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Övergripande behovsområden
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Metod och modell

Beskrivning och metod:
Respektive patientscenarios övergripande behovsområden har 
inkluderats till denna aggregerade sammanställning. Behoven har 
primärt tagits fram ur ett patientperspektiv, men eftersom att de i 
många fall är beroende av att behov ur vårdgivarperspektivet är 
uppfyllda har även ett antal sådana tagits upp. Behoven har baserats 
på befintliga styrkor, problem, brister och önskat visionärt läge.
Vidare har patientscenarionas övergripande behovsområden 
kompletterats med behov som associeras med Forskning och 
utveckling sam Verksamhetsstyrning.

Förklaring av modell: 
De fyra kategorier som har identifierats är beroende av varandra. Det 
har tydligt framkommit att behovsområdet Tillgänglig och 
individanpassad vård med hög kvalitet är beroende av bättre 
förutsättningar för vårdgivare och andra intressenter runt patienten, 
vilket illustreras i figuren till höger. 
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Gemensam, aktuell och strukturerad vårdinformation
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Sammanfattning

GEMENSAM VÅRDINFORMATION

REALTIDSUPPDATERAD INFORMATION

MÅLGRUPPSANPASSAD INFORMATION

TEKNISK KONTINUITET, 
TILLGÄNGLIGHET & INNOVATION

Beskrivning: 
Med gemensam och strukturerad vårdinformation avses att alla intressenter skall ha tillgång till och 
möjlighet att registrera information i en gemensam informationskälla, t.ex. för en läkemedelslista. 
Vidare ska informationen vara realtidsuppdaterad och kunna presenteras i ett gränssnitt som är 
målgruppsanpassat, d.v.s. respektive roll ska se relevant information som snabbt och på ett grafiskt 
lättförståeligt sätt ger en helhetsbild. Den gemensamma och strukturerade informationen behöver 
även möjliggöra för interaktion mellan alla intressenter. Vidare behöver informationen förvaltas på 
ett sätt som garanterar teknisk kontinuitet och hög tillgänglighet, samt vara anpassad för innovation i 
form av utveckling och uppdatering. 

Resultat av att tillgodose behovsområdet: 
Samtliga intressenter har relevant realtidsuppdaterad information om patienten. Vårdgivaren 
effektiviserar därmed sin arbetstid och kvalitet, vilket möjliggör en ökad patientsäkerhet. Patienten 
förstår sin situation och hur den framtida processen ser ut, samt har tillräcklig information för att 
kunna känna sig trygg i viktiga beslut. Detsamma gäller vårdpersonal som kompetensutvecklas i att 
effektivt kunna använda informationen på korrekt sätt. 



Samordning av patientens resa
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Sammanfattning

SAMORDNING MELLAN OLIKA 
INSTANSER

ROLLER & ANSVAR

KOORDINERING AV VÅRDPLATSER & 
RESURSER

MULTIDISCIPLINÄRA SAMARBETEN

AKTIVITETER OCH ÄRENDEN SKA 
FÖLJA PATIENT

Beskrivning: 
För att ge rätt vård och rätt information i rätt tid behöver alla intressenter vara identifierade och 
integrerade. Detta innebär bland annat att roller, ansvar och behörigheter är tydligt definierade samt 
att vårdplatser och resurser koordineras effektivt och ändamålsenligt. Vidare behöver vårdgivare, 
specialistkompetenser och andra aktuella intressenter samordnas i multidisciplinära samarbeten i 
form av t.ex. möten för att ge patienten enhetlig och individanpassad vård. Samtidigt behöver 
aktiviteter och ärenden följa patienten i dennes vårdprocess. Patienten behöver dessutom kunna vara 
involverad i samordningen av sin behandling och beslut.

Resultat av att tillgodose behovsområdet:  
En optimal samordning av patientens resa skapar effektivare flöden för vårdgivare och patient, ökad 
patientdelaktighet samt ökad patientsäkerhet och trygghet. 



Stödfunktioner
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Sammanfattning

Beskrivning: 
Med stödfunktioner avses funktioner och aktiviteter som syftar till att frigöra tid som idag läggs på 
administrativa uppgifter samt att söka efter aktuell och korrekt information. För att möjliggöra 
patientsäkra och korrekta beslut behöver vårdgivare beslutsstöd, bland annat vid diagnos och 
behandling. Likaså behöver patienten tillgång till beslutsstöd för att kunna ta erforderliga egna beslut 
kring exempelvis framtida behandling. Vidare finns behov av kommunikationsstöd för att involverade 
parter ska kunna interagera med varandra. Ett exempel som framkommit i flertalet scenarier är 
behovet av tolk. De administrativa processerna är även i behov av stöd för att lägga rätt tid på rätt 
saker. Slutligen finns behov av mer effektiv patientidentifiering för att öka patientsäkerheten.

