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Sammanfattning 

Syftet med Sams-projektet har varit att utveckla nya arbetssätt och använda IT-stöd 
som ett hjälpmedel inom hemsjukvård. Idag är IT-stöden ett hinder for samverkan då 
information inte kan utbytas på ett enkelt sätt. 

Projektets mål har varit att ta fram IT-stöd för Vårdplanering, Vårdåtgärder och 
Resursallokering för samverkan inom hemsjukvården. Ett utvecklingsarbete i nära 
samarbete med verksamheterna som ingått i projektet har resulterat i att Process-
begreppsmodell samt informationsmodell har utarbetats samt ett komponentbaserat 
IT-stöd. IT-stÖdet skall testas färdigt och verksamhetsnyttan skall verifieras.Testning 
av IT-stödet är försenat p.g.a. att informationsmodellsarbetet tog längre tid än 
beräknat samt tekniska problem med brandväggar hos de verksamheter som ska testa. 
Det finns för närvarande inga beslut på om och hur IT-stÖdet skall införas i SLL. 

Projektet har nått målen genom att dels visa hur fördjupad samverkan kan fungera där 
patienten sätts i centrum och dels visa hur komponentbaserade IT-stöd kan stödja 
denna fördjupade samverkan . En mer målorienterad vård och omsorg är möjlig att 
utföra genom att en mer fördjupad vårdplan upprättas och att olika åtgärder som olika 
aktörer utför står i samklang med den samordnade vårdplanen. Detta kan stödjas 
genom att åtgärderna är kopplade ti l l vårdplanen och dessutom med vårdkontakterna. 
Vårdplanen medför att man far en möjlighet t i l l en sammanhängande vårdprocess för 
patienten. 

Projektet har också visat hur en högre grad av teamorienterat arbetssätt kan uppnås 
genom att olika kategorier av vård-, omvårdnads- och omsorgspersonal kan ta del av 
information från andra personalkategorier så att en högre kvalitet kan uppnås i vården 
av patienten. 

Projektet har byggt på engagerade aktörer ifrån ett antal verksamheter där en stor 
kunskap och ett stort engagemang har ingått och där olika kompletterande 
kompetenser har lett t i l l att ett nytt sätt att bedriva samverkande vård med hemmet 
som bas har kunnat beskrivas och också hur moderna IT-stöd kan stödja detta arbete. 
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Ordlista förkortningar/begrepp 

ASIH Avancerad sjukvård i hemmet 
BITS Beredningsgrupp för IT-frågor i SLL 
BKV Beställarkontor - Vård, heter numera BV 
GVD Gemensam vårddokumentation 
HISA Healthcare Information System Architecture 
HSN Hälso- och sjukvårdsnämnden i SLL 
InterCare EU-projekt där SLL medverkade 
IT-forum Ett regionalt samverkansorgan som verkar för ett ökat 
Stockholm samarbete på IT-området inom Stockholmsregionen 
ITHS2 IT inom hälso och sjukvården, KK-Stiftelsen 
LIME Learning, Informatics, Management and Ethics, Institution vid 

Karolinska Institutet 
LSF Landstingsstyrelsens förvaltning 
LSF IT Landstingsstyrelsens förvaltning IT-enhet 
Mina Vårdkontakter I Vårdguiden finns Mina vårdkontakter, då patienten vil l ha 

kontakt med sin läkare för att t.ex. förnya recept och boka tid 
PAS Patientadministrativt system 
Remissbrooker En funktion som kan fördela ut remisser efter behov och ledig 

kapacitet 
SABH Sjukhusansluten avancerad barnsjukvård i hemmet 
SITS Sjukvårdens IT-grupp i SLL 
SLL Stockholms läns landsting 
SLPO Södra länets produktionsområde 
SLSO Stockholms läns sjukvårdsområde 
TelemediCare EU-projekt där SABH medverkade 
Webcare System för samordnad vårdplanering som bl.a. hanterar 

betalningsprocessen mellan slutenvård och kommuner 
Vitalis Mässa för Vårdens IT 
Vårdguiden SLLs system för information till patienterna 
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1. Grundläggande information 

1.1. Syfte 

Syftet med Sams-projektet har varit att utveckla nya arbetssätt och använda IT-stöd 
som ett hjälpmedel inom hemsjukvård. Idag är IT-stöden ett hinder för samverkan då 
information inte kan utbytas på ett enkelt sätt. 

Ökad samverkan mellan patient, närstående och olika vårdgivare i omsorg samt 
hälso- och sjukvård förväntas leda ti l l en förbättrad vård genom ett effektivt 
teamsamarbete kring patienten. Samarbetet skall vara tvärprofessionellt och 
organisationsoberoende. Projektarbetet har utgått från patientens behov och beskrivits 
genom att den samverkande processen definierats. 

Sams-projektets "nedslagsplats" i utgångsläget är avancerad hemsjukvård och 
omsorg, men projektet betonar också starkt ett samverkansperspektiv där andra typer 
av sjukvård återfinns, som är av såväl slutenvårds- som öppenvårdskaraktär, som kan 
bedrivas i regi av landsting och kommun och som kan utföras av offentliga eller 
privata organisationer. 

Projektets huvudmål har bestått i att ta fram och i verksamheten etablera ett avgränsat 
antal stabila, fungerande, beskrivna, testade och verifierade tjänstekomponenter 
inom tre områden: 

1. Vårdplanering 
2. Vårdåtgärder 
3. Resursallokering 

Delarna inom respektive områden skall kunna samverka med varandra och utbyta 
information. 

Utvecklingen har varit användarcentrerad och modelldriven. Tjänstekomponenterna 
testas och verksamhetsnyttan skall utvärderas av verksamheternas operativa personal. 
Projektets målsättning är att tjänstekomponenterna driftas och förvaltas. Ett förslag 
t i l l förvaltningsplan och produktifieringsplan finns. Hur detta kommer att gå t i l l i 
samband med uppbyggnaden av SLL:s ramverk är i dagsläget ej helt klart. 

Resultaten har återanvänts och anpassats avseende mobil användning i Mobisams-
projektet som är ett Vinnova-projekt och bedrivs på Karolinska Institutet, LIME 
Instutionen. 
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1.2. Bakgrund 

Hur ser det ut för patienten idag? 

Ekonomi&Adm. Specialistläkare 

Närstående T , 
A p o t e k Husläkare Logoped 

Hemtjänstpersonal < s g ^ Sjuksköterskor 

Hjälpmedelscentralen ^^^M Undersköterskor 

Kurator Distriktssköterskor 

Biståndsbedömare Fotvård Försäkringskassan 

Medicinsk Service Arbetsterapeut Sjukgymnast 

Diakonissa Dietist Hjälpmedelcentralen 

Idag är det många inblandade i vården kring patienten och vaije aktör har sin egen 
informationsåtkomst. Det blir svårt för alla inblandade att veta om vad som händer 
kring patienten. 

