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Inledning

Programtiden för Program 4D har nått sitt slut och det är dags att reflektera över allt som 
åstadkommits. Den här rapporten presenterar några av de mest betydelse fulla insikterna 
och resultaten från arbetet. Här finns generaliserbara lösningar och diagnos specifika  
resultat – med effekter – som kommer att finnas kvar och tas vidare.

Bärande insikter från arbetet handlar om värdet av samverkan. Det gäller särskilt den 
samverkan mellan vård och forskning som åstadkommits utifrån gemensamma patient-
processer. Insatser som görs tidigt i processen har visat sig allra viktigast, eftersom de 
bidrar till tidig upptäckt och i vissa fall även till prevention.

Rapporten tar sin utgångspunkt i patientprocessen och dess arbetssätt. Vi navigerar  
där efter vidare till e-tjänster som kommit fram ur 4D-arbete och som sedan spritts vidare 
och fått flera utmärkelser. Slutligen presenteras ett antal lösningar som förstärker vårdens 
och forskningens data- och informationstillgång och kommer patienten till nytta genom 
 bättre infrastruktur. Resultaten är många och en del går att beskriva i siffror men inte alla. 
Det beror på att ett förbättringsarbete ofta är något som ständigt pågår, i många små  
steg i samma riktning över en längre tid. De går inte alltid att kvantifiera men de skapar  
ett förbättringsklimat och leder till långsiktig förändring. 

Detta ständiga förbättringsarbete gör skillnad för patienten, vården och forskningen.   
Och det är tack vare alla engagerade deltagare som Program 4D har kunnat bidra till 
 denna positiva utveckling. Vi gläds åt att ha varit en del av programmet och ser fram  
emot att dess resultat lämnar avtryck och förvaltas vidare i många delar av landstingets 
och Karolinska Institutets verksamheter.  

Med önskan om trevlig läsning,

Barbro Naroskyin    

hälso- och sjukvårdsdirektör
Stockholms läns landsting, SLL

Ole Petter Ottersen

rektor
Karolinska Institutet, KI

Program  
4D
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Att skapa generaliserbara modeller 
som passar flertalet diagnoser.

Exempel på generaliserbara modeller: 
Patientens beslutsstöd, vårdens beslutsstöd, forskningens stöd i olika 

typer av data (till exempel biobanker och kvalitetsregister)

Bättre förutsättningar för vård 
och forskning att snabbt kunna 

implementera ny kunskap

Bättre hälsa
 Ökad delaktighet

Syfte

M
ål

Program 4D och patientnytta 
genom samverkan mellan 
patienten, vården och forskningen

Fakta om programmet
Program 4D (D som i diagnos) är ett 
unikt flerårigt samverkansprogram 
mellan Stockholms läns landsting 
(SLL) och Karolinska Institutet (KI), 
med programtid mellan 2013 och 
2017. Programmet ligger i linje med 
de behov som finns och krav som 
ställs på framtidens hälso- och sjukvård 
och startades mot bakgrund av att 
vården och forskningen står inför en 
rad utmaningar. Sveriges invånare 
blir allt fler och dessutom allt äldre. 
Samtidigt som människor generellt 
har bättre hälsa och lever längre sker 

Det övergripande syftet med Program 4D är bättre 
hälsa och ökad delaktighet för individen. 

Syftet med Program 4D är att skapa bättre 
förutsättningar för vård och forskning som gör 
att vi snabbt kan omsätta ny kunskap till 
 individanpassad prevention, tidig 
diagnostik och behandling. 

Målet är att skapa generaliserbara 
modeller/lösningar som passar 
flertalet diagnoser.

Gemensamt för allt arbete inom 
4D är att patientens perspektiv 

alltid ska vara centralt. 

en ökning av antalet patienter med 
folksjuk domar. Patienter är idag 
mer kunniga och välinformerade än 
tidigare, vilket gör att fler tar större 
ansvar för den egna hälsan och vill 
vara delaktiga. Sammantaget ställer 
allt  detta krav på åtgärder och utveck-
ling av såväl prevention som vård och 
klinisk  forskning. 

De fyra diagnoser som ingår i 
program met är några av de vanligaste 
folksjukdomarna: artriter, bröstcancer, 
diabetes typ 2 och hjärtsvikt. Utöver 
diagnoserna finns ett eget projekt för 
informationssystem, 4D Informatik.

Informatikprojektet har gjort det 
möjligt att länka samman  information 
från journaler, e-hälsokonton, 
kvalitets register och biobanker.  
Det skapar också förutsättningar för 
utveckling av generaliserbara lösning-
ar     som går att applicera på flertalet 
diagnoser och områden.
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Målbilden
Programmets målbild visas i illustrationen nedan. Målbilden tar sin utgångspunkt i patientens väg genom vården och 
forskningen, och det tydliga patientperspektivet är centralt i arbetet i Program 4D. 

Data delas utmed patientens väg för att data ska bli information som leder till kunskapsbyggande och beslutsstöd för 
patienten, vården och forskningen. 

Generaliserbara lösningar som resultat av 4D:s arbete
Programmet har resulterat i ett antal generaliserbara lösningar. Dessa är exempel på nya tjänster, arbetssätt eller processer 
som alla på något sätt bidrar till bättre samverkan mellan patient, vård och forskning. Lösningarna består av e-tjänster, 
processer eller nya arbetssätt som kan spridas vidare geografiskt till andra verksamheter och/eller sjukdomsområden. 
Lösningarna benämns på följande sätt, här illustrerade med målbilden som bakgrund. 

Symtom Provtagning Diagnos Terapi Uppföljning Evaluering

Samtycke Biobank Klinisk	  prövning Biobank Kvalitetsregister

Kunskapsbank

Vårdens	  
beslutsstöd

Patientens	  
beslutsstöd

Forskningens	  
stöd

Kunskap	  för	  implementering

Hälso-‐ och	  sjukvård

Forskning	  -‐ utveckling

Kunskap	  för	  implementering

Systematisk	  datainsamling	  och	  analys	  möjliggör	  kunskapsbyggande

Check-
tjänst

PEP

Bildbankning 
(EKO/EKG)

Min digitala 
vårdplan

Strukturerade 
journaldata

Standardiserade 
patientprocesser

Biobanking

Mitt
e-samtycke

Näringslivs-
samverkan

Forsknings-
koordinatorer

Lärande-
centrum

Data –
en ingång

Kunskapsbank

Vårdens	  
beslutsstöd

Patientens	  
beslutsstöd

Forskningens	  
stöd
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• Biobanking 

• Forskningskoordinatorer

• Min digitala vårdplan
• Mitt e-samtycke
• PEP 
• Lärandecentrum

• Checktjänst
• Patientens Egen Provhantering   
   (PEP)

En del av lösningarna är tjänster direkt riktade till  invånare  
eller patienter medan andra ska förbättra hälso- och 
sjukvården och kommer patienter till nytta mer bakom 
kulisserna. De senare visas i illustrationen ovan som infra-
struktur. 

Lösningarna beskrivs kortfattat i faktablad längre fram 
i rapporten och vissa fördjupas med mer detaljerade 
 beskriv ningar. En av de generaliserbara lösningarna,   Data 
– en ingång, är inte med i beskrivningen. Det beror på att 
denna funktion har integrerats i SLL-satsningen Framtidens 
vårdinfomationsmiljö redan under programtiden.

Utöver de lösningar som visas här finns också flera goda 
resultat och förbättringar inom respektive diagnosområde, 
såsom akademiskt specialistcentrum, specialistenhet som 
blivit centrum för specialistvård och länk till primärvård 
och forskning eller utökat arbete genom akademiskt 
primärvårdscentrum. 

Kärnan i 4D
Program 4D har sedan start definierat sig som ett sam-
verkans  program. Detta fokus på samverkan har visat 
sig vara centralt för den nytta som programmet ger för 
patienten, vården och forskningen. 

När ett knappt år återstod av programtiden gjordes en om-
fattande extern utvärdering. Boel Andersson Gäre,  
professor på Jönköpings Universitet, och Bo Bergman, 
 professor emeritus på Chalmers, hade uppdraget att göra ut-
värderingen. Båda har lång erfarenhet av förändrings processer.

Utvärderingen visade att det har varit mycket lyckosamt att 
föra samman vård och forskning och stödja gemensamma 

processer kring patienten. Patientnytta exemplifierades 
genom minskad återinläggning av hjärtsviktspatienter och 
kortare tid till diagnos för artritpatienter. Förbättringar i 
patientprocesserna som gäller tidig upptäckt lyftes fram 
som särskilt betydelsefulla. 

Utvärderarna rekommenderade att föra vidare och fortsätta 
utvecklingen av samarbetsplattformen mellan KI och SLL. 
Rekommendationen från utvärderingen var också att fort-
sätta att utveckla arbetet från 4D inom ordinarie verksamhet 
så att det leder till långsiktig patientnytta för patienter. 

Mer om detta följer i den här rapporten med beskrivning-
ar av hur lösningarna implementeras och sprids i 
 ordinarie   verksamheter och till andra landsting samt 
utgör underlag för utveckling inom ramen för Framtidens 
Vårdinformations miljö (FVM).

Den som är intresserad av att läsa hela utvärderings-
rapporten kan ladda ner den på vardgivarguiden.se/4D. 

