatik speciellt då inom hälso- och sjukvård och vad gör en 

informatiker, Viktor? 

Viktor: Vi som jobbar med informatik, vi strävar ju efter och har en önskan att den information som 

dokumenteras i nu då kontexten hälso- och sjukvård att den ska dokumenteras på ett sådant sätt att 

den kan förmedla, utbytas mellan olika IT-system och IT-stöd och att den inte ska tappa innebörden 

av det som dokumenterats så att den som är avsändare och den som är mottagare av informationen 

förstår den på samma sätt, tolkar den på samma sätt, utan att det är några oklarheter. Och vad 

informatik handlar om egentligen är ju att strukturera information och en informatiker jobbar med 

egentligen kan vi säga lyssna på hur processerna ser ut från verksamheten och de 

dokumentationsbehov och så försöker vi beskriva dem i det som vi kallar för informationsstrukturer 

då och så använder vi dem som underlag till framtida konfiguration av IT-stöd. 

 

Lena: Det här begreppet då informationsstruktur, som är ett grundläggande begrepp inom 

informatik. Vad är det och varför är det viktigt? 

Viktor: Informationsstruktur vi kan väl säga att det beskriver hur den information som dokumenteras 

inom hälso- och sjukvården ska se ut för att bli så användbar som möjligt. Och då kan de här 

beskrivningarna innebära att informationen, ja blir så kallat, vi definierar och då pratar vi om begrepp 

som används och då tänker vi på att han ska beskriva begreppen, avgränsa dem och så fastslår vi 

termer för dem då så att man använder samma term för samma begrepp överallt. Vi vill ju också att 

de ska ha förutbestämda format och då pratar vi om sånt jag nämnde tidigare här med det kan vara 

dropdownlister, flervalslister och så vidare, kan vara allt från datumformat att det är på samma sätt. 

Och sen även hur då information relateras till varandra och där kan man väl ta exemplet med, man 

har en överkänslighet mot någonting så relaterar också informationen till vilken allvarlighetsgrad 

överkänsligheten har, för de informationsmängderna hänger ju ihop och bildar ju en helhet i sig då. 

Lena: Ni hör ju då till en egen enhet i Västra Götalandsregionen som organisation sen snart ett år 

tillbaka. Vad är er vision för vården här i Västra Götaland, lite långsiktigt om fem tio år, Sara? 

Sara: Vi vill ju bidra till att vården ska kunna använda informationen som man lägger väldigt mycket 

tid på att dokumentera i våra system. Alltså, vi vill att man ska kunna använda informationen i 

mycket högre utsträckning än vad som är möjligt idag. Och när jag säger använda informationen så 

skulle man ju kunna säga att ett sätt att använda informationen är ju att ha den som grund för 

forskning och utveckling av vården. Information är ju därmed en väldigt viktig nyckel till att realisera 

den här kunskapsstyrda vården att göra den kunskapsstyrda vården möjlig och utveckla den. Vi ska 



kunna tillhandahålla bästa tillgängliga kliniska kunskap till verksamheterna där ute i dag och 

informationen är ju en nyckel att komma dit. Man kan ju inte säga att det här inte görs idag, för vi 

använder den informationen som man dokumenterar i journalen idag, den använder man i forskning, 

utveckling och så. Men det kan göras så mycket mer effektiv om den informationen, alltså 

journaldokumentationen som man använder till grund är mer enhetlig, den betyder samma sak var 

man än har dokumenterat den och den är bättre strukturerad, så att vi tror att det finns stor 

förbättringspotential genom att jobba med så här strukturerad information, så kommer det att 

komma verksamheten till del. Vi ser ju också ett annat sätt att använda informationen bättre än idag. 

Det handlar ju rent av om att lägga mindre tid på att faktiskt producera den. Kan vi återanvända mer 

information för att den är enhetlig, den är strukturerad, den har samma betydelse för inmatande och 

mottagande så att säga så blir det ju mer tid till patienten och mindre tid till dokumentationen. 

 

Lena: Kan du ge något konkret exempel på det här? 

Sara: Till exempel att man kan använda informationen i journalen för mer preventiv vård till exempel. 

Det skulle kunna ge möjlighet att man kan söka ut en ny patientgrupp som visar sig vara i risk för 

någonting och erbjuda dem prevention för det. Och då kanske inte bara baserat på det här klassiska 

kön ålder och postadress, alltså det vi redan har strukturerat idag, utan faktiskt även deras egen 

journal. Det är ju en målsättning som skulle kunna ge mängder med större möjligheter att använda 

informationen på ett bra sätt. 

 

Lena: Det finns också ett annat väldigt aktuellt exempel vet jag, berätta mer. 

Sara: Ja, men absolut. Vi ser ju att data och information har varit en nyckel i att kunna hantera covid-

19 pandemin så bra som möjligt. Men här har vi faktiskt ett väldigt färskt exempel på när 

informationens betydelse, att vi kanske har lite olika syn på vad informationen betyder när vi matar 

in det. Det är ju ett exempel som väldigt uppmärksammat nu med hur vi räknar antalet inläggningar 

för covid-19. Är det för covid-19 eller är det med covid-19? Vi räknar nämligen med alla som har en 

covid-19 diagnos, även om de är inlagda för ett benbrott. Där har ju informationen olika betydelser 

för olika personer och det påverkar ju hur den tolkas. Här är ju absolut ett exempel där ett arbete 

med informationens struktur att man är överens om vad den betyder innan man mäter skulle ju ge 

oss ett bättre resultat. Det här är aktuellt, det finns hela tiden och det påverkar ju hur vilka beslut vi 

fattar. 