För att klara uppgiften att vårda patienter i hemmet så behöver både vård- och 
omsorgsformer utvecklas och IT-stöden förbättras för bättre samverkan, så att 
åtgärder utförda av olika aktörer kring patienten är harmoniserade och ger en bra 
kvalitet för patienten. 

Inom Stockholms läns landsting finns idag tre hemsjukvårdsenheter och en kommun 
som, oberoende av varandra, har arbetat med att utveckla IT-stöd för vård i henmiet 
bl.a. genom deltagande i EU-projekten InterCare och TelemediCare. De fyra 
enheterna är SABH/Karolinska Universitetssjukhuset, Förenade Care/Palliativa 
vårdenheten,ASIH Långbro Park och Täby Kommun. Vid ASIH Långbro Park har 
man deltagit i utvecklingen av Mobil Klinik. I ett projekt vid Örebro universitet har 
dessutom en prototyp för datorbaserat beslutsstöd i vården utvecklats. 

Då resultaten från dessa arbeten delvis är komplementära innebär en samordning med 
tillvaratagande av resultaten att man återanvänder redan investerade medel. 

1.3. Projektnytta 

Projektet har undersökt och strävat att ta tillvara de möjligheter till förbättrat 
arbetssätt som ett samlat IT-stöd kan skapa. En effektiv samarbetsarena har 
skapats där personer med hög kompetens från vård, omsorg och IT-området 
arbetar tillsammans för att skapa bättre, kommunicerande och väl avvägda IT-stÖd. 

Ett högkvalitativt och effektivt informationsstöd för hemsjukvården och dess 
samverkan med andra enheter kan medverka til l : 

• Att kvalitet, valmöjlighet och reellt inflytande för patienten ökar. 
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• Att den medicinska säkerheten för patienten ökar samt att bättre beslutsunderlag 

finns tillgängligt. 

• Att nya patientgrupper kommer att kunna vårdas i hemmet. 

• Att landstinget får en utökad och flexibel vårdkapacitet genom en 

utvidgad hemsjukvård. 

• Att kostnaderna för sjukvården minskar. 

• Att den medicinska kvaliteten höjs. 

En kostnads/intäktsanalys har inte gjorts i projektet men det som har diskuterats är att 
genom detta IT-stöd och förbättrade arbetsprocesser så kan: 

• antalet transporter t i l l patienterna minskas eftersom verksamheterna har bättre 
kontroll på var patienten är, mindre missförstånd mellan enheter, bättre stöd 
för att information finns tillgänglig ev. med upp ti l l 5 %. 

• verksamheterna få bättre stöd för planering och bättre logistik. Om IT-stödet 
kan samverka med övrig vårddokumentation så blir det betydligt mindre 
dubbeldokumentation och patientsäkerheten ökar. Sammantaget innebär detta 
att det åtgår mindre arbetstid för personalen ev. ända upp ti l l 15 %. 

• Patienten och närstående känner sig tryggare och vet när personal kommer 
och därför ringer de inte och frågar, vilket underlättar för personalen. 

Driftskostnader 
Då det inte är klarlagt hur utdebitering av tjänster för vårdplanering kommer att ske i 
SLL:s IT-ramverk (GVD) så kan inte denna kostnad uppskattas för närvarande. 

1.4, Projektorganisation 

Projektgrupp Projektägare 

LSF IT, Stockholms läns landsting 

Finansiärer 

ITHS2 

LSF IT, SLL 

Referensgrupp Styrgrupp 
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Initiala Styrgruppen 
Maj-Len Sundin, Karolinska Sjukhuset, SLL, Styrgruppens ordförande 
UlfHertin, LSF IT, SLL 
Bengt Larsson, Täby Kommun 
Siv Nordkvist, Förenade Care 
Mikael Ohrling, SLPO, SLL 
Margareta Ehnfors, Örebro Universitet 

Projektledning 
Monica Winge, Karolinska Sjukhuset, SLL, Projektledare 
Lars-Åke Johansson, Alkit Communications, Teknikansvadg 
Annika Eng, Consort Management, Projektkoordinator 

Styrgrupp sedan våren 2004 
Ulf Jacobsson, LSF, SLL, Styrgruppens ordförande 
Ulf Hertin/Anna Vikström, LSF IT, SLL 
Gunnar Andersson, Täby Kommun 
Siv Nordkvist, Förenade Care 
Annelie Bergens, SLSO, SLL 
Margareta Ehnfors, Örebro Universitet 

Projektledning 
Annika Eng, Forum, SLL, Projektledare 
Lars-Åke Johansson, Alkit Communications, Teknikansvarig 
Maria Wegner, Förenade Care, Projektkoordinator 

Projektgrupp 
Eva Beckford, Täby Kommun, ersattes mars 2005 av Lena Borgman 
Barbro Sörell, ASIH Långbro Park 
Susanne Bergenbrant Glas, ASIH Långbro Park 
Helena Bergius, SABH, Karolinska Universitetssjukhuset 
Olle Sidebeck, Förenade Care 

Inbjudna till projektgruppen 
Catharina Johansson, BKV 
Susanne Bennet, Radiumhemmet 
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Monica Knutson, Radiumhemmet 
Anna Ström, ASIH Långbro Park 

Modellerare 
Mats Gustafsson, Alkit Communications 

10(27) 

Facilitatorer initialt i projektet 
Harriet Lind, Karolinska Universitetssjukhuset 
Göran Uppfeldt, Karolinska Universitetssjukhuset 

Referensgrupp 
Christina Jigström, ASIH Långbro Park, Referengruppsledare 
Henrik Almkvist, Karolinska Sjukhuset, Barndivision - slutade 2004 
Emma Rylander, SABH, Karolinska Universitetssjukhuset 
Arne Hallquist, Radiumhemmet 
Marcus Lindqvist, Karolinska Universitetssjukhuset - ej deltagit under 2005 
Jan Ljusterdal, Kaorlinska Universitetssjukhuset - ej deltagit under 2005 
Solveig Carlson, ASIH Långbro Park 
Stefan Gannemo, ASIH Långbro Park - slutade i referensgruppen 2004 
Russel Green, Täby Kommun 
Torbjörn Lättman, Täby Kommun - slutade under 2004 
Margareta Heimer, Täby kommun 
Hans Walter, Förenade Care 
Anna Wikström, LSF IT 

1.5. Rutiner för rapportering och kommunikation 

Projektgruppen har hållit möte ca 2 gånger per månad, referensgrupp resp. styrgrupp 
har sammanträtt i genomsnitt varannan månad och gemensamma möten har hållits en 
gång kvartalsvis. Vid samtliga möten har detaljerade minnesanteckningar förts. 

Kallelser t i l l samtliga möten har annonserats via projektplatsen men också skickats ut 
personligen ti l l deltagarna via e-post. 

Minnesanteckningar redovisas tillsammans med övrig dokumentation kring projektet 
på Projektplatsen. Dessutom har de kontinuerligt distribuerats t i l l deltagarna via e-
post. En informationsbroschyr har sammanställts och delats ut i samband med 
demonstrationer och informationsföreläsningar samt skickats ut t i l l projektets 
medlemmar för kopiering. 

