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NATIONELL GEMENSAM VÅRDINFORMATIONSMILJÖ

Tidiga insatser

Ökad information om 
folksjukdomar

Information till föräldrar

Bra sökmöjligheter på 
symptom som leder till 
rådgivning via 1177/vårdguiden

Mer forskning för att kunna 
identifiera typ 1 diabetes 
tidigare och förhindra 
insjuknande (vaccin)

Multidisciplinära vårdmöten

Konsultationsmiljö där 
vårdgivare har en skärm infälld 
i bord alternativt en läsplatta  
så att parterna sitter mitt emot 
varandra vid konsultation och 
med flera vårdgivare/specialis-
ter vid första vårdmötet/diag-
nosticerad diabetes

Flexibel mötestid

flexibel mötestid (i dagsläget 
ca 15 min) vid första 
vårdmötet/diagnosticerad 
diabetes,

Mobilitet

Möjlighet att ta med journalsystem mobilt 
till patientens hem, i jourbil etc som kan 
fungera utan internet för effektivisering vid 
hemsjukvård etc. Kompletterat med 
övervakningstjänst för glukosvärden och 
avlasbingsteam som stöttar föräldrar till 
barn med diabetes bl.a. på nätter.
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Utbildning
Hjälpmedel

Diabetesutbildning

Njurspecialist Mödravård Fotspecialist Tandläkare Ögonspecialist

EGENVÅRD

Uppföljning
diabetesutbildning

Tidigare hantering av recept, mätning etc 

automatiseras

Realtidsmonitorering och delning av  information

Ändrade levnadsvanor ( kost, alkoholintag, 

tobaksbruk, fysisk aktivitet) Slutar röka

Kontakt med vården

Söker information

Hypoglykemi

Hyperglykemi

Ketoacidos

Infektion (förkylning etc.)

Fotsår

Rekommendationer levnadsvanor och information

Digital överföring av information

Behandling kost, tabletter, insulin

Patienten kan själv boka provtagning enligt 

individuell vårdplan

Årskontroller anpassade efter patientens behov, 

det mesta distansmonitoreras
DIABETESKLINIK

Remiss
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Psykolog

Diabetolog

Fysioterapeut

Fotvårdsteam

Övriga

Dietist

AKUTVÅRD

Standardiserad vårdprocess

Standardiserad vårdprocess som ger tydlig ansvarsfördelning mellan olika 
vårdinstanser (mellan avdelningar och mellan landsting, kommun, hemsjukvård 
etc.). 

Standardiserad  och digitaliserad vård- och stödprocess så att patienten och 
vårdgivare/övriga aktörer är uppdaterade på vad som förväntas hända, integrerat i 
journal och övriga aktörers system

Patientens vårdportal

Patientens vårdportal: kommande händelser, påminnelser via valfri kanal, 
provsvar, utbildning och stöd , skicka info till utvalda aktörer, gränssnitt mot 
teknisk utrustning (våg, test..) med åtkomst till journal, individuell interaktiv  
vårdplan, möjlighet att dela info med anhöriga etc, nya hjälpmedel presenteras

Standardiserat material som individanpassas

patienten kan göra anteckningar bredvid sina mätvärden i journal

Förenklad betalning/fakturering av besök

Kvalitetssäkrade patientforum (som Diabitt, PLM/PatientsLikeMe).

Gemensamt informationssystem

Gemensamt informationssystem med nationell täckning som omfattar vårdgivare, 
Försäkringskassan, kommuner, mfl) för ökad patientsäkerhet, kortare ledtider och 
effektivitet

Remisshantering

Vid remisshantering listas aktuella vårdgivare för visst ingrepp och deras 
tillgänglighet (Inkl kvalitet) för effektivare remisshantering, kortare väntetider. 

Multidiciplinära möten mellan vårdgivare för att effektivisera remisshanteringen

enklicksremiss”, automatgenererade remisser, undersöknings-beställningar, 
hjälpmedel, labprov etc utifrån vårdplan och händelser i journal-systemet för 
ökad effektivitet och kvalitet.

Multidisciplinära och effektiva vårdmöten

Förberedda konsultationer där specialister kommer till kliniken i multidiciplinära 
möten

Team kring patienten + struktur för både diabetes och komplikationer.  Bestående 
av olika stöd (ex kurator, diabetesansvarig sköterska). 

Effektivare möten, tex genom olika kommunikationsvägar (tel, skype etc) samt 
multidiciplinära möten för att slippa onödigt många resor. 

Tätare återkommande kontakter mha nya tekniska lösningar som tex videobesök 
utan att förbrukning av vårdresurser ökar

Monitorering, stöd och uppföljning

Resurser frigörs genom att onödiga rutinbesök/uppföljningsbesök elimineras när 
patienten kan rapportera sina värden via patientportal eller pappersenkät

papparesbaserade hälsoformulär för distansmonitorering för den ouppkopplade

Påminnelsefunktion i journalsystemet om pat. ej varit på besök inom planerad tid.

Funktion för patient att hämta ut hjälpmedel och medicin på ETT valfritt ställe. 
Patient uppdateras automatiskt på information om nya hjälpmedel

Vision: självinställande pump/Glukosvärden online med varningssystem om 
värdena går utanför gränsvärden

Uppföljning av hur patienten prioriterar sin sjukdom åtföljt av psykolog och 
motivationsstöd

Helhetsgrepp i stöd till patient på familj, skola försäkringskassan, trafikverk och 
övriga aktörer

Funktioner för vårdpersonal

Journalsystem som stödjer anslutning, (trådlöst eller trådbundet) till "vanlig" 
medicinskteknisk utrustning för säker och effektiv datafångst

Digital diktering, tal till text för effektivisering av administration 

Standardiserad Diabetesvy över parametrar som är viktiga för vården av diabetes, 
kan individanpassas och delas med patient för effektivare informations-inhämtning

Tydligt vem som ansvarar för vad i vårdplanen inkl. övergripande ansvar (nya saker 
etc)

Läkemedelsordination sker integrerat och transparent så all ordination sker med 
information om all övrig medicinering ‘

Vårdinformationsmiljö med inbyggda säkerhetsspärrar för att förebygga 
vårdskador och felbehandlingar.

Kvalitetsuppföljning och forskning

Bättre kontinuerlig uppföljning och utvärdering av diabetesvården på alla plan 
som sedan används till att förbättra vården både övergripande men också ända 
ner till det enskilda vårdstället.

Integrerad statistik och kvalitetsuppföljningsfunktion i vårdinformationsmiljön 
(t.ex. NDR, M4, nationella kvalitetsregister) statistik, kvalitetsuppföljning, forskning 
som hanterar individuell statistik per patient men också per vårdgivare.

Forskningsstudier, alla som uppfyller kriterierna tillfrågas. Lista på aktuella studier 
i MVK för effektivare inklusion i studier.

Försäkringskassan, 
kommuner mfl

Enklicksremiss

Automatgenererade 
remisser utifrån 
vårdplan och 
journal-händelser

Övervakningstjänst 
glukosvärden

Möjlighet för anhöriga att hålla 
koll på en patients glukosvärden 
och få en varning om värden 
avviker, t.ex. via blodsocker-
mätare kopplad till app i 
smart-phone.