”Den mest betydelsefulla insikten från 4D är 
den fruktbara samverkan mellan forskning 
och praktik – insikten att varje patient är en 
möjlighet till lärande, inte bara det individuella 

lärandet, som ofta utmärker det professionella, utan 
ända fram till det lärande som uppstår i samband 
med utveckling och forskning. Programmet 4D 
visar på det fruktbara i att föra samman kliniska 

utvecklings- och forskningsprocesser.”  
 

Ur rapport ’Utvärdering 4D – lärdomar och möjligheter’, sid. 14
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Resultat från 4D inkluderas i 
närliggande satsningar

Patientprocesser i samverkan
Hösten 2016 var det kick-off för ett initiativ i landstinget 
som kallas Patientprocesser SLL. Syftet är att förbättra 
patientens upplevelse och utfall av behandling i hela 
vårdförloppet samtidigt som man har effektivitet i interna 
processer.  

Arbetet inom Patientprocesser SLL drivs utifrån linje-
organisationerna. Därför utgick man från de fyra diagnos-
områdena i 4D eftersom processarbetet redan kommit en 
lång bit på väg inom projektgrupperna. Ett femte område 
lades till, psykisk ohälsa i somatiken, och sjukdomen dia-
betes utökades till att inkludera både typ 1 och typ 2.  
Representanter från 4D har funnits med i alla process-
grupper för att ta tillvara erfarenheter från arbetet inom 
4D samtidigt som fler patientbehov och sjukdoms-

områden  beaktats. Nu, när initiativet pågått under ett år, 
görs en översyn. Detta för att fatta beslut om satsningen 
ska breddas till mer övergripande patientområden eller 
om  intentionen i arbetet istället ska integreras i de både 
satsningarna Framtidens vårdinformationsmijlö (FVM) 
SLL och Kunskapsstyrning SLL.

Vårdinformationsmiljö som omfattar 
information, teknik och arbetssätt
Det övergripande målet med FVM SLL är att med digital-
isering som verktyg förbättra patienternas möjligheter att 
vara delaktiga i sin vård samt att möjliggöra nya arbetssätt 
inom hälso- och sjukvården. Ambitionen är att informa-
tionen i framtiden ska följa med patienten på dennes väg 
genom vården och forskningen, en väg som väldigt ofta 
korsar flera olika huvudmän, vårdgivare och IT-system. 

Den ordinarie programtiden för 4D tar slut den sista december 2017. Förutom att många resultat 
och lösningar från Program 4D implementeras i ordinarie verksamheter kommer de också att vidare-
utvecklas på olika sätt och i olika sammanhang. 
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- Informationssystemen kommer att behöva spela en 
mycket mer aktiv roll i hälso- och sjukvården framöver. 
Standardisering och gemensam terminologi är ett led i 
det och här har 4D gjort ett viktigt arbete, säger Patrik 
Georgii-Hemming som är en av projektledarna och 
drivkrafterna i FVM SLL och som har djup kunskap inom  
både teknik, informatik och medicin. 

Data, information och kunskap, burna av teknik, är 
 mycket viktiga byggklossar i flera av de lösningar som 
kommit fram inom Program 4D. Som exempel är stand-
ardiserad journaldata en förutsättning för välfungerande 
och effektiv   vård. Det gäller även för vårdens framtida 
utveckling, där bland annat artificiell intelligens (AI) 
ingår. Att den är standardiserad innebär att den får gemen-
sam  innebörd och struktur. Enkel åtkomst är en annan 
förutsättning för att data ska bli användbar för vård och 
forskning. Även detta är ett fokusområde som initierats 
inom 4D och  sedan integrerats i FVM SLL.

En ny vårdinformationsmiljö öppnar också för nya arbets-
sätt. Tillgång till patientinformation och ett gemensamt 
språkbruk underlättar utvecklingen av gemensamma 
patientprocesser. Jämförbar och standardiserad data behövs 
för att kunna omvandla data till värdefull information om 
till exempel biobanksprover och diagnostiskt bildinnehåll. 
Här har diagnoserna inom 4D varit piloter och resultatet 
från detta bärs vidare inom ramen för fortsatt biobanking i 
Stockholms län. 

En hälso- och sjukvård i ständigt lärande 
För att patienterna ska mötas av en kunskapsbaserad hälso- 
och sjukvård av god kvalitet krävs att vårdens medarbetare 
enkelt har tillgång till aktuell kunskap och verkar i en 
lärande miljö. Detta är utgångspunkten för en nationell 
satsning som initierats av Sveriges kommuner och lands-
ting, SKL, som ska etablera en sammanhållen struktur 
för kunskapsstyrning. SLL har fattat beslut om att ingå i 
uppbyggnaden av den nya nationella strukturen.

Syftet är att genom nationell samverkan skapa ett lärande 
och stödjande system för medarbetare i hela hälso- och 
sjukvården. Det ska också underlätta att ny kunskap 
 snabbt kan omsättas till förbättringar av vården efter 

För mer information om:

FVM SLL: Kontakta Patrik Georgii-Hemming, e-post patrik.georgii-hemming@sll.se

Kunskapsstyrning SLL: Kontakta Björn Wettermark, e-post bjorn.wettermark@sll.se

 patienternas behov. Samarbetet väntas också leda till 
förutsättningar för att ta fram gemensamma indikatorer 
för god vård samt strukturer för arbetet med nationella 
vårdprogram och uppföljning genom kvalitetsregister.

Projektgrupperna i 4D har bedrivit ett omfattande  arbete 
vad gäller processkartläggningar, vilka inkluderar arbets-
sätt, standardisering samt åtkomst av data. Utöver det har 
tänkbara utfallsmått utifrån patientens behov varit viktiga 
prioriteringar. De lärdomar och konkreta leveranser som 
finns från 4D:s arbete är nu till nytta för både FVM SLL 
och Kunskapsstyrning SLL där de kommer att inkluderas.
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Standardiserade  
patientprocesser

Bakgrund
Patientprocesser har beskrivits, utvecklats och införts 
inom alla de fyra diagnoser som ingår i 4D. Detta för 
att möta ett behov av en mer heltäckande och detalj erad 
beskrivning av hur vården och forskningen bör integre-
ras runt patienten. Arbetet med patientprocesser inom 
de fyra diagnoserna har haft tyngdpunkt på olika delar 
av patientprocessen, beroende på de förutsättningar 
som gäller inom det diagnosområdet. Gemensamt är 
dock att de utgår från patientens väg genom vården och 
forskningen. God samverkan mellan primärvård och 
specialist mottagning är en förutsättning för patientens 
behand ling – detta gäller för alla diagnoser. 

En gemensam målsättning har också varit att få en mer 
strukturerad, enhetlig och jämlik hälso- och sjukvård. 

Ansvarsfördelning och samordning mellan specialist-
vård och primärvård belyses i patientprocesserna. 
Läs mer om nya arbetssätt och diabetes typ 2 i 
primärvården på sid 17 och om hur samverkan  mellan 
primär- och special istvård ser ut på de fem hjärtsvikts-
mottagningarna på sid 15. Följ också det arbete som 
görs med patientmedverkan inom  Stockholms tre 
bröstcentrum och hur universitetssjukvården ser ut på 
Akademiskt specialistcentrum - Centrum för reuma-
tologi på sidorna 13 respektive 19. 

Kort sammanfattning av lösningar från 4D 

Mål och nytta för patient, vård och 
forskning
Strukturerade och standardiserade processer underlättar 
och medför resursbesparingar.

Tänkbara utfall kopplade till lösningen:

• professionen upplever att förändringsarbetet i patient-
processen har lett till ökad patientnytta jämfört med 
tidigare

• processen har bidragit till kortare ledtider i vården, från 
diagnos till behandling

• andel patienter som samtycker till studier har ökat 
 genom en fokusering på samordnad forskning

• bättre vårdutfall på sikt

En hälso- och sjukvårdsprocess 
utifrån patientens perspektiv, där 
även forskning och utveckling 
ingår

• införandet av forskningskoordinatorer och bättre kommu-
nikationsvägar mellan bröstcentrum har skapat förutsätt-
ningar för ökat studiedeltagande (4D Bröstcancer).

Invånaren/patienten får:

• vård som utgår från patientens eget perspektiv
• ökad medvetenhet om sjukdomen
• förbättrad och enhetlig information
• jämlik vård oavsett vårdgivare eller väg in i vården
• tidigare diagnos och behandling
• tydlig och förbättrad standardnivå för den vård som 

erbjuds.

FORSKNING

PATIENT

VÅRD



11

Hur och var implementeras lösningen
Det har öppnats fem utökade hjärtsviktsmottagningar och 
specialistcentra med gemensamt strukturerat arbetssätt 
enligt 4D Hjärtsvikt. Dessa innebär tidigare och bättre 
vård av patienter med hjärtsvikt. Mottagningarna finns på 
Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Capio St Göran och 
på Karolinska Universitets sjukhuset i Solna och Huddinge 
för tidigare och bättre vård av patienter med hjärtsvikt. 
Den inrättade vården har fyrdubblat antalet patienter till 
bättre och  evidensbaserad vård sedan 2012. Det motsvarar 
ungefär 4000 patienter vid 12000 besök under 2017.

Det har vidare öppnats ett akademiskt specialistcentrum 
för universitetssjukvård utanför akutsjukhusen, Centrum 

för reumatologi. Syftet är dels att säkerställa tillgången på 
 specialiserad vård för patienter med särskilda diagnoser, 
dels att knyta forskning, utveckling och utbildning närmare 
vården. Den standardiserade patientprocess som också följs 
där är ett resultat av det arbete som gjorts inom projektet. 
Det omfattar strukturerad journal, hälsoplan, standard-
remiss och utfallsmått samt process för biobanksprover och 
kvalitetsregister. 

Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland (RCC) 
och 4D Bröstcancer har inom ramen för Cancerplanen 
plan erat och utvecklat tre bröstcentrum i Stockholm; 
 Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Capio S:t 
Görans Sjukhus och Södersjukhuset. De har syftet att 

Vården får: 

• en process som beskriver ett rekommenderat arbetssätt 
med rutinbeskrivningar som underlättar vården 

• ökad kunskap om aktuell sjukdom och delad kunskap 
mellan alla inblandade vårdgivare

• förskjutning av vårdperspektiv från sjukhus till 
specialist centrum i öppenvård och förebyggande vård-
förenklad överföring av patienter mellan vårdgivare

• bättre rutiner
• bättre efterlevnad av medicinska riktlinjer.

Forskningen får:

• identifiering av kunskapsluckor
• möjlighet att initiera kliniskt betydelsefulla studie-

program
• ökat antal patienter som vill delta i klinisk forskning
• integrering av forskning i vårdprocessen med e- 

samtycke, biobanksprover och strukturerade data.
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skapa en samman hållen vårdprocess med tydligare patient-
fokus, ökad tillgänglighet och bättre förutsättningar för 
 patientnära klinisk forskning. Som del av detta har också 
funktionen forskningskoordinator etablerats. Man har 
också inrättat ett regionalt forum för fortsatt utveckling 
och uppföljning, med förhoppningen att detta kan leva 
vidare inom ramen för Kunskapsstyrning SLL.

Arbetet som har lagts ner på patientprocesser inom diag-
noserna i Program 4D tas också vidare inom FVM SLL via 
verksamhetskrav och design. 

Processarbetet inom 4D Diabetes typ 2 tas bland annat 
tillvara inom ramen för SLSO:s patientprocess för diabetes. 
För  diabetes typ 2 sker också ett kontinuerligt arbete med 
att nå ut till primärvården via Akademiskt primärvårds-
centrum (APC). Det är ett omfattande och mycket 
tids krävande utbildnings arbete att försöka implementera 
nya processer på fler än 200 vårdcentraler i länet. Arbetet 
har kommit en bra bit på väg men kräver en fortsatt ut-
bildningsinsats för att nå ut. Här kommer APC, genom 
annan finansiering under 2018, att kunna fortsätta bidra 
med sitt viktiga  arbete om metoder och arbetssätt för 
diabetes vården.

Övergripande lärdomar från införande 
för Program 4D 
 
Baserat på arbetsgruppernas erfarenheter från process-
kartläggningar är rekommendationen att:
• Arbetsteamet bör bestå av fler kompetenser: patient, 

primärvård och specialistvård, läkare, diagnostisk 
expertis, sjuksköterska eller biomedicinsk analytiker, 
samt någon som kan dokumentera processer. Det är 
en förutsättning att vårdens medarbetare som dagligen 
möter patienter är involverade i arbetet.

• Utgå från en befintlig modell och en enhetlig semantisk 
struktur för den egna diagnosen. Detta kommer att 
underlätta att hitta rätt beskrivningsnivå. 

• En tydlig struktur och plattform för processens hemvist 
bör diskuteras i tidigt skede.

• För att identifiera kunskapsluckor krävs akademisk och 
klinisk kompetens i gruppen. 

• Klargör tydligt från början den övergripande styr-
gruppens/ledningens mandat och uppgifter samt hur 
och av vem bra lösningar kan införas.

• Säkerställ tidigt att det finns ett tydligt ägarskap inom 
organisationen och planera i god tid för hur och vem 
som ska utreda och besluta om förvaltning inkluderande 
både budgetprocess och förvaltningsplan.

Tänk på att besvara följande 
frågor före implemen tering i 
egen verksamhet

Vilka processer omfattas och hur påverkas des
sa? Rekommendationen är att kart lägga befint-
liga, överlappande processer i en översiktsbild 
för att tydliggöra beröringspunkter och därmed 
också vilka som behöver involveras i arbetet. 

Vilka behöver vara med i lokal utvärdering, 
riskanalys och genomförande, både organisa
tioner och individer? Processdeltagarna ovan 
ger vägledning i vilka individer som ska ingå i 
en möjlig arbetsgrupp och/eller referensgrupp 
för införandet. Det kommer att krävas kompe-
tens för dokumentationsarbetet och det krävs 
mandat att fatta beslut i arbetet samt inför 
implementering.

Behöver vi i processarbetet förhålla oss till 
 nationellt standardiserade vårdförlopp? 
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Patientperspektivet centralt 
Det är patientens perspektiv som ska vägleda genom 
vården och forskningen och detta präglar även denna 
process. Syftet har varit att skapa en gemensam process, 
för samtliga bröstcentra, med tydligare patientfokus, ökad 
tillgänglighet och bättre förutsättningar för patientnära 
klinisk forskning.

Bröstcentrum ska också, med patientprocessen som 
utgångspunkt, skapa en säkrare väg för patienter genom 
vården, från screening och diagnostik, via behandling 

till rehabilitering och uppföljning. Alla patienter, ny-
insjuknade likväl som de som får återfall i sin sjukdom, är 
alla del av samma process.

Kjell Bergfeldt är en av projektledarna för 4D Bröstcancer 
och verksam vid RCC. Han har lång erfarenhet av cancer-
vården och berättar att den samlade specialistkompetensen 
gör stor skillnad för patienterna. 

- Varje bröstcentrum har ett helhetsansvar för patienter 
med bröstcancer, från diagnos och utredning till behand-
ling och rehabilitering. Syftet är en tryggare och mer  

Bröstcentrum – om den 
samordnade och specialiserade 
bröstcancervården
Professionen har länge velat centralisera bröstcancervården i Stockholm.  Vården fanns tidigare 
på många sjukhus men har under senare år bedrivits på fyra centra. RCC och 4D Bröstcancer har 
 genom beslut i SLL hjälpt till att ytterligare centralisera vården från fyra till tre centra. Dessa finns vid 
 Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Capio S:t Görans Sjukhus och Södersjukhuset. Det multi-
professionella arbetet med kartläggning av patientprocessen som föregick starten för bröstcentrum var 
avgörande för hur de skulle utformas.  

Standardiserade patientprocesser
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sammanhållen vård, med ett om-
händertagande som garanterar 
jämlikhet och effektivitet genom hela 
vårdprocessen, säger Kjell.

Samtidigt blir också tillgängligheten 
bättre när fler vårdkompetenser sam-
las på ett ställe. 

- Utöver den samlade kliniska 
kompet ensen ger bröstcentrum också 
 patienter och närstående ökad möjlig-
het att själva bli delaktiga i vården. 
Det innebär också delaktighet i ut-
formning och utveckling av verksam-
heten, fortsätter Kjell Bergfeldt. 

Ett led i arbetet är en webb utbildning 
för patienter och närstående. Utbild-
ningen riktar sig till patienter och 
närstående som vill delta i forsk-
nings- eller förbättringsarbete men 
känner sig osäkra på vad som krävs. 
Utbildningen ger deltagarna bättre 
förutsättningar att medverka i vård-
utvecklings- och forskningsprojekt. 
Lösningen baseras på en form av del-
tagande aktionsforskning som tar reda 
på hur människor upplever en process 
eller vårdsituation för att få kunskap 
om vad som behöver förbättras.

Delaktighet i vård och 
forskning
Forskning visar att patientsam-
verkan och patientinflytande leder till 
verksamhetsutveckling och forsk-
ningsresultat som är mer relevanta 
för cancerpatienter. Inom ramen för 
bröstcentrum ryms också ett koncept 
som kallas lärandecentrum. 

Om bröstcancer
Bröstcancer är kvinnans 

 vanligaste cancersjukdom – 
 cirka 25 kvinnor insjuknar 
varje dag, drygt 9 000 varje 

år. Sjukdomen drabbar fram-
för allt medelålders och äldre. 

Chansen att bli botad från 
bröstcancer har ökat de senaste 

årtiondena då femårsöver-
levnaden ökat från 60 till 90 
procent. Det beror främst på 
att tumören upptäcks tidigare 

och på en förbättrad medicinsk 
behandling.

Utöver den samlade kliniska 
kompetensen ger bröstcentrum 
också patienter och närstående 

ökad möjlighet att själva bli 
delaktiga i vården. Det innebär 
också delaktighet i utformning 
och utveckling av verksamheten

- Lärandecentrum är en pedagogisk 
modell som har utvecklats för att 
stärka patienters och närståendes 
 möj lighet till delaktighet i vården 
 genom ökad kunskap om sjukdomen 
och behandlingen. En god förståelse 
för sjukdomsbilden är viktig och för 
det krävs mer än information, man 
behöver också få interagera kring 
ämnet. Därför utvecklades Lärande-
centrum, säger Lena Engqvist Boman, 
som är projektledare. 

Även den kliniska forskningen  
vinner  ny mark genom bröstcentrum. 
 Betydligt fler patienter på alla bröst-
centrum lämnar blod och vävnad 
till Stockholms medicinska biobank, 
SMB. Andelen patienter som sam-
tycker till studier har ökat genom att 
integrera den kliniska forskningen i 
patientprocessen vid bröstcentrum.