Projektets medlemmar har ansvarat för att föra informationen vidare ut i sina 
respektive enheter. 

Information om projektet med länkade centrala dokument återfinns på Sams hemsida: 
www.sll-sams.nu. 

Projektet beskrivs i artikel i Computer Sweden, maj 2003. 
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Representanter från Sams kommer att bli intervjuade av ITHS2 som planerar att ge ut 
en bok under hösten 2005. 

Övriga intressenter som hållits informerade kring projektet genom personliga besök, 
medverkan vid möten, förevisningar och demonstrationer etc: 

BITS-gruppen, SLL, aug. 2004 
SITS-gruppen, aug. 2004 
Närsjukvårdscheferna blev informerade och fick en demo, aug. 2004 
GVD - seminarium om informationsinnehåll, aug. 2004 
Chefsläkarmöte, okt. 2004 
Kaj Lindvalls grupp som initierat GVD-innehållet, dec. 2004 
Georg Engel på BKV, dec. 2004 
Helga Einarsdottir på Stockholms Stad, dec. 2004 
Bo Wikström och Kemål Olin på Karolinska Huddinge, dec. 2004 
Owe Candow projektledare för IT-konsolideringsarbetet, dec. 2004 
Sten Jacobsson, IT-chef för SLPO, dec. 2004 
WebCare - Sylvia Sahlstedt, Anders Lennerdal, jan. 2005 
Norrbottens Läns Landstingjan. 2005 
Rolf Mirlas -Kompetensfonden Stockholms Stad, feb. 2005 
Äldreomsorgschefer i Stockholms Stad, feb. 2005 
LSF IT - sektion vårdtillämpningar. Fortlöpande, senast mar. 2005 
IT-Forum, ett flertal tillfällen, senast mar. 2005 
Vitalis, 30 mar. - 1 apr. 2005 

1.6. Projekt Historik 

• Ansökan hösten 2001 - febr. 2002 
• Godkänt maj 2002 
• Förberedelser augusti 2002 - mars 2003 
• Kick-off mars 2003 
• Visualiseringsarbete - mars 2003 - nov 2003 
• Mobisams ansökan till Vinnova sept. 2003 
• Process-begreppsarbete hösten 2003 
• Projektrevision maj 2004 
• Informationsmodellsarbete 2004 
• Leverans av tekniska konceptet hösten 2004 
• Iterativt IT-utv. hösten 2004- våren 2005 
• Test jan. 2005 -augusti 2005 

1.7. Processer och metoder 

Projektstyrning 
Sams-projektet startade mars 2003 och följde HSN:s projektmodell och Karolinska 
Sjukhusets Triangelmodell avseende projektstyrning och verksamhetsutveckling. 
Efter en projektgranskning maj 2004 anpassas projektet efter SLL:s projektmodell. 
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En ny detaljerad tidsplan utarbetas med milstolpar och ett antal faser (fanns även i 
den tidigare projektplanen). Projektet har en projektplan där bl.a. dokumentstrukturen 
finns beskriven. Al l dokumentation finns för projektdeltagarna på Projektplatsen. 

Verksamhetsutveckling 
Verksamhetsutveckling är en viktig del av projektet eftersom det dels handlar om att 
verksamheterna skall kunna samverka bättre med patienten i centrum och dels skall 
de kunna fungera bättre internt. Projektet har analyserat ett antal viktiga patientfall 
och hur man dels hanterat dessa idag och dels hur man skulle kunna hantera dem 
bättre med ett bättre arbetssätt och med bättre informationsförsörjning. Ett antal 

f kritiska strategiska faktorer har formulerats och tillsammans med patientfallen 
redovisats i ett särskilt dokument kallat "Visualiseringsdokumentet" (se nedan). 
Genom ett iterativt arbete har projektet tagit fram en process och begreppsmodell. 
Detta arbete har sedan varit grund för den konceptuella informationsmodellen. Dessa 

/ modeller har skapats med internationella och nationella modeller som grund. 

Systemutveckling 
Systemutvecklingen bygger på tidigare resultat samt viss ny utveckling. Merparten av 
de tidigare resultaten kommer från InterCare-projektet (EU-projekt) som handlade om 
att skapa informationsförsörjning för samverkan men också från Telemedicare (ett 
annat EU-projekt) som arbetade med ledningscentralledd sjukvård med hemmet som 
bas. Systemutvecklingen bygger på att avgränsa och skapa komponenter som har sin 
motsvarighet i viktiga tjänster på verksamhetsnivån. Komponenterna definieras med 
HISA-standarden som grund. Komponenterna representerar kunskap om hur 
samverkande vård- och omsorg går t i l l . De är också anpassbara så att de kan 
användas för olika verksamheter genom särskilda anpassningskomponenter. 
Gränssnittskomponenterna görs så tunna som möjligt. Komponenterna är förberedda 
för att anslutas till HISA-grundkomponenter, vilket motsvarar GVD-arbetet i 
Stockholms Läns Landsting. Komponenterna kan förändras under projektets gång i 
takt med att synpunkter inkommer från prov/testningsaktiviteter. Särskilda gränssnitt 
används för att skapa flexibilitet till olika typer av databashanterare ifrån 
komponenterna. 

Utvecklingsmetod 
Utvecklingsarbetet har bedrivits i nära samarbete med verksamheterna i projektet. En 
noggrann analys av hur samverkan kan fungera på ett bättre sätt utifrån viktiga 
strategiska faktorer är grunden och systemutvecklingen baseras på begrepps- och 
informationsmodeller samt på utformningen av modifierbara komponenter. Projektet 
inleddes med en verksamhetsanalys med betoning på samverkan och har utmynnat i 
begrepps- och informationsanalys och beskrivning av funktionella och icke 
funktionella krav. Utvecklingsarbetet har skett på basis av delvis befintliga 
komponenter (från bakgrundsprojekten) som vidareutvecklats och kompletterats med 
vissa nya. Modifierbara gränssnittskomponenter används för att på ett iterativt sätt 
komma fram till förändringsbehov mot komponenter och på hur man behöver 
navigera mellan olika användargränssnitt så att det skall kunna passa effektivt mot 
hur man kommer att använda komponenterna i verksamheterna. Provning och 
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förändring har skett på ett iterativt sätt i nära samarbete med 
användarrepresentanterna som i sin tur diskuterat med sina respektive verksamheter. 
Dialog har parallellt skett med LFS-IT om IT-ramverket runt GVD på SLL. Dialog 
har skett med verksamhetsledningarna om hur projektets komponenter samspelar med 
andra IT-stöd som t ex de äldre journalsystemen. Dialog har skett med 
marknadsföringspartners om hur olika tjänster kan definieras t i l l en samlad IT-miljö 
med komponenterna ovan som en del. 