Resultat av att tillgodose behovsområdet: 
Effektivare stödfunktioner resulterar i kortare ledtider och ökad patientsäkerhet. Mer tid kommer att 
frigöras från dåligt fungerande administrativa processer till verksamhetsutveckling och ständiga 
förbättringar. 

BESLUTS-/KUNSKAPSSTÖD

KOMMUNIKATIONSSTÖD

PATIENTADMINISTRATION

PERSONIDENTIFIERING

PERSONALADMINISTRATION



Tillgänglig och individanpassad vård med hög kvalitet
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Sammanfattning

ANPASSAD VÅRD OCH INDIVIDUELL 
VÅRDPLAN

TILLGÄNGLIGHET/ KONTAKTYTA/ 
KONTAKTVÄG

DIALOG MELLAN PATIENT OCH VÅRD

FÖREBYGGANDE INSATSER OCH 
UTBILDNING

Beskrivning: 
Vården skall vara centrerad kring individens behov och ta hänsyn till dennes förutsättningar, livsstil 
och medbestämmande. Det skall vara enkelt och gå snabbt att komma i kontakt med vården genom 
flera olika kanaler, så att patient och närstående kan välja den kontaktväg som är bäst lämpad i 
situationen. När kontakten är etablerad finns behov av fördjupad dialog mellan vårdgivare och 
patient, som i vissa fall är löpande för exempelvis kroniskt sjuka. Det finns även behov av att minimera 
vårdaktiviteter som genom förebyggande insatser hade kunnat undvikas. Dessutom finns ett behov av 
att patienten själv ska kunna förebygga och hantera sjukdomar genom olika utbildningsinsatser. 

Resultat av att tillgodose behovsområdet: 
Vårdgivare kommer få bättre insikt i individens vårdbehov och patienten kommer få kvalitativ och 
individanpassad vård i större utsträckning. Vidare kommer viss tid för vårdgivaren att frigöras tack 
vare förbättrad dialog, förebyggande insatser och utbildning. Eftersom att patienten är bättre 
informerad kommer behov av interaktion med vården i vissa situationer att minska, vilket även 
innebär en minskning av administrativt arbete för vårdgivare.



Integrerad Forskning och Utveckling
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Sammanfattning

ANVÄNDBAR OCH TILLGÄNGLIG DATA

BESLUTSSTÖD FÖR FORSKNING OCH 
IMPLEMENTATION

MÅLGRUPPSANPASSAD INFORMATION

KVALITETSSÄKRING

Beskrivning: 
För att förstå behoven inom området för forskning och utveckling krävs en förståelse för hur detta 
område samverkar med vården för att uppnå en evidensbaserad vård för patienten. Forskningens 
primära behov är att vården tillhandahåller strukturerad och tillgänglig vårdinformation vars innebörd 
går att tolka. För att vården lättare ska kunna ta tillvara på forskningsresultaten finns behov av 
process- och beslutsstöd för ökad kunskap om ny evidens och hur ett införande kan gå till. På så vis 
kan en evidensbaserad vård för patienten bedrivas. Det behövs även målgruppsanpassad information 
till vård och patient som medverkar i forskningsstudier. Slutligen finns ett behov av kvalitetssäkring 
både inför och under forskningsstudien. 

Resultat av att tillgodose behovsområdet: 
Strukturerad och tillgänglig data möjliggör för forskningen att förse vården med ny evidens. Vården i 
sin tur, kan med hjälp av process- och beslutsstöd implementera resultaten från forskningen för att 
säkra evidensbaserad vård för patienten. 



Sammanhållande verksamhets- och kvalitetsstyrning
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Sammanfattning
Beskrivning: 
Vårdens verksamhetsstyrning och uppföljning ska möjliggöra och stödja evidensbaserad, 
patientcentrerad, och resurseffektiv vård. För att möjliggöra detta krävs förmåga till  evidens, kvalitets-
och kostnadsuppföljning och implementering av nya styrmodeller, vårdprocesser, kliniska metoder 
samt nationellt underhåll av begrepp och nomenklatur.

Resultat av att tillgodose behovsområdet: 
Vårdens framtida verksamhetsstyrning och uppföljning skall stödja evidensbaserad och 
patientcentrerad vård samt ett totalt sett effektivt resursutnyttjande över organisationsgränser inom 
landsting och region, men även i förhållande till stat och kommun. . Detta innebär att organisation, 
ledningssystem, avtal, ersättningsmodeller, målstyrning och uppföljning måste utformas för att stödja 
både den traditionella ägarstyrningen med fokus på resurseffektivitet och god ekonomisk kontroll 
samt tillvarata patientens och övriga samhällets intressen av en totalt sett effektiv och evidensbaserad 
vård med hög säkerhet och kvalitet. 

BESKRIVNINGSSYSTEM

AVTAL OCH ERSÄTTNINGSMODELLER

BEHOVSANALYS

BESLUTSUNDERLAG & UPPFÖLJNING

KVALITETSSTYRNING/
KVALITETSUPPFÖLJNING