På varje bröstcentrum finns också en 
forskningskoordinator som bidrar 
till att förverkliga en sammanhållen 
vård- och forskningsprocess inom 
bröstcancervården.  Läs mer om detta 
på sid 42.
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Bättre och effektivare vård med 
hjärtsviktsmottagningar  

Målet för sviktmottagningarna är att 
fånga upp alla nydebuterade svikt-
patienter samt övriga hjärtsvikts-
patienter som är i behov av 
läkemedels justering och information. 
När läkemedelsbehandlingen är in-
ställd på rätt nivå återvänder patient-
en till den primärvårdscentral som 
först skrev remissen till hjärtsvikts-
mottagningen.

Flera goda resultat 
Fem sjukhus i Stockholms län har 
genom Program 4D kunnat utöka 
sina hjärtsviktmottagningar och 
 resultaten av dessa utökningar är 
goda.  Hans Persson är en av projekt-
ledarna för 4D Hjärtsvikt och över-
läkare på hjärtkliniken vid Danderyds 
sjukhus. Han säger: 

- Sedan arbetet inom 4D Hjärtsvikt 
inleddes 2013 har antalet patienter 
inom SLL som behöver sjukhusvård 

för sin hjärtsvikt minskat med    13 
procent bland kroniska patienter med 
redan diagnosticerad svikt.     
Detta motsvarar 234 personer färre 
2016 jämfört med 2012. Vidare har 
antalet sjukhusvårdade hjärtsvikts-
patienter totalt minskat med 9 pro-
cent, vilket motsvarar 437 patienter 
färre än 2016. Detta innebär minskat 
lidande för de patienter som inte 
behöver bli inlagda och att vårdplatser 
och pengar sparas i slutenvården. 

Sedan arbetet inom 4D Hjärtsvikt 
inleddes 2013 har antalet 

patienter inom SLL som behöver 
sjukhusvård för sin hjärtsvikt 

minskat med 13 procent 
bland patienter med redan 

diagnosticerad svikt

På hjärtsviktsmottagningarna arbetar läkare och sjuksköterskor i nära samarbete med öppenvårds läkare 
för bättre och mer individanpassade behandlings- och vårdplaner. Att ställa diagnos så tidigt som 
möjligt är viktigt och i många fall sker det inom primärvården. Den grundliga genomgång av patient-
processen som har gjorts inom 4D Hjärtsvikt speglas i det arbete som sker på mottagningarna. 

Standardiserade patientprocesser

Hjärtsviktsmottagningarna har 
resulterat i att alla sjukhus i SLL nu 
uppfyller Socialstyrelsens mål för 
basbehandling av hjärtsvikts patienter 
jämfört med att inget sjukhus upp-
fyllde målet 2013.

Resultaten handlar inte bara om 
sparade vårdplatser i slutenvården. 
Antalet sjuksköterske- och läkarbesök 
på hjärtsviktsmottagningarna har, 
sedan projekttiden började, ökat från 
cirka 3000 till 12000, enligt  prognos 

Kontinuerlig ökning av remisser 
till mottagningarna

2015 2017

Återinlagda sviktpatienter

2012 2016

Andel MRA-behandlade patienter

2012 2017

Kvalitetsökning i behandling:

Sedan 4D startade och hjärtsviktsmottagningarna utökades:

+29% -13%

37%

60%
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för 2017.  Inflödet av remisser ökade 
med 29 procent första halvåret 
2017 jämfört med samma period 
föregående år.

Även behandlingen har förbättrats 
 avsevärt. Vad gäller läkemedels-
behand ling så har andelen patienter 
som får så kallad MRA1-behandling 
utöver basbehandlingen ökat från 
37 till 60 procent. Tillsammans med 
hjärt sviktsläkarna och sjuksköter-
skorna vid mottagningarna har 4D 
Hjärtsvikt också utformat nya och 
enhetliga arbetssätt som bland annat 
inkluderar en gemensam hjärtsvikts-
skola för patienter samt med ambi-
tionen om hjärtsviktsgymnastik för 
patient erna  . Allt i syfte att förbättra 
deras hälsa. SLL har inrättat fler 
fysio terapeuter i primärvården med 
kompetens att ta hand om träning av 
hjärtsvikts patienter.

- Man kan säga att sviktmottagning-
arna har en gemensam modell för 
SLL. 4D Hjärtsvikts arbete har dock 
sträckt sig utanför mottagningarna. 
Det omfattar nya arbetssätt på fler sätt 
och modellen är utvecklad gemensamt 
med alla vårdgivare och särskilt med 
primärvården. Vi har lagt stort fokus 
på tidig upptäckt och som en del av 
arbetet har vi etablerat en gemensam 
modell också för hjärtsviktsdiagnostik, 
fortsätter Hans Persson.

Om hjärtsvikt
Runt 250 000 personer i Sverige 

lider av hjärtsvikt. När man 
drabbas av hjärtsvikt orkar 

 hjärt a t  inte pumpa tillräckligt 
med blod ut i kroppen. Det kan 
bero på att hjärtats förmåga att 

dra ihop sig är försvagad.

Hjärtsvikt är en folksjukdom 
som blir vanligare med sti-
gande ålder. Det är ett all-

varligt tillstånd och en av de 
hjärtsjuk domar som ökar i 

världen.  Prognosen är sämre än 
för  många cancersjukdomar. 
 Behandling är avgörande för 
bättre överlevnad och hjärt-
funktion samt för att få bra 

livskvalitet. De bakom liggande 
orsakerna till hjärtsvikten växlar, 
män insjuknar i allmänhet något 
tidigare än kvinnor.  De vanlig-
aste orsakerna till hjärtsvikt är 
tidigare hjärtinfarkt eller högt 
blodtryck. Symtomen är and-

fåddhet, trötthet och svullnader, 
vilket är gemensamma symtom 

för flera andra sjukdomar. 
Genom att använda GENAST- 

principen kan man enkelt 
identifiera de patienter som bör 
genomgå ultrajuds undersökning 

för att säkerställa diagnos och 
bra behandling via hjärtsvikts-

mottagningar.

Genomför 

EKG
Natriuretisk peptid vid 

Andfåddhet 

Svullnad och 

Trötthet

Genomför 

EKG

Natriuretisk peptid vid 

Andfåddhet 

Svullnad och 

Trötthet

NT-proBNP

Ekokar-
diografi

Diagnos

Undersökning
(andfåddhet, trötthet, 
bensvullnad)

Positivt
svikt misstänkt

Klinik

EKG
Nedsatt systolisk 
eller diastolisk 
VK-funktionGenomför 

EKG

Natriuretisk peptid vid 

Andfåddhet 

Svullnad och/eller 

Trötthet

Arbete för tidig upptäckt - 
GENAST
Diagnos av hjärtsvikt kan vara svår 
att ställa och första mötet med 
patienten sker ofta i primärvården. 
Björn Eriksson är distriktsläkare vid 
 Gustavsbergs vårdcentral och är en-
gagerad i arbetet inom 4D Hjärt svikt. 
Han har lämnat tydligt avtryck inom 
just området hjärtsviktsdiagnos tik. 
Under ett samverkansmöte inom 4D 
Hjärtsvikt myntade han en checklista 
som är enkel att lägga på minnet: 
GENAST - Genomför alltid EKG 
och NT-proBNP om patienten har 
symtom som Andfåddhet, Svullna 
ben och Trötthet. 

- Med hjälp av tidig och rätt diagnos 
och rätt behandling skulle prognosen 
och väl befinnandet för en hjärtsvikts-
patient se betydligt ljusare ut, säger 
Björn Eriksson. GENAST finns med i 
VISS, som är ett beslutsstöd för länets 
primärvård, och det är roligt att se att 
kunskapen sprids, fortsätter Björn. 

Med hjälp av en utbildnings- och 
informationsinsats från 4D Hjärt-
svikt, som nått minst hälften av länets 
vårdcentral er, med flera, har kunskap-
en ökat om både hjärts vikts diagnostik 
och hjärtsvikts mottagningar bland 
länets många primärvårdscentral-
er liksom hos patienterna. Det har 
bidragit till en ny kunskapsplatt form 
för diagnosen framåt. 

1 MRA - mineralkortikoidreceptorantagonister
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Nya arbetssätt och screening 
för diabetes typ 2
Hur kan vården för patienter med diabetes typ 2 förbättras och bli mer jämlik och hur kan personalen få 
stöd att arbeta mer strukturerat? Detta var de frågor som inledde ett förbättringsarbete av diabetesvården 
som pågått inom ramen för projekt 4D Diabetes typ 2. Med utgångspunkt i nationella riktlinjer och en 
gedigen kartläggning, bland annat i form av ett stort antal patient- och personalintervjuer, startade ett 
förbättringsarbete i flera delar: standard iserade processer, screening i primärvården och utbildningsinsatser 
kopplade till de nya arbetssätten.

Detta har utmynnat i så kallade 
Diabetesdagar som har genomförts på 
ett flertal vårdcentraler. Aktiviteten 
innebär att patienter i väntrum fyller 
i ett diabetesrisktest. De som bedöms 
ha hög risk erbjuds blodprovstagning 
för att testa om de har eller är i risk-
zonen för diabetes typ 2. Resultatet 
från genomförd aktivitet på de femton 
vårdcentralerna visar att 15 procent 
hade prediabetes och 2 procent hade 
misstänkt diabetes. Se tabell med 
utfall nedan.