2. Projektresultat jämfört med projektmål 

2.1 Målen 

Målen enligt projektplanen var följande 

Huvudmål 

Att öka samverkan mellan patient, närstående och olika 
vårdgivare i omsorg samt hälso- och sjukvård, med 
hjälp av ett nytt sätt att använda IT inom vården för att 
förbättra teamsamarbetet kring patienten. 

Verksamhetsmål 
Projektet har haft som mål att utifrån moderna arbetssätt för samverkan inom vård 
och omsorg skapa en utveckling av verksamheten genom samverkande, 
komponentuppbyggda och flexibla IT-stöd. Detta kan ge en bättre och effektivare 
samverkan mellan olika aktörer inom hemsjukvården i arbetet med patienter och 
närstående. Syftet var att undersöka och ta tillvara möjligheter t i l l förbättrade 
arbetssätt inom vård och omsorg och koppla detta t i l l vad samlade IT-stöd på området 
kan möjliggöra samtidigt som patientens delaktighet är i fokus. 

En effektiv samarbetsarena har skapats där personer med hög kompetens från vård, 
omsorg och IT-området har arbetat tillsammans för att skapa bättre, kommunicerande 
och väl avvägda IT-stöd för en samverkande miljö. 

Mål för IT-stöd 
Projektet har på detta plan haft som mål att sätta samman en modern, framtidsinriktad 
och samverkande miljö av IT-stöd för avancerad sjukvård i hemmet genom att 
samordna och vidareutveckla redan framtagna resultat inom hemsjukvården och 
samverkande vård. Miljön skall vara grundad på en komponentbaserad 
informationssystemarkitektur, framtagen för att stödja hemsjukvårdsverksamhetens 
processer och tjänsteutbud. 
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Projektets mål 
Projektets mål har varit att ta fram och i verksamheten etablera ett avgränsat antal 
stabila, fungerande, beskrivna, testade och verifierade tjänstekomponenter inom tre 
områden: 
Vårdplanering 
Vårdåtgärder 
Resursallokering 

Delarna inom respektive områden skall kunna samverka med varandra och utbyta 
information. Tjänstekomponenterna skall testas och verksamhetsnyttan verifieras av 
verksamheternas operativa personal med patient- och anhörigdelaktighet. 

2.2 Resultat efter genomfort projekt 

Huvudmålet har inte kunnat uppfyllas ännu då IT-stödet inte är infort i 
verksamheterna och andra forutsättningar saknas. Genom projektets IT-stöd och 
förändrade arbetsrutiner, samt andra incitament t.ex. andra ersättningssystem så fmns 
det möjligheter att i en framtid förbättra samarbetet kring patienten mellan olika 
aktörer. 

IT-stödet är grundat på en väl genomarbetad informationssystemarkitektur som 
stödjer hemsjukvårdens processer med övriga aktörer. Processer och begrepp som 
används är också kartlagda. Komponenterna kan samverka och utbyta information. 
Komponenterna Vårdplanering, Vårdåtgärder och Resursallokering har utvecklats och 
är under test- och verifieringsfasen. 

Handlingsplanen för projektet är att IT-stödet skall testas klart av de ingående 
verksamheterna. Därefter skall en pilottest för en vårdkedja (från slutenvård, ASIH 
enhet och kommun) genomföras på ca 10 verkliga patienter. Parallellt så ska en 
processanalys göra med fler intressenter såsom närsjukvård, primärvård och fler 
kommuner där man också skall inkludera betalningsprocessen. Detta för att fa ett bra 
beslutsunderlag för vidareutveckling och produktifiering av Sams resultat. 

Vid projektets start så var planeringen att utvecklarna skulle få ta del av de gränssnitt 
som behövs för att anpassa komponenterna för GVD och IT-ramverket i SLL. 
Upphandlingar och införande av GVD och IT-ramverket har tagit längre tid är 
beräknat varför denna anpassning inte kunnat genomföras inom projektet. 

SLL kommer att använda de resultat som finns i Sams när det gäller bl.a. 
informationsmodellen för Vårdplanering. 

2.3 Utfall resultatmål 

Förväntat och uppnått resultat 
Det förväntade resultatet från projektet är en Ökad och beskriven kunskap om hur en 
förbättrad samverkan mellan vård- och omsorgsgivare kan fungera där man sätter 
patienten i centrum på ett bättre sätt än idag. Detta illustreras i de utarbetade 
dokumenten och i det IT-stöd som har utarbetats. Dagens problem beskrivs i 
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arbetsdokumentet Visualisering. De nya arbetssätten beskrivs generellt i process- och 
begreppsmodellen. 

Ett fokus har varit patientens vårdprocess och patientens delaktighet i 
vårdplaneringen. I den forskarrapport som ingått i Sams-projektet beskrivs hur 
"Delaktighet i den samordnande vårdplaneringen", Örebro Universitet, FoU-rapport 
inom vårdvetenskap Nr 2005-1, kan se ut vid utskrivning från slutenvården då det 
gäller patienter över 65 år. 

IT-stödet är under test och användbarheten skall utvärderas vilket inte är klart ännu. 
Det finns önskemål och förslag på förvaltning och produktifiering men ännu är inga 
beslut tagna angående framtiden. 

Då specifikationer angående Stockholms läns landstings (SLL) gemensamma 
vårddokumentation (GVD) och IT-ramverk ej varit klara under projektets 
genomförande har inte komponenterna specialanpassats för detta men är utformade så 
att gränssnittsytor är enkla att anpassa. 

De tjänstekomponenter som har utvecklats är således: 
• Vårdplaneringskomponent 
• Åtgärdskomponent (åtgärder för vård och omsorg) 
• Resursallokeringskomponent för åtgärder 
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Så här är det tänkt att man skall arbeta. 

j Slutenvård kallar till vårdplanering - medverkar 
f gör patient/närstående, biståndsbedömaren och 
%vrig aktörer t.ex ASIH 

Patientens vård och 
omsorgsplan 

Därefter planerar de olika aktörerna 
sina aktiviteter framöver for denna 
patient 

Patientens 
veckoschema 

Varje morgon planerar respektive aktör 
vem som ska göra vad för varje patient 
och när det ska göras enligt tidigare 
plan och med de förändringar som sker 

Dagens 

arbetslista 

Alla aktörers medarbetare genomföra de planerade aktiviteterna 
t.ex. åker ut till de patienterna som ska ha besök 

Varje aktörs medarbetare har via siu mobila enhet tillgång till den 
information hon/han behöver när det gäller vad som ska göras 

När något inträffar kan den som planerar lätt få information 
via systemet och ändra i planeringen 

Det är lätt att "bocka av" att åtgärd är utförd så 
man ser om det är förseningar eller finns tid 
över, gäller per medarbetare och/eller enhet 

I nuvarande IT-lösning ingår inte vård- och omsorgsdokumentation utan den finns i 
befintliga system 
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Exempel från IT-stödet på patientens vård- och omsorgsplan: 

?S@hiSKIinik -EzvaLäki 
ftikly Bedlgera V^er Websidor Verkjyg IJiilp . £täiia 

Patienter vårdplan Planerade ålyärtier ötfor andeplan Utförda åtjjänJer 1 Enhet [ f l a t i i f l , , , i i e ' , , 1 ^ j ^ _ Kategori: Läkare „ _ | " r 

Pauciit: 19331213-1415 Gustav Samsson Kom ihåg: . ] Släng 

Vårdplan 

Meta sta se rande prostatacancer i 
progregierands stadium 

Behovfoonlem: Delmål: 

Huvudmål: 
Patienten vilt ha smSrtfiitie! etfs tunna bo 
hemma 

Smärta och IStt förvirring 

| Plan. utvärcieriiifjsifatum: 12005-04-15 j ^ j 

TVP. 
Stfåibehandling 

1 Skapad av 
Radiumhemmet 
Likare 
Eva Lakaie 

Plartansvar 
Radiumhemmet 
Radioterapiasslslenl 

Starttid j . .Status. 
TilfdeW 

Åndf. 

