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Vad betyder framtidens 

vårdinformationsmiljö?
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…det betyder bland annat att 

journalsystem och andra 

kringliggande system kommer att 

ersättas.
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Varför då?
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För att behovet av vård kommer att öka över tid, men också för att möta 
patienters behov och krav här och nu.
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Fyra perspektiv

Forskning och 
utveckling

Ledning och 
styrning

MedarbetarePatient

…förbättra arbetsmiljön; 
modernisera IT-stöd, 
samt minska den 
administrativa bördan.

…öka möjligheten 
för patienter att 
vara delaktig i sin 
vård.

…förbättra 
möjligheten att följa 
upp, koordinera och 
planera 
vårdverksamhet.

…förbättra 
möjligheten att 
analysera, lagra 
och dra nytta av 
data som 
sjukvården tar 
fram.
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● Göra det lättare för patienten

● Göra det lättare för vårdens medarbetare

● Göra det lättare att optimera kvalitet och  

effektivitet inom vården

Effektmål
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…förenkla utbytet av information mellan organisationer med fokus på patientens hälsa

Ambulans Hemsjuk-

vård

Primär-

vård

Sluten-

vård

Hemtjänst

Det är också för att…
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En lärande hälso- & sjukvård

Bröstcancer UtfallVC SöS BCC
St Göran 

kir.
SöS BCC

KS 

Strålbeh
SöS BCC

mikro

meso

makro

Informationsflöde

Processtyrning(vårdplan)

Kunskapsstyrning (beslutsstöd)

Kunskapsstyrning (analys av utfall)
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Målbilden nås stegvis
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Information

Teknik

Arbetssätt

Verksamhets & förändringsprogram
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FVM-

samarbete

HSF

LSF

KSON
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Omvärldsbevakning

ARBETSMATERIAL
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Vad ingår i första 

upphandlingen?
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Upphandlingen ska svara mot två behov*: vårdstöd och vårdkontinuitetsstöd

Vårdkontinuitetsstöd
… omfattar den 
funktionalitet som svarar 
mot behovet av att 
möjliggöra interaktion och 
informationsutbyte mellan 
olika aktörer (Ex. SLL-ägd 
vård, privata vårdgivare, 
kommuner, m.fl.) 

Ex. på information som kan 
delas:
• Patientinformation
• Läkemedelslista
• Remisser

Vårdstöd

…omfattar den 
funktionalitet som personal 
ska ha som huvudsakligt 
dagligt IT-stöd. Det svarar 
bland annat mot behov 
som idag uppfylls av 
dagens journalsystem. 

Stöd för 
cytostatika
behandling

Stöd för 
anestesi- och
Intensivvård

Stöd för 
förlossnings-
vård

Stöd för 
pre-
hospital 
vård

Stöd för 
operations-
planering

Stöd för 
rapportering 
och analys

Stöd för 
njursjukvård

* Behov kan komma att uppfyllas av en eller flera system, så länge det upplevs och fungerar som en sammanhållen helhet

…det kan även inkludera 
vissa specialistsystem, som 
kan komma att ersättas, 
alternativt behöva 
integreras i kommande IT-
stöd. (Här ges några 
exempel i ytterringen).

• Vårddokumentation
• Läkemedel
• Beställningar och svar
• Rapporter
• Planera patientens vård 
• Beslutsstöd
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Upphandlingsform och principer
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Konkurrenspräglad dialog är ett möjlighet till ömsesidigt utbyte av 
information mellan Beställaren och potentiella leverantörer

Dialogen ger även leverantörerna en god förståelse för den 
upphandlande myndighetens behov, krav och 
förutsättningar för att kunna erbjuda en mer 
tillfredställande lösning

Konkurrenspräglad dialog (KPD) används då 
myndigheten inte kan överblicka marknadens 
möjliga erbjudanden på ett tillräckligt 
tillfredställande sätt för att möjliggöra framtagning 
av en kravställning

Beställare Dialogpart
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Vad innebär detta för privata 

vårdgivare i SLL?
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Ett flerårigt program

Preliminär tidplan

2017 2018 2019 2020 2021 20222016

Planering, behov, lösning Upphandling

Genomförande - Program FVM

Förberedelse och genomförande – Verksamheten

Etablera drift och förvaltning

Drivs & finansieras av FVM

Drivs & finansieras av resp. verksamhet

Flera mindre 
upphandlingar

Den SLL-ägda vården kommer sluta föra journal i 
TakeCare i och med införandet av det nya 

vårdstödet/journalsystemet. 

SLL kommer förvalta TakeCare
åtminstone fram till 2022.
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SLLs intention är att inte detaljstyra vilket vårdstöd/journalsystem privata vårdgivare använder

HSN Yttrande över genomförandebeslut för investeringsobjektet Framtidens 
vårdinformationsmiljö: 

HSF formulerar i egenskap av beställare i avtal vad som ska utföras men eftersträvar att inte 
detaljstyra hur arbetet ska organiseras. Inte heller har vårdgivare detaljstyrts i sina val av 
journalsystem. Inriktningen i avtalen är att ställa krav på generell funktionalitet och inte att 
ställa krav på att vårdgivare ska använda ett visst specifikt journalsystem. Det 
journalsystem vårdgivaren väljer ska kunna hantera de definierade kraven i avtalet. (…) 
Förvaltningen ser inga skäl att ompröva nu rådande förhållningssätt och anser att denna 
befintliga styrningsprincip är lämplig även för framtidens vårdinformationsmiljö.
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Utdrag från ansökningsfordran upphandling vårdstöd och vårdkontinuitetsstöd: 

Vårdkontinuitetsstödet ska möjliggöra interaktion och informationsutbyte mellan olika aktörer kommer att 

omfatta samtliga offentligt finansierade verksamheter, inklusive privata vårdgivare, som bedriver hälso-

och sjukvård inom Stockholms län samt på Gotland. Privata vårdgivare som bedriver vård finansierad av 

Stockholm läns landsting kan eventuellt komma att använda vårdstödet. Omfattningen kommer att 

tydliggöras under dialogen.
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Förvaltningsriktlinje inför kommande avveckling av TakeCare

Förvaltningsarbete ska genomsyras av en vilja att stödja Hälso- och sjukvårdens intressenter. 

Under tiden FVM SLL pågår ska vi: 

• aktivt ta del av och beakta tidplanen och omfattningen för FVM SLL

• identifiera och verka för förutsättningsskapande initiativ för FVM SLL

• löpande och i god tid informera om FVM SLL:s framåtskridande och 
konsekvenser för samtliga vårdgivare som idag använder TakeCare med 
kringsystem för sammanhållen journalföring och kommunikation i vården. 

• stödja och verka för fortsatt effektiv sammanhållen journalföring och 
kommunikation mellan vårdgivarna i regionen, efter implementering av nytt 
vårdstöd/journalsystem 
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Önskemål om vidareutveckling av TakeCare

Önskemål avseende ny- och vidareutveckling av TakeCare ska prövas enligt följande kriterier:

• Lagkrav

• Uppdrag från fullmäktige 

• Vidareutveckling som underlättar införande av- eller övergång till nya 
vårdinformationssystem 

• Nödvändig vidareutveckling för att upprätthålla befintlig funktionalitet i väntan på 
nya vårdinformationssystem

• Säkerställa att vidareutvecklingsinitiativ med business case räknas hem innan 
planerad avveckling av TakeCare
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Tack!