Dessutom har screening utförts i 
samarbete med Folktandtandvården. 
Personer med parodontit, det vill säga 
tandlossningssjukdom, har en ökad 
risk för diabetes. Tandvården har 

Diabetesdagarna 2016 - 2017

Antal  
deltagande

Antal  
med Findrisk 

under 12

Antal  
med hög risk 
utan diagnos

Antal  
med diagnos 
prediabetes

Antal  
med diagnos 

diabetes

Antal  
med Findrisk 
lika med eller 

över 12

1000

800

600

400

200

0

Kvinnor Män

därför erbjudit personer med tecken 
på parodontit att ta blodprover på 
den näraliggande vårdcentralen för 
att undersöka om diabetes eller pre-
diabetes föreligger. Läs mer om detta 
samarbete på sid 25.

Personer som haft prediabetes i 
screeningprover har remitterats 
till intervention vid en så kallad 
livs stils    mottagning i samarbete 
 mellan Jakobsbergs vårdcentral och 
Rehabiliterings mottagningen  
Nordväst. Interventionen har varit 
anpassad till personens behov och 
pågått cirka 3 månader. Med i arbetet 
var dietist, sjukgymnast, arbetsterapeut 
och läkare. 

Standardiserade patientprocesser

I en uppföljning efter 6-9 mån ader   
visade det sig att 29 procent av del-
tagarna hade normal glukos tolerans, 
12 procent hade förbättrade glukos-
värden, medan 56 procent fortfarande 
hade prediabetes och 3 procent hade 
utvecklat diabetes typ 2. För att ytter-
ligare minska mörkertalet, förbättra 
diagnostiken och tillsätta adekvata 
åtgärder tidigt i sjukdomsförloppet är 
en online screening under utveckling. 
Den riktar sig till nya patientgrupper, 
som inte har diagnos. Se även sid 23. 

DiaCert Workshops 
 förbättrar vården
Standardiserade processer och individ-
anpassade planer är ytterligare insatser 
för en effektivare vård för patienterna. 
Projekt 4D Diabetes typ 2 utvecklat 
DiaCert Workshop, en metod för att 
stödja och  utbilda vårdcentralernas 
arbete med att säkra  
kvaliteten för patienterna inom 
diabetes vården. 

Kaija Seijboldt är delprojekt ledare 
inom 4D Diabetes typ 2 och verksam 
vid Akademiskt primärvårds centrum. 
Hon har genomfört ett flertal work-
shops och berättar:  

- DiaCert Workshop är ett utbild-
ningsprogram som består av fyra 
workshops uppbyggd på evidens-
baserad vård. Personalen på enheten 
får kartlägga arbetssätt och rutiner 
samt diskutera och formulera en 
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Om diabetes typ 2
Cirka 400 000 svenskar, eller 
fyra procent av befolkningen, 
har typ 2-diabetes. Många har 

dessutom sjukdomen utan 
att veta om det. Risken att 

insjukna ökar ju äldre du blir. 
Man räknar med att bland de 
som är över 75 år har minst 
tio procent typ 2-diabetes. 

Sjukdomen blir allt vanligare, 
inte bara i Sverige utan över 

hela världen.

4% av befolkningen

handlings plan som kan resultera i 
förbättringar som kan bidra till en 
mer jämlik vård. 

I december 2017 har workshops 
genomförts på 30 vårdcentraler och 
resultaten är goda: 

- Vi kan se att de som arbetar 
struktur erat och följer en standard-
iserad process och metod får en bättre 
diabetesvård. Konkreta resultat består 
till exempel av förändrat Hba1C hos 
patienterna, personalen blir bättre på 
att bedöma fotstatus, får en tydligare 
ansvarsfördelning och även ett stärkt 
teamarbete, fortsätter Kaija.   

Workshop-metodiken som utvecklats 
inom DiaCert kan anpassas till andra 
diagnoser och vårdområden. 

DiaCert – standardiserad 
vårdprocess som visar 
helheten
4D Diabetes typ 2 har utvecklat 
DiaCert, en beskrivning av den 
standardiserade vårdprocessen för 
diabetes typ 2 i primärvården som ska 
bidra till att diabetesvården utförs mer 
strukturerat. Det är denna standard-
iserade vårdprocess som är innehållet i 
DiaCert workshop. 

Processen är framtagen utifrån 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer 
och består av ett antal aktiviteter 
och rutiner som behövs för att säkra 
vårdens kvalitet. Det ska vara enkelt 
att följa den standardiserade vård-
processen. Genom att använda en 
mall för diabetes vården blir det lättare 

att identifiera hinder och framgångs-
faktorer, vilket i sin tur ökar möjlig-
heten för bättre resultat.

Beskrivningen av DiaCert utgår från 
klinisk erfarenhet, praktisk erfarenhet 
av processutveckling i primärvården 
samt från etablerad dokumentation för 
diabetesvård i Sverige. Vårdprocessen 
har även varit på remiss hos ett flertal 
experter inom medicin och vårdveten-
skap samt patientorganisationer.

- DiaCert ska bidra till att diabetes-
vården utförs mer strukturerat och  
enhetligt och därmed möjliggöra 
en jämlik vård på alla vårdcentraler. 
Beskrivning ar av processen är en del 
av den arbetsmetod som tagits fram 
inom 4D Diabetes typ 2 och kan 
relativt enkelt anpassas till ytterligare 
diagnoser, säger Claes-Göran Östen-
son, projektledare 4D Diabetes typ 
2 och professor i endokrinologi vid 
Karolinska Institutet.   

Trettio vårdcentraler har genomfört 
workshops, varav flertalet nu har 
modellen som grund till sitt för-
bättringsarbete. Detta med stöd av 
 Akademiskt Primärvårds centrum 
(APC). Processer för  diabetes typ 2,  
pre diabetes och  hypertoni är färdig-
ställda. Resultaten tas över av APC 
och kommer att ingå i deras utbild-
ningsverksamhet till primärvården.

Bland de vårdcentraler som imple-
menterade processen redan 2013 
har antalet patienter med HbA1c 
>70mmol/mol minskat under 
en treårsperiod enligt Nationella 

” ….Det finns alltid moment vi 
bör förbättra. Arbetet tar aldrig 
slut, man måste alltid komma 

framåt”… 
 

Diabetessjuksköterska som deltagit i 

DiaCert workshop. 

Diabetes registret. Registerdata visar 
också på att flertalet av vårdcent-
ralerna har ökat andelen patienter 
som fått sina fötter undersökta. De 
flesta vårdgivare beskriver en stärkt 
teamsamverkan och tydligare mål. 
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De nya effektiva arbetssätten har införts inom flera olika 
områden. Utöver att korta tid till diagnos har ett mål har 
varit att få fler patienter att delta i forskningsprojekt. Ett 
annat mål har varit att inklu dera data i svenska reuma-
tologins kvalitetsregister med möjlig het till uppföljning. 
Att få med nya arbetssätt i utbildning är också en viktig 
del av arbetet. Detta upp nås genom möjlig heten till bättre 
utbildning av blivande reuma tologer i såväl ultraljudsun-
dersökningar som diagnostik och behand ling av artritsjuk-
domar.

Förkortad tid till diagnos
Med en tydlig utgångspunkt i patientresan har 4D Artrit-
er tagit fram det nya arbetssättet genom en omfattande 
kartläggning av artritpatienter. Ett stort antal patienter 
har bedömts och screenats, och de med fynd förenliga 
med  reumatoid artrit har lämnat prover, röntgats och 
inkluderats i kvalitetsregistret direkt för bättre diagnos och 
behand ling. Arbetet har resulterat i förändrade arbetssätt 
för att korta tid från remiss till diagnos på klinik erna på 
 Karolinska Solna och Huddinge, Danderyd och Akademi-
skt specialistcentrum - Centrum för reumatologi.

Sofia Ernestam har som en av projektledarna för 4D 
Artriter varit drivande i arbetet med nya arbetssätt och är 
idag verksamhetschef vid Akademsiskt specialistcentrum. 
Hon har lång erfarenhet av artritsjukvård och berättar vad 
det nya arbetssätten med kortare tid till diagnos betyder 
för patienterna:

-Upptäcker man symtom och får diagnos snabbt är 
 möj lig    heterna att sätta in rätt behandling och därmed 
undvika funktionsnedsättningar mycket större, säger Sofia 
Ernestam. 

För nästan 70 procent av patienterna med tidig reumatoid 

Nya effektiva arbetssätt  
inom området artriter
Centrum för reumatologi och reumatologiska klinikerna Karolinska och Danderyd

Att korta tiden från symtom till diagnos och behandling är något som alla vinner på, såväl vården och 
forskningen som den enskilda patienten. Ett nödvändigt arbete har under de senaste åren bedrivits 
i Stockholms läns landsting för att införa nya arbetssätt. Dessa arbetssätt har enligt evidens visat sig 
vara effektiva för tidig diagnostik med hjälp av ultraljud och tät kontroll tills dess att låg eller ingen 
sjukdoms aktivitet är uppnådd. 

69% 

får diagnos inom 20 veckor

artrit är nu tid till diagnos mindre än 20 veckor inom 

Stockholms läns landsting jämfört med 50 procent 2011. 
I övriga landet är motsvarande siffra 49 procent. Samtidigt 
noterades en lägre sjukdomsaktivitet efter ett års sjukdom 
i länet redan 2015 och fler än hälften var helt utan tecken 
på sjukdom. 