2005-03-24 
10.5* 

Personlig GrrwärdriatUPersonllo, hygien Täby Social omsorg Täby Social omsorg 
BislSndsbedömare vårdbiträde 
Britta Besiut 
ÄSiH, Bvie ASiH, Byie 
Arbetsterapeut Arbetsterapeut 
Kurt Käpp Kurt Käpp 

TOcfelad 
2005-03-24 
10.54 
Atcepleiad 
2005-03-24 
10.53 

Samofifetino 

Saittordrtitiyslriförmatton: 
Hirulelsetict hOOS-03-24 10.00 

pjanerlnfis konferens (från-tilr): 

[2005-03-24 09.50 |Hll005-03-24 10.30 \*\ \ 

OotameiilationstiöiHaa* 2005-03-24 10:42 i 

Ansvarigvå«iglvar& Eva LäkareiEl }o i : 

Gustavs närstående Emma skall tillfrågas nSr strSäninu skall utföras - tion vill vara med. 
Trygghetslarm bestälrtvia kommunen, kommer vects 13. 
Planerad hemgång år torsdag 2005-03-24. 

Hirulelsetict hOOS-03-24 10.00 

pjanerlnfis konferens (från-tilr): 

[2005-03-24 09.50 |Hll005-03-24 10.30 \*\ \ 

OotameiilationstiöiHaa* 2005-03-24 10:42 i 

Ansvarigvå«iglvar& Eva LäkareiEl }o i : 
WaneringskDrtaMof: 

Hirulelsetict hOOS-03-24 10.00 

pjanerlnfis konferens (från-tilr): 

[2005-03-24 09.50 |Hll005-03-24 10.30 \*\ \ 

OotameiilationstiöiHaa* 2005-03-24 10:42 i 

Ansvarigvå«iglvar& Eva LäkareiEl }o i : 
Hemtjänstteamet lei: 099-123567 

Ansvarlu enhet jRatfiumiieinmet j {; 

Vård- och omsorgsplanen är en gemensam plan utarbetad av de ingående 
intressenterna: vårdaktörer, patient och ev. närstående. 
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En annan central vy/sammanställning som kan genereras av IT-stödet är Patientens 
veckoschema. När alla intressenter har planerat in sina aktiviteter för patienten kan 
man se det sammantagna schemat för patienten: 

Staildadsic Tidshorisont femetiäft EHie!; 

liOGS-03-23 j j r j j V e d s a ^ Q jftgäfder iTjjAäa [•r\\ Vbjplan ] j 'Ar.< j j Wsaschema- j t frnfiätska. 

TM 

<03O0 

Ui 28 Ti 53 OnSO To 31 F r ! ] Lä 2 7S5 3 TM 

<03O0 

SmärlutfäJdSrtöt (SjyfsktersKB. A S H B y i e ) 

!ttji UiCMi { S j A s U S e i s i e. A S H Bfiéj 
E ä r c n ä j g r i i ä i S r j ^ k S f e r S t a , ASM, 

Bite) 
SmSrU.3'(!erirg (SjuWMMfrsia, 

É i f t - m S s g - ö g (S jÄskt ters i fa , [ASK, E>1=) 

A S - H B V ^ ) isSrofiilsasrtng 

i S | ! A s i s ; e i 5 t ö , A E H [(S^j^stféers 

Bvte) j U . A f c H . 

B5ionvSs3 | , J r i£i i ^ e ) 

G5JOD Froto si C ^ r d t * W ?, Tsby S oci^ of o st-13) f rutost f / 5 rdsSr 1 - s . T i b / Eotl si F r j t o s ! (Väralft S de, T ä l y £ o :f SI 

Omsorg) 

FruVost 

Bc-tläJ omsors) 

Frutest f^ärdbärä i s , jFruteiSt 

jTåby&Kti l 

roMSorj) 

0 3 3 0 P e i e o n ^ orrwårärtsd wärafc&aas, Täty Sc-tw Fe is 0 ^ 3 enrtlrffciSä r y i i i S ö a s i e , 
TäbYSKiältHTiSCrg) 

P e i e o r t j trtKärtl^ad 
{rfröt -ärät fs .TåbySadaj OmEOio) om-fSiiJjiaif 

tVä.-cb*SSfl. TäPy 

Sc-tial oms öra) 

F ers o isl-9 c-rmär a^sa 

f t f W c i S ä d ä , Täby 

Goelai omswH) 
Dusth ( Y k s M r i - i e , 

persc-if ij 

ryäratjsräse. 

TSbySot ia l 

QfW 

03.30 

-

10: DÖ OJfiflSSWiS (Sj iAmmnäSi , A S H &|1s) KoSfrSäjW-i i ) (DiSESt, ASiH, 
(S j i r tg imna^ 

ASM.ejfe) 

(Ra !ajv:as sSitail, 

Rsaiumh^mni?!} 

-
10 30 Strtee l iärdSria 

(RS3!C«;a^a=5is l=f i ' , 

Radi i i -T^mmsD 

-

11'.CO EtJrcefiäiWiifij 

(RascMtat^ss i s tera , 
RatfFJ-TitentmsB 

— 
11.30 e t t l l t e h ö f f i l i i n s 

G U ä t t e r a p ^ s i s t e r t i . 

RaShiTihemmsf) 

— 

13-OC M a t ^ S r ä b i ä d e . T S W S c c ä l omsorg) U s i (Vä idt-KrS d i, Ti in Bod »i om s o r « Mat C/Sn&&iJ«pT&6>* Sat is ! :M»t (Î JdSrfrätfs, 
iuiifjHn\ - - • r s ( « f i i i a . y _ . 

