
Vårdpodden avsnitt 41 
Transkribering av avsnitt 41 från Vårdpodden. Medverkande är programledare Lena Löfgren och 

gästerna Liselotte Bergqvist och Matilda Waltilla. 

Lena: Riktlinjer och kunskapsstöd det är temat för Vårdpodden den här gången och vi ska dyka ner i 

hur det här hänger ihop med Millennium som nytt vårdinformationssystem. Jag heter Lena Löfgren 

och gäster i Vårdpodden för att reda ut det här är Liselott Bergqvist och Matilda Waltilla som båda 

jobbar inom programmet FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö. Välkomna. 

Matilda: Tack. 

Liselotte: Tack så mycket. 

Liselotte Bergqvist är processledare för ett delområde i designen av Millennium, nämligen 

arbetsström, mödravård och obstetrik. Liselotte är barnmorska i grunden med bakgrund på 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU. Matilda Waltilla är konfigurationsanalytiker i arbetsström, 

medicinsk dokumentation som handlar mycket om läkarnas dokumentation i Millennium. Även 

Matilda har bakgrund på SU som kirurgsjuksköterska och har även jobbat inom hemsjukvård. Allra 

först ska ni få beskriva hur ni jobbat med att designa Millenium eller lite annorlunda uttryckt att 

anpassa funktionalitet och arbetsflöden i det här från början amerikanska systemet till den svenska 

version som ska användas i Västra Götaland så småningom. Vem gör jobbet helt enkelt och hur går 

det till, Liselotte? 

Liselotte: Ja, det har ju varit ett spännande arbete detta och när vi började designa för mödravård 

obstetrik så utgick vi från basprogrammet som är ett standardiserat vårdprogram för gravida. Och vi 

har också gjort ordinationsplaner, vi kallar det i programmet för order sets och det kan till exempel 

vara den gravida som får graviditetsdiabetes eller ett högt blodtryck. Då går det lägga en specifik 

ordinationsplan för det. I det här arbetet så har det varit med verksamhetsexperter och de har 

kommit från olika förvaltningar i regionen. Och de har ju förstås bidragit med den information som 

de anser behöver vara med i systemet. Så det har varit ganska mycket olika detaljer som ska på plats 

för att det här systemet ska bli sammanhängande. 

Lena: Matilda ungefär så kan man väl kanske säga att jobbet i stort har gjorts även i ditt område och i 

övriga att det är en ni, ni leder jobbet inom programmet FVM med hjälp av verksamhetsexperter just 

som Liselotte beskrev från olika håll. 

Matilda: Jag jobbar ju i arbetsström, medicinsk dokumentation som jobbar ut mot en mängd olika 

specialiteter. Jag tror det har haft pratat med mellan 30 och 40 olika specialistläkare om deras behov 

av dokumentationsmöjligheter och stöd in för att kunna utveckla och göra detta till något bra. Så att 

vi har suttit i dels enskilda arbetsmöten med dom här olika specialisterna och tagit in deras behov för 

att göra sådana här ordinationsplaner precis som Liselotte beskrev, och även suttit i större möten där 

man arbetar många tillsammans för att ta tillsammans de här gemensamma besluten som behövs 

kring dokumentation som som alla behöver då. 

Lena: Det finns mål för programmet FVM vad som ska uppnås med detta. Men var är er personliga 

drivkraft att engagera er, Matilda? 

Matilda: Ja, jag har varit intresserad av dokumentation och journalföring redan innan jag började i 

FVM och det var väl det som tog mig in i det här projektet. Jag ser ju stor fördel av att ha en att man 

dels kan dokumentera likvärdigt och strukturerat och att man då också med det får hjälp och kan ta 

del av informationen på ett enklare sätt om man säger. 



Lena: Och Liselotte? 

Liselotte: Jag tänker, jag har en bakgrund som verksamhetsutvecklare och min erfarenhet är att det 

är en sak att besluta hur ett arbetsflöde ska gå till och sedan att det verkligen sker i verkligheten. Och 

här ser jag att Millennium kommer vara ett stöd i det arbetet, att det blir ju helt enkelt lättare att 

göra rätt, man får ett systemstöd vad man ska dokumentera och fråga patienten. 

Lena: Hur ligger då de olika riktlinjerna till grunden för designen av Millennium, hur har ni jobbat 

med detta?  

Matilda: Det finns en mängd riktlinjer och målet är nu att bygga in dem i systemet som ett stöd. Det 

handlar om både medicinska riktlinjer och riktlinjer för omvårdnad. Om vi tar ordinationsplanerna så 

har vi arbetat med dem utifrån riktlinjer som finns framtagna nationellt och regionalt. 

Lena: Liselott kan du ge några exempel? 