Standardiserade patientprocesser
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Centrum för reumatologi – en del av 
universitetssjukvården
Sedan juni 2016 har den reumatologiska specialistvården 
utökats med Akademiskt specialistcentrum - Centrum för 
reumatologi. Detta koncept för universitetssjukvård utanför 
akutsjukhusen är en viktig del i Stockholms läns landstings 
Framtidsplan för hälso- och sjukvården. Syftet är dels att 
säkerställa tillgången på specialiserad vård för patienter med 
diagnoser, dels att knyta forskning, utveckling och utbildning 
närmare vården. Här finns ett särskilt  uppdrag i att utveck-
l a   nya arbetssätt och e-hälsolösningar i nära sa m arbete med 
patienterna och primärvården. Ambitionen är att de nya 
rönen ska möta vårdens vardag och snabbt komma patient-
erna till nytta. Det pågår också flera studier tillsammans med 
 Karolinska Institutet för att ta fram ny kunskap. 

Personer med ledbesvär och misstanke om artritsjukdom 
är välkomna till enheten på remiss från primärvården. Till 
Centrum för reumatologi kommer också patienter som flyttats 
över från reumatologklinikerna vid Karolinska Universitets-
sjukhuset, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset. Patienter 
med etablerad reumatisk ledsjukdom som tidigare gått hos 
 privatpraktiserande reumatolog är också välkommen till 
 Centrum för reumatologi.

 - Den nya enheten innebär en utökning av den befintliga re-
umatologiska vården, berättar Sofia Ernestam. Vi har ett nära 
samarbete med andra reumatologmottagningar och vill också 
samarbeta tätt med primärvården. Nära samverkan mellan 
olika vårdnivåer ger bättre vård för patienten. 

Tillsammans med Stockholms läns sjukvårdsområde har 
även processer för tidig artritsjukdom implementerats i 
primärvården och standardiserade patientprocesser har utveck-
lats för hela sjukdomsförloppet för artritpatienter. Det arbete 
som bedrivits inom 4D Artriter har även lett till utveckling 
av den digitala lösning som kallas checktjänst och som först 
lanserades som ontilederna.nu. Se följande sidor för mer 
 information. 

Om reumatiska 
sjukdomar

Reumatism är samlingsnamnet 
på en mängd olika sjukdo-

mar som angriper de delar av 
 kroppen som påverkar hur du 
rör dig, till exempel skelettet, 
lederna och musklerna. Det 

finns omkring 80 olika reuma-
tiska sjukdomar och även andra 

delar av kroppen, som kärl, 
bindväv och hjärta, kan  

drabbas. Cirka en miljon män-
niskor i Sverige lever med en 

reumatisk  sjukdom.

Bara i Stockholm finns 40 000 
invånare med någon form av 
artritsjukdom och det sker  
100 000 patientbesök inom 

reumatologin varje år. För att 
förhindra permanenta  

funktionshinder är det viktigt 
att tidigt få diagnos och hjälp.
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Checktjänst

Bakgrund

Tjänsten innehåller ett digitalt frågeformulär där  personer 
med oro för symtom svarar på evidensbaserade frågor. 
Syftet är att invånare tidigare än idag ska söka och få 
rätt vård där det är viktigt för behandlingens resultat. 
 Beroende på testresultat kan patienten få egenvårdsråd 
eller uppmanas att boka tid för läkarbesök på vård-
centraler i Stockholmsområdet via 1177 Vårdguiden. 

Testresultatet blir ett värdefullt underlag i mötet mellan 
patient och primärvårdsläkare. Det kan också fungera 
som ett stöd vid remiss från primärvård till specialist. 

Testresultaten ska kunna överföras till elektronisk jour-
nal som ett kunskapsstöd för både patient och läkare. 
Checktjänsten utvecklades främst inom 4D Artriter (Ont 
i Lederna) och finns även för inflammatorisk ryggsjuk-
dom (Ont i Ryggen) Även grupperna för hjärtsvikt och 
diabetes typ 2 utvecklar nu motsvarande screeningtest 
utifrån symtom.

Funktionaliteten som används i screeningtjänsten är 
diagnosoberoende och kan användas i en mängd andra 
syften där information ska överföras från en invånare 
till rätt vårdgivare. 

Kort sammanfattning av lösningar från 4D 

Mål och nytta för patient, vård och forskning

Målet var att skapa en tjänst där information kan skapas 
anonymt av en invånare, innan den överförs via 1177 
Vårdguiden direkt till vården genom en tidbokning. Tidig 
upptäckt av sjukdom och rätt behandling har potential att 
minska lidande för patienten och ökar kvaliteten i vårdens 
insatser.

Tänkbara utfall kopplade till lösningen:

• ökad patientnytta
• tidsbesparing
• sparade kostnader
• förkortad tid till diagnos
• högre andel medverkande i klinisk forskning.

Invånaren/patienten får:

• ökad kunskap om sina symtom
• indikation på om symtomen bör följas upp
• möjlighet till preliminär egendiagnos vilket ökar 

 patientens autonomi, kontakt med rätt vårdinstans och 

En tjänst där invånaren via 
mobil och webb kan screena 
sina symtom

möjlighet att boka tid
• kunskapsunderlag till mötet med vården
• kortare tid för upptäckt och diagnos
• rätt behandling i ett tidigt skede.

Vården får: 

• bättre kvalitet i mötet med patienten
• bättre underlag för remiss 
• möjlighet att ge diagnos tidigare vilket innebär mindre 

allvarligt sjukdomstillstånd
• möjlighet att sätta in behandling snabbare så att 

sjukhusvård kan undvikas.

Forskningen får:

• ökad medverkan i studier
• strukturerade data som kan kombineras med Mitt 

e-samtycke.
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Hur och var implementeras lösningen
Tjänsten är i produktion och förvaltning hos 1177 
 Invånartjänster. Checktjänsten är framgångsrikt införd 
inom området artriter, med hittills nästan 250 000 besök 
på de båda sajterna, reumatiskt.se/ontilederna.se och   
 /ontiryggen.se. Av dessa besökare är 80 procent unika 
besökare. 

Checktjänsten är under införande för diabetes typ 2 och 
hjärt svikt. Ontilederna kommer också att användas som 
ett unikt instrument i en studie för prevention av artrit 
som pågår under kommande år. Detta finansieras via 
Vetenskaps rådet och EU.

Det finns också planer på att implementera för 
primärvårdstriage i ytterligare en region, för att styra val    
av tidstyper vid webtidbokningar.

Övergripande lärdomar från införande 
för Program 4D
Programmets egna erfarenheter från införande av e- 
tjänster, samt efterföljande anpassningar, kan vara värde-
fulla att få i ett tidigt skede. Några av dessa lärdomar är:

• När det handlar om innovationsprojekt, och inte  
beställd utveckling, är det viktigt att involvera en fram-
tida förvaltningsorganisation tidigt och finansiera initial 
förvaltning inom ramen för projektet. På så sätt kan 
övergången ske successivt.

• Planera också i god tid för hur ägarskapet och kunskaps-
förvaltningen ska tas omhand. Säkerställ tillsammans 
med blivande förvaltare att lösningen är skalbar.

• Involvera patienter från start, från kartläggning till 
utveckling och pilot.

• Att kartlägga aktuell patientprocess före införande kan 
skynda på implementeringen. Detta därför att det ger 
möjlighet att ha ha mätvärden att jämföra före och efter 
införande. Strukturerade utfallsmått som går att general-
isera underlättar spridning.

• Säkerställ att det finns tid avsatt hos de som ska driva  
arbetet och tillgänglig teknisk kompetens för den 
program mässiga anpassningen av tjänsten. 

• För att en tjänst ska kunna spridas till fler användnings-
områden efter slutleverans i projektet är det bra att max-
imera möjligheter till vidareutveckling och anpassningar.

Tänk på att besvara följande 
frågor före implemen tering i 
egen verksamhet

För vilket diagnosområde ska lösningen 
 användas? Definiera mer specifikt för vad och 
för vem tjänsten ska användas i verksamheten. 
Det kommer att underlätta det fortsatta arbetet 
kring vilka processer som påverkas och därmed 
behöver omfattas av genomgången. 

Vilka processer omfattas och hur påverkas 
dessa? Denna del av arbetet är avgörande för 
framgång. Rekommendationen är att kartlägga 
processerna i en översiktsbild för att tydliggöra 
beröringspunkter och därmed också vilka som 
behöver involveras i arbetet. 

Vilka behöver vara med i utvärdering och 
genomförande, både organisationer och 
individer? Processdeltagarna ovan vägleder vilka 
som ska ingå i en möjlig arbetsgrupp och/eller 
referensgrupp för införandet. Det kommer att 
krävas kompetens för anpassning av tjänsten, 
både ur den operativa vårdverksamhetens pers-
pektiv och för teknikutförandet. Det krävs också 
för kommande förvaltning mandat att fatta 
beslut i arbetet med den praktiska anpassningen 
både operativt, kring innehåll och teknik, samt 
administrativt. 