I Häng 

Sammanfattningsvis kan IT-stödet sammanställa följande vyer: 

PlaneringsvyerGemensam vård- & omsorgsplanPatientens vård- & 
omsorgsåtgärder/kontakter per dag, vecka, månadEnhetens vård- & 
omsorgsåtgärder för alla patienter per dag inkl. tillgängliga resurser - för att fa 
översikt för att tilldela resurserEnlietens vård- & omsorgsåtgärder (per dag, vecka, 
månad) - per patient, dag, veckaVård- & omsorgspersons, även patients 
åtgärder/kontakter per dag, vecka, månad, inkl patientEnhetens vård- & 
omsorgsåtgärder per dag, vecka, månad - totalt för alla patienter, inkl. vård- & 
omsorgsutförare 

Patientvyer 
• Gemensam vård- & omsorgsplan för patientenPatientens åtgärder/kontakter per 

vecka, dag från alla enheterPatientens aktiviteter/kontakter per dag och vem som 
planerats utföra aktiviteterna 
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Utförda aktiviteterYåvd- & omsorgspersons (även patients) utförda aktiviteter just nu 
samt återstående, inkl patientEnhetens vård- & omsorgsaktiviteter som är utförda 
just nu, per dag, vecka, månad - totalt för alla patienter, inkl. vård- & 
omsorgsutförareEnhetens vård- & omsorgsaktiviteter utförda, samt återstående för 
alla patienter per dag 

Projektet har dessutom diskuterat och formulerat ett antal uppföljnmgs-/statistikvyeri 

vilka dock inte realiserats inom projektets ram. De vore dock möjliga att realisera 
utifrån den information som hålls i IT-stödet. Dessa vyer är: 
• Typ av åtgärd per patient 
• Typ av åtgärd per enhet 
• Typ av åtgärd per vård & omsorgsperson 
• Antal timmar per patient 
• Antal åtgärder per patient 
• Antal timmar per patient och per diagnos 
• Antal åtgärder av viss typ per diagnos 
• Antal besök och antal åtgärder per besök 
• Antal vårddygn 

2.4 Utfall tidplan 

Projektets olika beslutspunkter. 
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Projektets översiktliga tidplan kvartal 3, 2003 

Utveckling av informationsmodell tog längre tid i anspråk än planerat bl.a. beroende på att den 
skulle anpassas så att den var generellt användbar för LSF IT på SLL. 

Utveckling av användargränssnitt till GVD påbörjades men avbröts då det skulle göras en 
upphandling av lagringstjänst för GVD och av en generell Behörighetsadministrativ tjänst och 
en gemensam "Portar-ingång för verksamheterna. 

Utveckling av användargränssnitt för mobil användning av Sams komponenter, MobiSams, 
görs i ett Vinnova-finansierat projekt. Ansökan gjordes utifrån Sams-projektets grundfilosofi. 
Projektägare är Karolinska Institutet. 

Initiering av tesplattform blev fördröjd då den skulle samordnas med MobiSams- projektet på 
Karolinska Institutet och den industrigruppering som skulle bildas där. 

Den iterativa utvecklingen av IT-stödet och det därpå följande gemensamma testet tog längre 
tid än beräknat.Test ute hos de deltagande verksamheterna är försenat bl.a. beroende på 
svårigheter att "komma igenom" brandväggar* t i l l testplattformen. 

Sammantaget så är projektet försenat ca 3 månader. 

2.5 Utfall kostnader, inklusive resurser 

Resursinsatser från verksamheterna var planerad t i l l 3320 timmar men uppgick 
2005-03-31 ti l l 3800 timmar. Arbetet med att specificera informationsmodellen och 
testverksamheten har tagit längre tid än beräknat, dessutom ingår tid från LSF IT. 
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Ursprunglig finansiering 
2003 2004 2005 Totalt 

ITHS2 1,350 1,350 0,300 3,000 
LSF 2,000 0,000 0,000 2,000 
Verks, insatser 0,900 0,700 0,200 1,800 
Totalt 4,250 2,050 0,500 6,800 

Verklig finansiering 
ITHS2 1,350 1,350 0,300 3,000 
LSF 2,000 1,500 0,000 3,500 
Verks.insatser 0,972 0,944 0,364 2,280 
Totalt 4,322 3,794 0,664 8,780 

Kostnader 
Doktorand 0,000 0,200 0,000 0,200 
Utv.projledn.övr 2,614 2,423 0,720 5,757 
Totalt 2,614 2,623 0,720 5,957 

Verksamheterna har bidragit med mer tid än planerat 

överskjutande medel kommer tillsammans med extra medel från LSF IT att användas för pilotinstallation 

2.6 Indikation effektmål 

Hemsjukvården utgör idag ett viktigt inslag inom den samlade hälso- och sjukvården. 
Ett effektivt informationsstöd för hemsjukvården och dess samverkan med andra 
omsorgs- och vårdenheter kan medverka t i l l : 

• Att kvalitet, valmöjlighet och reellt inflytande för patienten ökar. 
• Att kostnaderna för sjukvården och kommunen minskar. 
• Att den medicinska kvaliteten höjs. 
• Att den medicinska säkerheten för patienten ökar när bättre beslutsunderlag 

fmns tillgängligt. 

Förutsättningar 
Om det utvecklade IT-stödet införs fullt ut och alla verksamheter som samarbetar 
kring patienten använder det så bör dessa effektmål kunna uppfyllas. Det förutsätter 
dock att övriga funktioner finns såsom åtkomst till övrig vårdinformation, PAS-
integrering, att patienten har tillgång ti l l sin information via Vårdguiden m.m. 

Följande mer specificerade effektmål kan också uppnås om tidigare förutsättningar är 
uppfyllda. 

Vårdtagarpersp ektivet 
• Patienten ges ökad möjligheten t i l l att delta beslut angående sin vård. Ökat 

inflytande för patient och närstående. 
• Ökad vårdkvalitet och tryggare vård i hemmet för patienten. Vårdgivaren kan 

erhålla och förmedla mer information och far därmed förbättrad överblick kring 
vad som skall göras kring patienten. 

• Ökad möjlighet att ha information tillgänglig om patienten då patienten befinner 
sig i även utanför hemmet, t.ex. på vårdcentral eller sjukhus vid olika tider på 
dygnet. 
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• Ökad möjlighet att på ett säkert sätt göra bedömningar och fatta medicinska och 
omvårdnadsmässiga beslut på distans utan att alla beslutsaktörer är på plats. 

• Ökad möjlighet för patient och närstående att dokumentera vård samt att få del av 
vad som dokumenterats av olika vårdgivare. 

• Ökad kunskapsöverföring mellan patient/närstående och vårdgivare. 

Vårdgivarperspektivet 
• Förbättrad möjlighet för tvärfunktionella hemsjukvårdsteam att samarbeta på ett 

effektivt sätt med möjlighet till samlade bedömningar avseende patienten samt att 
koordinera medicinska och omvårdnadsmässiga beslut avseende patienten, också 
när denne vårdas av personal från olika enheter. 

• Ökad möjlighet att på ett effektivt sätt utväxla information mellan 
teammedlemmar när som helst på dygnet fastän de befinner sig på olika platser. 

• Förbättrad och förenklad informationsöverföring. 
• Bidra t i l l att möjliggöra en djupare samverkan mellan de olika vårdenheter som är 

involverade i vården av en patient och där de olika enheterna i vårdkedjan kan ha 
landsting, kommun eller privat ägare som huvudman. 

