
Vision Bussolycka med flera skadade9 Framtidens
vårdinformationsmiljö

GEMENSAMT VÅRDINFORMATIONSSYSTEM

Delad information Dokumentationsstöd Vårdplatskoordinering

Det digitala armbandet

Alla patienter får ett armband 
direkt på skadeplatsen så att det 
både går att följa var respektive 
patient är, samt registrera och 
logga dess identitet, prioritet, 
lokalisering, behandlingar och 
koppla upp sig till dess digitala 
journal under hela vårdförloppet.

Krisstödsappen

Vårdgivarens behov kopplas 
ihop med patient och 
anhörigas behov med 
”krisstödsappen” där data 
kan delas och hämtas från 
vårdgivares data.

Digital vårdplatskoordinering 

Effektiv vårdplatskoordinering genom grafisk/-
geografisk överblick över samtliga operativa, 
postoperativa och IVA-resurser. Gäller även 
ambulansresurser, intrahospitalt samt regionalt för 
att effektivisera planering

Digital och interaktiv 
hälsodeklaration

Patient i väntrummet på eller på 
väg till akuten kan fylla i en digital 
och interaktiv hälsodeklaration 
(allergier, läkemedel, längd, vikt, 
tidigare operationer, etc.) som 
genererar intagningsjournal. 
Denna ska finnas på flera språk

Digitalt verktyg för 
bilddemonstration

Universell fjärrtillgång till 
röntgenbilder och text 
genom en gemensam 
bildvisningsmiljö för 
vårdavdelningar, kliniker 
och radiologer

PDMS

Dokumentation av övervakningskurvor 
och information från system överförs i 
realtid mellan sjukhus och vårdavdelningar. 
PDMS aggregerar data från monitorer, 
medicinteknisk utrustning, läkemedel-
spumpar mm

Dokumentationsstöd

Ett digitalt dokumentationsstöd för sjukvårdsled-
ning regionalt och lokalt

Delad information

Olika vårdgivare ska ha tillgång till samma 
information, t.ex. att olika aktörer kan komma åt 
patienthistorik och att denna inte ska kunna 
spärras av patient

Krisstöd

Bättre samordning av krisstöd genom hela resan, även om 
patienter i ett initialt skede inte behöver krisstöd kan de 
behöva det senare. Då är det viktigt att det går att spåra att de 
varit med om denna bussolycka.

Sömlös informationsöverföring av både bild och text från mottagande av larm till sjukhusets olika 
avdelningar tack vare ett gemensamt system. Detta möjliggör EN digital patientjournal som alla 
vårdgivare kan nå i realtid, vilket effektiviserar vården och säkerställer rätt behandling i rätt tid.

 

AKUTEN

Skadeplats

Transport

Uppsamlingsplats

Hämtplats

PSYK & SOC OMHÄNDERTAGANDE

KRISSTÖD KRISSTÖDPOSOM

Operation ANNAT SJUKHUSPostOP

Vårdavdelning/
IMA

Röntgen

PREHOSPITAL FAS HOSPITAL FAS POSTHOSPITAL FAS

IVA

Försäkrings-
kassan

Sjukskriven

VC

Primärvård

Äldrevård

Slutenvård

Rehab Hemsjukvård