Liselotte: Ja, vi kan väl börja med att det har ju behövt göra en standardisering för att det ska bli 

likartad dokumentation i hela regionen och då har vi tittat på dom medicinska riktlinjerna som finns 

och när det gäller mödravård obstetrik så har det redan varit ett regionalt samarbete. Så riktlinjerna 

ser någorlunda lika ut och då har vi tagit dom och designat in i själva systemet så att det blir ett 

systemstöd när man jobbar med den typen utav vård som man är i just då. 

Lena: Jag, vad innebär den här typen av standardisering då för medarbetaren då när man står där 

med Millennium. 

Liselotte: Ja, det innebär att den själva dokumentationen blir ett stöd för vad som ska göra i den 

aktuella situationen. 

Matilda: Ja, det var lite som Liselotte sa att det ska vara lätt att göra rätt att man enkelt ska kunna 

plocka fram planer för den vård som ska ges så att systemet ska kunna ge stöd. För rätt vård och 

utredningar och behandlingar vid olika scenarier och jag tänker att det är då bidrar till en säkrare 

vård där man arbetar och dom här riktlinjerna uppdateras löpande och det når ut till hela regionen 

samtidigt där. 

Liselotte: Idag är det ju så att man har riktlinjerna många gånger vid sidan om så man behöver söka 

information på olika ställen. Nu är det mer att man behandlar en patient för en specifik åkomma och 

där och då när man är i journalsystemet så har man lätt att komma åt dom riktlinjer som gäller, just 

för den specifika situationen. 

Matilda: Det ser jag som en stor fördel. Jag har ägnat stor tid som i min kliniska arbete att leta efter 

riktlinjer på olika håll. Och har man det då nära till hands i systemet så är det ju enkelt att ta del av 

dom. 

Lena: Jag vet att du har ytterligare exempel på hur riktlinjer är inbyggda? 

Matilda: SVF som står för standardiserade vårdförlopp och PSV som står för personcentrerad 

sammanhållna vårdförlopp det är ju också en typ av kunskapsstöd. Som man arbetar mycket efter 

idag som används vid olika cancerutredningar och diagnoser och tillstånd. Och det finns ju idag 

koordinatorer som arbetar med SVF:er och de kommer ju nu med Millennium. Vi har startat upp ett 

arbete att bygga in de här processerna in i systemet så att det ska bli enklare och följa för 

koordinatorer och ge enklare, vad ska man säga, sätt och följa de här processerna både för 

vårdpersonal och patienter tror jag. Det stora målet är ju också att patienterna ska uppleva en ökad 



kvalitet och att vården ska bli mer jämlik. Man ska veta att det är att man får samma vård oavsett var 

man vänder sig och jobbar utifrån samma riktlinjer och stöd.  

Lena: Hur har det gått att komma överens då? Nu ska vi standardisera och regionalisera ett stort 

arbete. Matilda? 

Matilda: Jo, men det har gått bra för det mesta och det såklart det vissa processer och i vissa beslut 

har det funnits oklarheter, men då har vi tagit upp de besluten högre. Vi har lyft dem till det som 

kallas FVM, klinisk ledning och dom ansvarar ju för att Millennium ska anpassas i enlighet med 

nationella och regionala riktlinjer och de har mandat att ta beslut i frågor som av olika skäl behöver 

lyftas upp från arbetsströmmarna. 

Lena: Liselotte? 

Liselotte: Vi har framförallt arbetat med kunskapsorganisationen i olika frågor och sedan har 

kunskapsorganisation haft en dialog med samordningsrådet. Det kan ha till exempel att vara att få 

med experter inom ett område som behöver designas, till exempel så samlade kunskapsorganisation 

en grupp ultraljudsexperter för att vi skulle få till en bra lösning för ultraljud.  

Lena: Sammantaget, hur ska man se på kunskapsstödet i systemet framåt? 

Matilda: Det ska bli enklare att kunna ta del av kunskap och få bästa möjliga diagnostik och 

behandling och få underlag för beslut och då kan man göra förbättringar för patienter och 

verksamheten. 

Liselotte: Framför allt så kommer man som användare arbeta med ett system och man kommer ha 

ett systemstöd för det arbete som man just utför den dagen. Sen är ju Millennium inte statiskt och vi 

kommer behöva utveckla, förändra de här ordinationsplanerna som vi pratade om tidigare. De 

kommer ju behöva förändras allt eftersom kunskap och forskning utvecklas. 

Den sätter vi punkt för idag, tack för att ni var med Liselotte Bergqvist och Matilda Waltilla. Vi kan 

också nämna att för den som vill veta mer om det här så kommer webbinarieserien Forum FVM 

Millennium också att belysa det här och närliggande frågor. Temat är då ”Bättre vård och 

beslutsstöd” och inspelningen kommer att finnas på FVM sidorna på webbplatsen Vårdskiftet i början 

av mars med bland annat filmer som visar hur det kommer att fungera för dem som ska använda 

Millennium i det dagliga arbetet. Vi som gjort vårt podden den här gången är Cecilia Bergh 

Backström, Lars Karlsson och jag som heter Lena Löfgren. 