• Förbättrad möjlighet för effektiv logistik. 
• Reducera dubbeldokumentation. 
• Förkorta ledtider i arbetsprocesser. 
• Förtydliga ansvaret för de olika yrkeskategorierna i teamet 

För att veta om dessa effektmål kommer att uppfyllas bör en studie göras före och 
efter införande av IT-stödet och nya arbetsprocesser, både för verksamheter och för 
patienter. Eftersom det är ett övergripande processtöd så bör denna effektmålsstudie 
göras från en central nivå och omfatta både landstinget och kommuner. På respektive 
enhet kan varje enhetschef följa upp sin verksamhet men de totala effekterna bör 
följas upp centralt, ev. en studie av Socialstyrelsen eller Sveriges Kommuner och 
Landsting. Denna studie kan först göras när några "hela" vårdkedjor använder sig av 
arbetssättet och IT-stödet. 
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3. Överlämning/leverans av projekt 

23(27) 

3.1 Dokument i projektet 

Bilden nedan visar de viktigaste dokumenten i projektet och beskriver i huvudsak den 
utvecklingsmetod som använts. Dokumenten kan delas in i två grupper: 

• Input t i l l projektet, dokument som är förutsättningar eller utgångspunkter för 
projektet samt administrativa och styrande dokument, som föreskrivs i 
projektmodellen och som beskrivs närmare där. 

• Sakdokument, som beskriver Sams-projektets resultat och successivt förfinas 
och preciseras. De sist producerade sakdokumenten är beskrivningar av 
leveransen från Sams-projektet. 

Styrande dokument 
• ITHS2-ansökan 
• Projektdirektiv 
• Projektplan 
• Projektstatusrapporter (uppföljningsrapport) 
• Delrapport ITHS2 
• Projektgranskningsrapport 
• Slutrapport ITHS2 
• Projektslutrapport t i l l LSF IT, SLL 

Sakdokument 
• Sams visualiseringsrapport - arbetsdokument som beskriver hur det ser ut 

idag och tankar kring morgondagens arbetssätt 
• Process-begreppsmodell (skall revideras efter sluttest) 
• Konceptuell Informationsmodell (skall revideras efter sluttest) 
• Systembeskrivning 
o Funktionsspecifikation (skall revideras efter sluttest) 
• Arkitektur och teknikval 
• Datamodell (skall revideras efter sluttest) 
• Mappningsbeskrivning 
• Testdokumentation 

Systemleverans 
• Paketerad programkod 
• Funktionsspecifikation 
• Databasmodell 
• Reviderad Informationsmodell 
® Användardokumentation 
• Forskningsrapport - Delaktighet i den samordnade vårdplaneringen, Örebro 

Universitet inom Vårdvetenskap Nr 2005:1 
• Förslag t i l l förvaltningsplan 
• Förslag t i l l produktifieringsbeskrivning 
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Projektledningen är ansvarig för leverans av projektresultatet t i l l projektägaren och de 
medverkande enligt samarbetsavtalet. Innan leverans var den ursprungliga tanken att 
styrgruppen ska utse förvaltningsansvarig för projektresultatet. 
Al l dokumentation fmns på projektplatsen och till viss del på Sams webbsida, 
ansvariga är LSF IT 

3.2 Ansvar för projektresultatet 

Det sammantagna ansvaret för projektresultatet har styrgruppen. Projektledningen har 
ansvaret för att tillse att projektresultatet överensstämmer med projektplanens 

( beskrivning av leveranser, samt alla deltagare ansvarar för sina funktioner såsom 
kravställare, teknikutveckiare etc. 

3.3 Överföring av erfarenhet 

( Projekt-, referens- och styrgruppen har haft ett gemensamt "avslutningsmöte" för att 
diskutera projekterfarenheter, dock saknades vid detta tillfälle någon större erfarenhet 
ifrån test av IT-stödet på respektive ställe, varför ett nytt möte kommer att hållas 
hösten 2005, då även planerna på pilottest är klarlagda. 

4. Erfarenheter och observationer 
En av erfarenlieterna är att det fmns stora möjligheter att vårda patienten med hemmet 
som bas. En viktig förutsättning för att kunna realisera dessa möjligheter är att man 
måste kunna skapa en bättre samverkan än den som är vanlig idag, speciellt om 
många olika aktörer skall utföra olika typer av tjänster för patienten/medborgaren. 
Patienten själv och närstående kan göras delaktiga och vara mer aktiva och centrala 
än vad som är fallet idag. Patienten och närstående är själva en del av samverkan 
genom att de t ex utför vissa åtgärder. 

En god informationsförsörjning är en av förutsättningarna för att realisera samverkan 
och en mer målorienterad vård. 

En annan erfarenhet är att ett bra definierat och generaliserat åtgärdsbegrepp är ett 
kraftfullt instrument för att kunna beskriva vad som ur samverkans synpunkt behöver 
utföras av olika enheter för att en helhet skall kunna uppfattas och där dessa åtgärder 
är strukturellt kopplade t i l l intentionerna i vårdplanen. 

Det är en mängd faktorer som påverkar hur effektivt man kan realisera en bättre 
samverkan där man ställer patienten i centrum. Förutom en bättre 
informationsförsörjning behöver olika incitament såsom ersättningssystem, kunskap 
om sätt att vårda, former för hur vårdplaneringen kan utföras, synsätt på angränsande 
personalkategorier och en mängd andra faktorer påverkas för att en bättre samverkan 
skall kunna realiseras. 

En reflektion som delas av samtliga deltagare är att projektets fokus har känts 
angeläget. Det har erfarits art det finns stora förhoppningar kring den här typen av 
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stöd ute på de deltagande verksamheterna och att man ofta får höra spontana 
reaktioner att denna typ av IT-stöd är något som skulle kunna medföra stora 
förbättringar i form av förbättrad samverkan, ökad kvalitet och ökat inflytande för 
patienten. 

Det finns en samsyn bland aktörer att en gemensam vårdplan behövs - det skulle 
underlätta arbetet för alla inblandade och ge patienten en mycket bättre vård. 
Ar-betssättet kan förändras och bättre samarbete kan åstadkommas i steg i samband 
med att IT-stödet förs in i verksamheten. 

En observation generellt avseende dagens situation är att det ännu inte i någon större 
utsträckning genomförs någon övergripande vårdplanering i samband med 
utskrivning från slutenvårdsenheter. Ett antagande är att det dels finns ett bristande 
incitament för denna typ av möten och dels att det tar mycket tid för olika aktörer att 
färdas och dessutom hitta gemensamma tider för att sammanstråla och genomföra en 
samtidig vårdplaneringssession där olika aktörer kan diskutera och påverka varandra 
med olika argument om förutsättningar och möjligheter. Bättre IT-stöd som är 
lämpliga för detta ändamål skulle förmodligen kunna realisera dessa möten på ett 
effektivare sätt. 

