
Kontakt

Bakgrund Mål

Genomförda förändringar Resultat

-Vi gör det lätt att göra rätt-

För att vården ska kunna dra full 
nytta av och använda e-
hälsotjänster optimalt, krävs 
kontinuerlig utveckling och 
förbättring av vårdens processer 
och arbetsflöden. Genom 
nationell och regional samverkan 
kring standardiserat arbetssätt 
kan vården effektiviseras och en 
ökad kvalitet och patientsäkerhet 
uppnås. 

Utgångspunkt är rätt information 
på rätt plats i rätt tid, med stöd 
av digitala verktyg för vård-
planering, kunskapsstöd, 
vårdprocessutveckling via 
standardisering och 
systematisering parallellt med 
person-centrering och med 
möjlighet till mobilitet och 
distansarbete. 

Syfte: Förbättrad 
användning av digitala 
verktyg ger vårdpersonal 
mer tid för patienten. 

Effektiva flöden i de 
digitala verktygen.

Digitala verktyg som 
stöttar vårdprocessen.

Generera mer tid för nära 
patientarbete.

Strukturerade och processbaserade journalmallar

Genombrottsprogrammet –delvis reviderat upplägg med digital 
möte och grupp 2 framskjuten till HT 2020. 

Utbildningssatsning för chefer och superanvändare –skickades 
ut via mail pga. pandemi. 

Samverkan med andra Tillsammansprojekt –patientkontakt, 
utveckling av rehab kedjan, cancervård. 

Maria Carlström

Maria.a.carlstrom@rjl.se

Goda förutsättningar Delprojekt 2 –
Mer tid för patienten -vårdinformation

Framtagna mallar används i varierande utsträckning. Statistiska 
resultat saknas. Viktigt med tydligare förankring i verksamheten 
vilket Genombrottsprogrammet kan ge. 

Arbetssätt med strukturerad och processbaserad 
mallframtagning för förbättrad vårdinformation är 
implementerat i förvaltning. Samverkan inom sydösta
sjukvårdregionen är startad. 

Två grupper avslutade i Genombrottsprogrammet-. Gruppernas 
resultat påverkat av pandemin då förändringar inte kunnat 
genomföras som planerat. Behov av revidering av 
programupplägg. Planerad uppföljning med grupp 1 och 2 har 
inte kunnat ske. Inga nya grupper har kunnat startas på grund av 
pandemin. Genombrottsprogrammet kommer troligen integreras 
i E-hälsoprogrammet Enklare vardag men hur är inte klarlagt. 

Representanter från vårdtjänster är nu involverade i flera andra 
Tillsammansprojekt och representerar där Tillsammans-tankarna 
gällande vårdinformation. 



Kontakt

Vad har fungerat bra? Vad har varit svår?

Viktiga milstolpar

Goda förutsättningar Delprojekt 2-
Mer tid till patienten- vårdinformation

-Vi gör det lätt att göra rätt-

Genombrottsprogrammet har kunnat anpassas utifrån behov i 
deltagargruppen.

Digital redovisning i Genombrottsprogrammet.

Två grupper i Genombrottsprogrammet har trots pandemin kunnat 
avslutas. En avslutning fick ske digitalt. 

De coacher som utsetts i verksamheten har haft en god dialog med 
programansvariga  för Genombrottsprogrammet via mail.

Samverkan programansvariga emellan samt administrativt stöd 
från Qulturum har varit enkelt och smidigt. 

Att fortsätta med Genombrottsprogrammets planering i pågående 
pandemi. 

Att starta nya Genombrottsprogram i pågående pandemin. 

Ett nytt E-hälsoprogram , Enklare vardag, som också innefattar 
dokumentation har startats parallellt vilket gjort syftet med 
Genombrottsprogrammet otydligt. 

Utvecklingschefen som varit ansvarig för projektet tillsammans 
med vårdtjänster fick under 2020 ett nytt uppdrag som 
verksamhetschef. 

Statistisk uppföljning. 

Mycket av programmet finns nu inom Vårdtjänsters förvaltning 
vilket kan göra Tillsammans-kopplingen otydlig. 

Samverkansmöten läggs ner från hösten 2020 och huvudprojektet 
blir att genomföra Genombrottsprogrammet. 

Ingen uppföljning görs av Genombrottsprogrammet våren 2021 på 
grund av pandemin vilket gör att programmet inte kan utvecklas 
enligt feedback.

Programansvarig utvecklingschef får en ny tjänst våren 2021 vilket 
omöjliggör deltagandet i Genombrottsprogrammet. 

Under våren 2021 startas E-hälsoprogrammet Enklare vardag där 
dokumentation tas upp på liknande sätt som i 
Genombrottsprogrammets syfte. Genombrottsprogrammets metodik 
kommer troligen införlivas i Enklare vardag. 
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