Lena: Ja, det här är som sagt ett långsiktigt arbete, men ni är ju också involverade i programmet FVM 

Framtidens Vårdinformationsmiljö tidigare projektet FVM informatik med Sara som projektledare 

och nu som egen enhet som stöttar arbetet med att införa Millennium som nytt 

vårdinformationssystem. Vad är er roll i allt det, Viktor? 

Viktor: Vi kan väl säga att informatiken har ju haft en eller har och har haft en rådgivande stödjande 

funktion i FVM programmet och de delar där vi i första hand har hjälpt till det har varit när det 

kommer till att definiera begrepp som i sig då kanske har legat till grund för namnsättning av olika 

funktioner eller rubriker i Millennium. Sen har vi även hjälpt arbetsströmmarna med att ta fram, 

producera nya eller det hitta befintliga kodverk. Och när vi säger när jag säger kodverk menar vi det, 

det som man ser exempel på detta är när du ser en dropdownlista i ett system eller en flervalslista 

eller så där, vi har hjälpt dem med att ta fram nya eller hitta befintliga sådana till designen av 

Millennium och där har ju vårt mål vart och är vårt mål att de här kodverken som tas fram ska jag 



kunna användas på flera olika ställen i Millennium eller även i andra system då som hanterar samma 

information för samma syfte, för då får vi en enhetlighet och då vet vi att det är samma information 

och samma struktur på det då. Och för att hjälpa till med detta så har vi tagit fram två stycken 

tjänster på informatiken. Och det är Olli och Kolli och namnen kommer faktiskt från de två 

medarbetarna som har programmerat de här tjänsterna då. Och de är helt enkelt för att låta alla ta 

del av alla de beslut som fattas kring kodverk och begrepp så att alla regioner ska kunna se vad 

besluten är. De är faktiskt åtkomstbara även utanför regionen kan vi säga då. Och Olli det är våran 

begreppstjänst som innehåller de begrepp som är beslutade att använda i regionen hittills, den 

utökas hela tiden och tanken är lite grann att det ska kunna användas som uppslagsbok, för få ett 

enhetligt språk helt enkelt. Att de använder samma termer för samma begrepp. Och den som sitter 

utanför FVM som använder sig av Olli använder sig av samma underlag också eller får samma 

underlag som de som konfigurerar Millennium har tillgång till. Och Kolli innehåller då alla kodverk 

som är beslutade och den är också tillgänglig för alla, både i och utanför VGR. Så dem är vi väldigt 

stolta över de här två tjänsterna. 

Lena: Vad betyder det för patienterna när det fungerar som bäst med en bra informationsstruktur 

och enhetliga termer och begrepp? 

Sara: Ja, man kanske inte behöver upprepa sitt telefonnummer hela tiden nej, men skämt åsido alltså 

att vården har tillgång till rätt information om patienten. Det är ju extremt viktigt för 

patientsäkerheten. För patientens del så innebär ju också att man har då rätt information vid rätt 

tillfälle, det handlar ju om att man kanske slipper genomgå undersökningar och provtagningar flera 

gånger på grund av att det då kanske har varit dålig tillgång på tillförlitlig information så får man som 

patient ta det där blodprovet igen. Det är ju någonting som en enhetlighet och en struktur i 

informationen kan bidra till att motverka. Som patient kommer det också bli enklare att tolka 

information i sin Journal. Idag har vi ju lite olika innebörd i det vi dokumenterar så när patienten 

kanske läser sin samlade journal från flera olika sjukhus till exempel kan det idag vara svårt att skapa 

sig en bild av vad som egentligen menas. Om vården uttrycker sig mer enhetligt att det är samma 

betydelse bakom det som står så blir det enklare för att patienten att vara delaktig i sin vård. 

Lena: Sista frågan idag, vad blir annorlunda med Millennium som gemensamt 

vårdinformationssystem i Västra Götaland? 

Viktor: Ja, så som jag ser det så, regionen har gjort en historisk satsning nu och samlat väldigt mycket 

resurser kring just design Millenium och de besluten som fattas där ser ju vi kan ligga till grund för en 

informationsstruktur och det kan i sin tur fungera som krav för att konfigurera andra system som 

hanterar samma information och vi bygger också upp ett strukturbibliotek i regionen som kan ge oss 

verksamhetsdrivna IT-stöd i framtiden också.  

Sara: Alltså Millennium kommer ju innehålla det många system var och en för sig har innehållit, vi 

kommer lägga allt i samma informationen kommer vara tillgänglig, men det kommer också vara 

viktigt när den blir tillgänglig att man som hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna hitta rätt 

information vid rätt tillfälle. De gör ju att arbetet med informationen, struktur och betydelse och 

enhetlighet blir viktigare än någonsin. Men om vi gör det arbetet ordentligt så kommer vi att få 

avkastning i form av bra beslutsstöd, minskad dubbeldokumentation, mer tillgång till rätt information 

vid rätt tillfälle. Idag är ju inte våra system så avancerade. Millennium har mycket bättre 

funktionalitet, så nu kommer det verkligen löna sig att jobba med strukturerad information, för då 

kommer vi kunna använda den på ett sätt som underlättar för hälso- och sjukvårdspersonal och 

patienter. 

 



Lena: Där sätter vi punkt för idag, tack för att ni var med Victor Een och Sara Almvide från enheten 

för informatik och standardisering. Och vi som gjort Vårdpodden den här gången är Lars Karlsson, 

Malin Emanuelsson och jag som heter lena Löfgren. Hej då. 