Det har framkommit i olika diskussioner och presentationer att det behövs ett 
liknande stöd för andra vårdkedjor än mellan Slutenvård-ASIH-Kommun. 

Projektet har saknat representanter från primärvården. Primärvården spelar ofta en 
central roll i vården av patienter i hemmet, och en ökad samverkan med denna instans 
har vid upprepade tillfållen under projektarbetets gång beskrivits som önskvärd. Även 
slutenvården har kommit in sent i utvecklingsprocessen och kunde kanske ha getts 
möjlighet att bidra i större utsträckning tidigare under projektets gång. De kontakter 
som dock knöts under den senare fasen av projektarbetet har visat sig värdefulla. 

Testningen ute på enheterna i slutet av projektet har försenats på grund av olika 
orsaker - både tekniska och åtkomstmässiga. Lokala föreskrifter och rutiner har 
försvårat arbetet att installera utrustning på somliga av enheterna, trots att projektet 
och testkörningen haft klartecken från "högsta ort" och IT-ansvariga från samtliga 
enheter fått information om projektet i god tid och även deltagit i referensgruppen. 
Detta har förmodligen att göra med den omständigheten att göra att olika nät- och 
brandväggsansvariga inte i sina strategier har med att man skall realisera stöd för 
samverkan vilket bland annat innebär att in- och utgående trafik genom brandväggar 
och mellan nät inte har förberetts för en aktiv samverkan. Det är viktigt att detta 
förbereds på ett bättre sätt för framtiden för att underlätta samverkan mellan olika 
typer av utförande organisationer. 

Dagens lagstiftning utgör i sin nuvarande utformning ett hinder för utbyte av 
information mellan vårdgivare. Olika lagar är inte harmoniserade med varandra. 
Projektet har visat att en kraftfull auktorisationskomponent kan klara många av 
problemen med detta, men att en fördjupad samverkan kan realiseras lättare med en 
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bättre lagstiftning. Det är dock viktigt att auktorisationskomponenten är så pass 
kr-aftfull och flexibel att den kan följa med i en förändrad lagstiftning. 

En kraftfull auktorisationskomponent ger möjlighet till styrning av 
informationsåtkomst på detaljerad informationselementnivå. Detta kan vara av värde 
för att både kunna upprätthålla en god samverkansnivå och samtidigt ge möjligheter 
för t ex patienten att sätta upp restriktioner på åtkomst från vissa aktörer, vilket 
han/hon har rätt t i l l . 

Det hade varit önskvärt med möjlighet att koppla IT-stödet också t i l l remisshantering 
( och andra viktiga tjänster, vilket ligger nära t i l l hands, men avgränsningen gav inte 

möjligheter t i l l detta utan skulle kunna göras i en senare aktivitet. 

Projekthantering har fungerat väl och de metoder och verktyg såsom projektplatsen 
j har varit en förutsättning då vi har deltagare från många olika verksamheter. 

Det gjordes projektrevision ur tre synpunkter: projekthantering, informationsmodell 
och teknik. Projektet hade nytta av revisionen, utom när det gällde den tekniska 
revisionen. 

Projektgruppen har fungerat mycket bra och har med stort engagemang deltagit i 
utvecklingsarbetet. Även referensgruppen har fungerat väl även om närvaron i 
referensgruppen kunde varit något bättre. Det innebär alltid vissa problem med 
kunskapsöverföring och förankring när viktiga personer i styrgruppen byts ut men det 
har t i l l viss del kunnat hanteras. 

Under projektets gång har förankringen varierat beroende på personbyten från 
landstinget centralt, men intresset från de olika verksamheterna och andra intressenter 
har hela tiden varit högt. 

Arbetsprocessen i projektet har varit bra med processbeskrivning, termer och 
begrepp, informationsmodell och därefter test av komponenterna. Det som projektet 
vi l l rekommendera vid nästa utveckling är att man tidigt gör prototyper för att konkret 

{ se hur man vil l arbeta. 

En erfarenhet är att testfasen och det iterativa arbetet härmed är viktigt för att få 
smidighet i interaktionen i samband med de praktiska rutinerna i den vardagliga 
verksamheten. 

Olika verksamheter som medverkade hade olika situationer ifråga om man hade ett 
traditionellt journalsystem eller inte. De verksamheter som hade ett traditionellt 
journalsystem ville behålla detta då de spelade en inarbetad roll i förhållande t i l l 
ordinationsregler, dokumentation etc. Det visade sig att förbättringsarbeten med 
vårdplaneringskomponent, åtgärdskomponent och resursallokeringskomponenter 
kunde i hög grad göras för att bidra t i l l en bättre samverkan oberoende av de 
traditionella journalsystemen. Emellertid vi l l man efter ett migreringsarbete ha en 
bättre koppling mellan en planerad och genomförd åtgärd och dokumentationen av en 
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vårdkontakt där den senare täcks av de traditionella journalsystemen. De äldre 
journalsystemen bör med tiden bytas ut mot en bättre komponent för att beskriva 
vårdkontakter. 

En juridisk genomgång påbörjades men sköts på då vårdplaneringskomponenten skall 
anpassas t i l l SLL:s IT-ramverk och då en ny juridisk genomgång skall göras i 
samband med detta. 

En juridisk genomgång har till viss del gjorts men avbröts då denna 
vårdplaneringskomponent planeras för anpassning ti l l SLL:s IT-ramverk och då 
kommer att belysas juridiskt utifrån detta. 

5. Förslag till forbättringar 
• Fler aktörer än de som medverkat i Sams skall vara med och ställa sina krav -

kommuner, primärvården, närsjukvården och slutenvårdsenheter, dels för att 
verifiera att projektet "tänkt rätt" och dels som en del i förankrigsprocessen. 

• I nuvarande IT-lösning ingår inte vård- och omsorgsdokumentation utan den fmns 
i befintliga system - i framtiden bör den vara integrerad. 

• Integration med funktionen för betalningsprocessen för Samordnad vårdplanering. 
Idag används WebCare. 

• Integrera patientens vyer i Vårdguiden under Mina vårdkontakter. 
• Stödtjänster för vårdbegäransförfrågningar (Remissbrooker), bokningar, sortiment 

och "gemensam Elektronisk Katalog" med alla intressenter. 
• Arbeta vidare kring åtgärdstyper för planering på olika nivåer. 
• Beslutstöd (mallar, checklistor) vid val av vilka åtgäder som ska göras. 
• Prova olika metoder/alternativ för signalering/alerts - dvs. hur uppmärksamma att 

någon förändring har skett i planen. 
• Projektet vill rekommendera att man i samband med framtida utvecklingsprojekt 

tidigt gör prototyper för att konkret se hur man vil l arbeta. 
• Man bör tidigt i projektet knyta kontakter med IT-ansvariga, såväl på chefs- som 

på utförarnivå ute på enheterna och komma överens om en tydlig 
ansvarsfördelning för att undvika hinder och förseningar i samband med 
implementering. 