23

Checktjänst

Den första digitala checktjänsten som lanserades var för artriter, under namnet ontilederna. nu. Tjänst-
en  finns på 1177 Vårdguiden och på  reumatiskt.se. Sajten är tillgänglig via mobil, dator eller läsplatta. 
Den har ca 300-500 besök per dag och det totala antalet unika besökare uppgår till över 250 000 sedan 
 tjänst en lanserades i början av 2015. Tjänsten har också anpassats och lanserats för inflammatorisk rygg-
sjukdom i september 2015. Webbtjänsterna belönades med MedTech-Award 2015. 
Genom att fylla i ett interaktivt, digitalt formulär som finns tillgängligt via sökmotorer och 1177.se kan invånare kolla 
sina symtom.  Beroende på testresultat kan man få rådet att gå vidare och boka tid i primärvården. Möjlighet finns då att 
boka tid via webbtidbokning.  Därefter kan resultatet följa med i tidbokningen som underlag till mötet med vården. Nu 
utvecklar  ytterligare två diagnoser inom 4D check tjänster och kan hjälpa ett stort antal invånare att testa sina symtom.

Online screening – invånarnytta 
genom tidig upptäckt
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Fler diagnoser klara för 
checktjänsten
Diabetes typ 2

Cirka fyra procent av Sverige befolk-
ning, eller 400 000 individer, 
beräknas ha diabetes typ 2. Före-
komsten ökar med åldern och expo-
nentiellt när risk faktorer adderas. Var 
tredje person i åldern 25-65 beräknas 
ha en oupptäckt  diabetes typ 2. För 
personer över 65 år är före komsten 
10-20 procent.

Diabetes typ 2 är en initialt symtom-
fattig sjukdom och mörkertalet 
beräknas vara stort. Därför har 
projektgruppen inom 4D validerat ett 
risktestformulär som är grunden för 
online screening av diabetes. 

Projektgruppen räknar med att 
tjänsten ska vara färdig för pilot 
under andra kvartalet 2018, med 
breddinförande därefter. Unikt för 
diabetestestet är en sammanlänkning 
av checktjänsten och PEP. Invånare 
som enligt riskskattningsformuläret 
har hög risk för diabetes typ 2 länkas 
vidare till 1177 Vårdguiden och får 
rekommendationen att söka sig vidare 
till vården. Där erbjuds de också mö-
jlighet att beställa och få resultat av 
blodsockerprov via PEP-tjänsten (se 
sid 26) redan före första vårdbesöket. 

Kan man hitta sambanden i 
ett så tidigt skede att patienter 

i riskzon ännu inte har 
utvecklat typ 2 diabetes, finns 

stora folkhälsomässiga och 
hälsoekonomiska vinster att göra. 

Med tanke på hur stor del av be-
folkningen som kan tänkas ha typ 2 
diabetes kan den här check tjänsten 
få både stort genomslag och stor 
betydelse för hälsan för många 
 invånare. 

Hjärtsvikt 

Hjärtsvikt är en sjukdom som sanno-
likt har mycket stora mörkertal i 
befolkningen. Ungefär 250 000 
personer i Sverige har ställd diagnos. 
Symtomen är diffusa och diagnosen 
kan därför vara svår att ställa. Hjärt-
svikt är ett livshotande tillstånd och 
prognosen är sämre än för många 
cancersjukdomar. Men vid rätt insatt 
behandling och tidig upptäckt för-
bättras prognosen. För att underlätta 
för  invånarna själva att testa om de är 
i riskzonen har därför checktjänsten 
Hjärtsviktstest.nu skapats. 

I checktjänsten ställs olika frågor 
kring symtom, medicinsk historia och 

bakgrundsfaktorer som tillsammans 
ger en bild av om invånaren i fråga får 
rekommendationen att boka en tid 
hos primärvården för bedömning.

Både tjänsten för diabetes och för 
hjärtsvikt är beräknade vara redo för 
bredare implementering efter genom-
förd pilot under andra kvartal et 2018. 

Det är viktigt med tidig 
upptäckt
Genom tidig upptäckt av olika sjuk-
domstillstånd, eller förstadier till sjuk-
dom, kan mycket göras. Om behand-
ling sätts in tidigt kan bättre resultat 
uppnås och i vissa fall kan medicinsk 
behandling till och med undvikas.    
I vissa fall där patienter fått kunskap 
om att de har så kallad  prediabetes, 
förstadium till diabetes, kan en hälso- 
och livsstilsförändring bidra till att 
sjukdomen inte utvecklas. En tidig 
diagnos för en hjärtsvikts patient, med 
rätt inställd behandling tidigt, kan 
innebära betyd ligt bättre livskvalitet 
och längre liv.  

Det är därför fler versioner av check-
tjänsten, för fler sjukdomsområden, 
är viktigt att satsa på. Tidig upptäckt 
minskar inte bara lidande utan kan 
också spara liv.  Se även faktablad om 
checktjänsten på sid 21.
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Anders Lindunger

Inom ramen för samarbetet, som är kopplat till 4D Diabe-
tes typ 2, ska Folktandvården identifiera personer med risk 
för att drabbas av diabetes typ 2. Enligt Anders Lindunger, 
klinikchef på Folktandvården i Spånga, visar en färsk pilot-
studies preliminära resultat att cirka 40 procent av patient-
erna som tandvården identifierar visar sig ha pre diabetes 
eller diabetes. Resultaten är ännu inte vetenskapligt robusta 
men ett positivt tecken. 

Under hösten 2017 har prövning pågått av såväl verktygen 
för riskbedömning som flödet mellan Folktandvården och 
vårdcentralerna.  I spridningspiloten ingår fyra områden, 
med olika demografiskt perspektiv, där ett systematiskt 
samarbete prövas: Jakobsberg, Viksjö, Skärholmen och 
Hallunda. Resultatet från spridningspiloten kommer att 
kunna utvärderas till hösten 2018.  

Anders Lindunger menar att det är viktigt att stärka 
förutsättningarna för ett systematiskt samarbete så att det 
blir del av den dagliga rutinen. 

- Vi använder vårt ordinarie riskbedömningsverktyg och 
testar hur väl det fungerar i praktiken. Det inkluderar såväl 
en allmänklinisk bedömning som riskfaktorer för tand-
lossning respektive karies, säger Anders. 

Samtidigt skickar Folktandvården en remiss till samverk-
ande vårdcentral. 

Patienten blir kallad för provtagning och till sjuksköter-
ska. Sjuksköterskan följer upp provsvar och ger råd om 
levnadsvanor såsom kost och motion, samt tobaksvanor. 
Det kommer att göras en uppföljning om hur väl verktyget 
fungerar och om patienterna kom till bokad provtagning 
och mottagningsbesök. 

Aneta Sjöström är patient hos Folktandvården och fick vid 
ett ordinarie tandläkarbesök med hjälp av riskformuläret 
veta att hon visade sig vara i riskzonen för diabetes typ 2. 
Hon uttrycker följande: 

- Jag är så tacksam för att Folktandvården har verktyg för 
att hitta mig som riskpatient. Med vårdcentralens hjälp har 
jag lagt om kost och börjat motionera regelbundet. På så 

Samarbete mellan vårdgrannar 
underlättar tidig upptäckt

sätt har mina blodsockernivåer sjunkit till friska nivåer.

Anders Lindunger hoppas att en rutinmässig användning 
av riskformuläret bland tandpatienter kommer att ge goda 
resultat:  

-Vi vet också att diabetesbehandling försvåras av 
 obehandlad    tandlossning. Att hitta sambanden mellan 
sjuk  domarna förbättrar därför behandling och minskar 
 lidandet för patienten. Kan man dessutom hitta sam-
banden i ett så tidigt skede att patienter i riskzon ännu inte 
har utvecklat typ 2 diabetes, finns stora folkhälsomässiga 
och hälsoekonomiska vinster att göra. 

För mer information om samarbetet mellan Folktand-
vården och 4D Diabetes typ 2 finns kontaktuppgifter på 
sid 55. 

40% 
av riskpatienterna har indikation kopplad till 

diabetes enligt pilotstudie

Det är sedan tidigare känt att det finns ett samband mellan tandlossning/parodontit och diabetes 
 typ 2. Med utgångspunkt i det sambandet samverkar Folktandvården Stockholm och primärvården för 
att upptäcka patienter i riskzonen att utveckla diabetes typ 2. 
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Patientens egen  
provhantering (PEP)

Bakgrund

PEP har utvecklats inom 4D Artriter och 4D Informa-
tik och har efter införandet inom artriter spridits vidare 
till fler verksamheter och diagnosområden. Lösningen 
möjliggör för patienter att själva initiera och boka 
provtagning samt bestämma var proven ska tas.  
Efter provtagningen får patienten provresultaten direkt 
till sin mobil samtidigt som resultaten överförs till 
vårdgivaren och journalsystem. Genom att kombinera 
tjänsten med e-samtyckeshantering är det möjligt för 
patienten att även ge sitt samtycke till att spara prover i 
en biobank. 

Tjänsten är i produktion och förvaltning hos 1177 
Invånartjänster. Genom e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden 
kan invånaren beställa provtagning som är skräddar sydd 
och få svar direkt i mobilen. Det finns tre former av 
PEP som används för närvarande: för kroniskt sjuka, vid 
vissa  kriterier eller för hemma-test av icke-diagnosticerad 
sjukdom (till exempel klamydia).

Ett bevis på genomslagskraften för tjänsten är att flera 
diagnosområden inom Stockholms län arbetar med PEP 
samt att tre regioner utanför SLL arbetar aktivt med 
införande. 

Kort sammanfattning av lösningar från 4D 

Mål och nytta för patient, vård och forskning

Tjänsten gör invånaren/patienten till medaktör i hälso- 
och sjukvården. 

