
Gemensam
läkemedelslista

Patientens digitala
hjälpmedel

Mobila och virtuella
vårdteam

GEMENSAMT VÅRDINFORMATIONSSYSTEM

Digitala verktyg
för vårdgivare

KontaktenBeslutsstöd

HEMMA

SÄRSKILT BOENDE

SLUTENVÅRD

SPECIALISTVÅRD
Mobila

vårdteamHemsjuk-
vårdsläkare

Utskrivning

Multidiciplinärt
team

Återbesök

Apotek

Kontakten

Hemtjänst
REHAB

VC
PRIMÄRVÅRD

AKUTVÅRD

AMBULANS
Fler diagnoser kan 
ställas i ambulansen 
och akutmottagning-
en kan hoppas över

Apoteket är mycket bättre 
inkluderad i vården, med samma 
information och arbetssätt som 
vården i övrigt.

Kontakten
En samlad kontaktväg för 
enkel ingång till vården för 
den multisjuke.

Bedömningsbil

Multidisciplinärt multisjuk team. En kliniskt 
övergripande resurs som tar “fast 
vårdkontakt ansvar” under sjukhusvistelse. 
Multisjuk teamet sörjer för säkert 
överlämnande.

Framtidens vård präglas av patienter som är i kontroll och vårdgivare som agerar 
sömlöst och proaktivt.
För den multisjuke möjliggör den framtida vården en djupgående anpassning till den 
enskildes behov. Stor trygghet skapas genom att patienten har kontroll över och 
kunskap om vårdförloppen.
För vårdgivaren möjliggör digitaliseringen mycket effektiv vård av multisjuka med 
reducerad ledtid, inläggningstid och minskade vårdkostnader
Överlämning av patienten mellan vårdgivare är en icke-händelse. Vården bedrivs i 
kontinuitet oberoende av huvudmannaskap.

Samordnad individuell plan
I framtidens vård är all planering för 
patienten samlad på ett ställe och 
tillgänglig för alla vårdgivare, 
patienten själv och för de anhöriga. 
Den samordnade individuella planen 
(SIP) är en levande vårdplan som 
kontinuerligt uppdateras. Patienten 
är i högsta grad delaktig i processen 
och kan även på egen hand logga in 
och justera vissa delar av 
vårdplanen.

Gemensamt vårdinformations-
system
För den multisjuke som är beroende 
av god samverkan mellan flera olika 
vårdgivare under samma tidsperiod, 
så är möjligheten att dela information 
mellan vårdgivare den enskilt 
viktigaste lösningen som möjliggör 
kontinuitet i vården och bättre 
samordning.
Att patienten kan ha tillgång till 
samma information som vårdgivarna 
och har möjlighet att dela information 
med anhöriga är väsentligt för ökad 
delaktighet i vården och trygghet i 
vardagen.

En trygg och säker vård hemma kan realiseras 
av mobila vårdteam med förbättrat tekniskt 
stöd och tillgång till information. Det finns flera 
olika typer av mobila vårdteam med olika 
kompetensområden som ger den multisjuka 
patienten optimal vård i hemmet genom alla 
stadier i sjukdomsförloppet.

Monitorering och distansuppföljning 
av patienten möjliggör ett stort mått 
av proaktivitet och förebyggande av 
vårdkrävande tillstånd.

Trygg och säker hemgång
Patientens hemgång från slutenvården säkerställs 
med sömlös informationsövergång mellan 
vårdgivare och en uppdaterad vårdplan, vilket är en 
vinst för samhället och inte minst individen.

Återbesök efter slutenvård behövs i betydligt 
mindre utsträckning då patientens tillstånd kan 
följas upp på distans med hjälp av digitala 
hjälpmedel som t.ex. uppkopplade medicinska 
mätinstrument, videovårdsamtal och vårdappar.
.

Virtuella vårdteam (sjukvårdsteam med teknisk 
förmåga att vårda på distans) och mobila vårdteam 
samverkar sömlöst tillsammans med slutenvård 
och övriga instanser för att skapa den mest flexibla, 
kostnadseffektiva och trygga vården för den 
multisjuke

Beslutsstöd
Verktyg för beslutsstöd som är 
lättanvända och effektiva används i 
samtliga delar av vårdkedjan. 
Beslutsstöd används administrativt, 
kliniskt och för rådgivning. 
Beslutsstödet delar information om 
den senaste forskningen, nationella 
och regionala riktlinjer för vård, 
samlad information om patienten 
samt tillgängliga vårdresurser.

Kontakten
Kontakten är en samlad kontaktväg 
för enkel ingång till vården. 
Kontakten nås via telefon, 
trygghetslarm och appar. Vårdgivare 
på Kontakten har tillgång till all 
nödvändig information kring 
patienten via det gemensamma 
vårdinformationssystemet. 
Kontakten bedömer patientens 
tillstånd på distans och ser till att 
denne får rätt typ av hjälp. Det 
innebär en stor ökad trygghet för 
patienter, anhöriga och vårdgivare 
att Kontakten kan diagnostisera och 
dirigera till rätt vård i ett så tidigt 
skede av patientresan. 

Patientens digitala hjälpmedel
Patienten har tillgång till ett flertal 
olika digitala hjälpmedel som 
möjliggör bättre vård i hemmet. 
Patienten kan kommunicera med 
vårdgivare via videolänk, har tillgång 
till sin journal och annan relevant 
information via digitala gränssnitt, 
och använder uppkopplade 
medicinska mätinstrument som 
automatiskt sparar de senaste 
mätvärdena i vårdinformationssyste-
met. Utöver detta finns det sensorer 
som monitorerar patientens tillstånd 
och aktivitet. Ett exempel på detta är 
en intelligent madrass med 
trycksensorer som arbetar 
förebyggande mot liggsår.

Mobila och virtuella vårdteam
Mobila vårdteam och virtuella 
vårdteam (sjukvårdsteam med 
teknisk förmåga att vårda på distans) 
samverkar sömlöst tillsammans med 
slutenvård och övriga instanser för 
att skapa den mest flexibla, 
kostnadseffektiva och trygga vården 
för den multisjuke.
Vårdteamen är tvärprofessionella 
med specialister från flera olika 
områden vilket möjliggör att en 
större del av vården bedrivs i 
patientens hem. Som en påföljd av 
detta minskar behovet av akutvård 
och slutenvård, och patienten flyttas 
allt mindre från en klinik till en annan.

Digitala verktyg för vårdgivare
Lösningar som stöder och 
underlättar vårdgivare i arbetet 
används i stor utsträckning, till 
exempel automatiserad vårddoku-
mentation och funktioner för snabbt 
få fram rätt information.
Då vårdgivarnas arbete sker mer 
effektivt går mindre tid åt till 
dokumentation och information-
shantering, och mer tid frigörs till att 
vårda patienter och ta deras 
individuella behov i beaktande.

Gemensam läkemedelslista
En lättillgänglig och aktuell 
läkemedelslista som patienten och 
samtliga vårdgivare har tillgång till. 
Patienten har en läkemedels-app 
som signalerar när kontroller och 
symptomskattning skall göras samt 
påminner när läkemedel ska tas. 
Utvärdering av läkemedelsrelaterade 
symptom sker fortlöpande. Vid akuta 
symptom skickas en varning direkt 
till ordinerande läkare. Patienten kan 
själv enkelt välja vilka vårdgivare och 
anhöriga som ska ha tillgång till 
information samt administrera 
rättigheter t.ex. vem som har rätt att 
hämta ut medicin från apoteket. 
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