Tänkbara utfall kopplade till lösningen:

• antal beställda provtagningar
• antal beställda självtester
• tidsbesparing hos vårdpersonal
• ökad följsamhet hos patienter
• ökad patientsäkerhet
• minskad administration. 
Uppgifter från pågående implementering vid barnonkolo-
gen visar på ökad patientnytta och kvalitet på information. 
Dessutom görs en väsentlig tidsbesparing hos personalen.

Invånaren/patienten får:

• möjlighet att beställa och utföra provtagning på valfritt 
laboratorium

PEP är en invånartjänst som ger 
möjlighet att via mobil och webb 
skräddarsy sin egen provtagning. 

• möjlighet att beställa självtester som sker hemma
• provsvar direkt i mobilen samtidigt som vårdgivaren
• ökad kunskap om den egna hälsan
• möjlighet att följa sitt behandlingsutfall och att påverka 

behandlingen i dialog med vården.

Vården får: 

• minskad arbetsbelastning

• provsvar i det lokala journalsystemet samtidigt som 
patienten får det i sin mobil.

Forskningen får:

• möjlighet att få forskningsunderlag i form av prover till 
biobank om tjänsten kombineras med e-samtycke. 
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Hur och var implementeras lösningen
Tjänsten förvaltas av 1177 Invånartjänster och används, 
per december 2017, redan inom flera områden. 

För patienter: 

• Akademiskt specialistcentrum - Centrum för reuma-
tologi

• Reumatologen Karolinska Solna
• Karolinska Barnonkologen – provhantering Akut  

lymfatisk leukemi 
• Spånga ochTranebergs vårdcentral – personer med 

diabetes
• Akademiskt specialistcentrum - Centrum för diabetes
• Aleris Specialistvård Urologi - Prostatacancer tillsam-

mans med RCC 
• Danderyds Sjukhus, Hemostascentrum – för samtliga 

Waranpatienter
För invånare, under införande våren 2018: 

• Region Skåne - klamydia hemtest med PEP via 1177 
Vårdguiden 

• Stockholms läns landsting - klamydia hemtest med PEP 
via 1177 Vårdguiden 

Alla laboratorier i SLL är anslutna till PEP. Som invånare 
får man tillgång till PEP på 1177.se antingen genom 
rekommenderade tjänster eller genom en mottagnings 
e-tjänster. Den som är patient får istället tillgång till PEP 
genom den mottagning eller enhet där man redan är 
patient.

Övergripande lärdomar från införande 
för Program 4D
Programmets egna erfarenheter från införande av e-tjänst-
er, samt efterföljande anpassningar, kan vara värdefulla att 
få i ett tidigt skede. Några av dessa lärdomar är:

• När det handlar om innovationsprojekt, och inte 
beställd utveckling, är det viktigt att involvera en fram-
tida förvaltningsorganisation tidigt och finansiera initial 
förvaltning inom ramen för projektet. På så sätt kan 
övergången ske successivt.

Tänk på att besvara följande 
frågor före implemen tering i 
egen verksamhet

• Planera också i god tid för hur ägarskapet och kunskaps-
förvaltningen ska tas omhand. Säkerställ tillsammans 
med blivande förvaltare att lösningen är skalbar.

• Involvera patienter från start, från kartläggning till 
utveckling och pilot.

• Att kartlägga aktuell patientprocess före införande kan 
skynda på implementeringen. Detta därför att det ger 
möjlighet att ha ha mätvärden att jämföra före och efter 
införande. Strukturerade utfallsmått som går att general-
isera underlättar spridning.

• Säkerställ att det finns tid avsatt hos de som ska driva  
arbetet och tillgänglig teknisk kompetens för den 
program mässiga anpassningen av tjänsten. 

Vilka processer omfattas och hur påverkas 
dessa? Denna del av arbetet är avgörande 
för framgång. Ett förslag är att kartlägga 
processerna i en översiktsbild för att göra 
beröringspunkt er tydliga. Inkludera även  
gärna mätvärden som finns idag, med 
nuvarande  process. Genom att bryta ner  
processen i detalj blir det också tydligt vilka  
som behöver involveras i arbetet. 

Vilka behöver vara med i lokal utvärdering, 
riskanalys och genomförandet, organisationer 
såväl som individer? Arbetet med vilka som 
deltar i processen vägleder vilka som ska ingå i 
en möjlig arbetsgrupp och/eller referensgrupp 
för införandet. PEP är en tjänst som är relativt 
enkel att anpassa tekniskt men det är viktigt att 
det finns en tillgänglig resurs i organisationen 
som teknisk kontaktperson.
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Ökad patientnytta med ökad 
spridning av PEP   

PEP

 
PEP är en invånartjänst som ger användaren möjlighet att själv bestämma över sina provtagningar. Den 
förflyttar delar av själva provhanteringen från sjukvården till invånaren. Tjänsten ger ökad  kunskap om 
den egna hälsan och gör att invånare och patienter som använder den tar ett ökat ansvar för sin hälsa.

Tidigare studier har visat att tjänsten gör att patienterna 
känner att de har mer kontroll över sin egen situation, får 
en ökad känsla av trygghet och säkerhet inom systemet. 
De får även en ökad förståelse för förhållandet mellan 
det upplevda tillståndet, beteendet, medicinering och de 
genererade provsvaren. Genom 1177 Vårdguidens e-hälso-
tjänster kan invånaren beställa provtagning som är skräd-
darsydd och få provsvaren skickade direkt till mobilen.

Varför behövs patientens egen prov-
hantering?
PEP utvecklades inom projektgruppen 4D Artriter, med 
stöd från programmets informatikgrupp. En av de mest 
drivande till att tjänsten gick från idé till handling och där-
efter implementering är en av projektledarna för just 4D 
Artriter, Sofia Ernestam. Sofia är överläkare och verksam-
hetschef vid Centrum för reumatologi. Sofia uttrycker vad 
PEP vill uppnå på det här sättet: 

- Syftet med Patientens egen provhantering är att öka 
delaktigheten för individen och stärka patientsäkerheten i 
vården. Som ett resultat av tjänsten får vi dessutom  
minsk ad administration och sparar både tid och resurser.

Reumatoid artit var alltså första sjukdomsområde att prova 

PEP bland sina kroniskt sjuka patienter. Efter pilot i  
mindre  skala har tjänsten breddats och implementerats och 
använts framgångsrikt och förvaltningen av PEP sker  
numera inom organisationen för 1177 Vårdguiden. 
Patient erna har fått ökad kunskap om och större inflytande 
över sin sjukdom. Intresset från andra diagnoser och verk-
samhetsområden väcktes ganska snabbt.  

Spridningstakten för PEP ökar
Martin Williamson är projekt- och förvaltningsledare för 
PEP för 1177 Vårdguiden och kan rapportera om ett stort 
intresse för tjänsten, både för flera sjukdoms områden inom 
länet men också från andra landsting.  

- Region Skåne håller på att införa klamydiatest med 
hjälp av PEP som en slags screeningtjänst för invånare. 
Beställ ning av provkit för hemmabruk görs online och 
skickas tillbaka till vården, varefter provsvar kommer via 
PEP- tjänsten. Även Stockholm kommer att övergå till 
klamydiatest via PEP-tjänsten. Just screening av vissa breda 
sjukdomar i stora målgrupper kan bidra till tidig upptäckt. 
Klamydia är ett sådant exempel, screening av PSA bland 
män över femtio år är ett annat. Möjligheterna med PEP är 
många just på grund av hur enkel tjänsten är att anpassa, 
säger Martin. 

Flera andra sjukdomsområden i länet har redan infört 
tjänsten. Utöver reumatologiområdet används PEP till 
exempel för test av HbA1c för diabetiker och för behand-
lings uppföljning för prostatacancer-patienter. Vid Hemo-
stascentrum på Danderyds sjukhus använder man PEP för 
samtliga patienter som behandlas med blodförtunnande 
läkemedel. 

Praktisk patientnytta underlättar och 
sparar tid
På Astrid Lindgrens barnsjukhus kan familjer till barn 
drabbade av akut lymfatisk leukemi få en lite mindre 
stressfylld provhantering och läkemedelsjustering med PEP. 
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Under slutet av 2017 har PEP kommit igång på Astrid 
Lindgrens Barnsjukhus, efter en gedigen kartläggning av 
hur den befintliga provhanteringen fungerade. Therese 
Sjöberg är innovationsledare vid Karolinska Universitets-
sjukhuset:

- Vi gick igenom processen för provsvar och uppföljande 
läkemedelsjustering i detalj. Det visades sig att hanteringen 
var både tidskrävande och stressfylld. Läkare ringde upp 
föräldrar för att återkoppla kring provsvar. Mycket tid gick 
till detta och samtalen kunde nå mottagaren i stressiga  
miljöer. Risken för missförstånd blev större, med 
konsekvens er för läkemedelsjusteringen. Genom PEP- 
tjänsten kan antalet telefonsamtal reduceras betydligt och 
information som ska utbytas istället finnas tillgänglig via 
digitala verktyg, som information via 1177 Vårdguiden 
och BarncancerAppen. Detta minskar stressen, förbättrar 
kvaliteten för patienten och sparar också tid för personalen 
på kliniken, berättar Therese. 

PEP ska införas gradvis på kliniken. Det nya arbetssättet 
ökar patientsäkerheten och minskar behovet av många 
telefonsamtal med vården. Arbetssättet förväntas frigöra 
minst 4,5 timmars arbetstid per vecka för överläkare 
vid kliniken. Enkelheten i tjänsten är väldigt viktig, och 
möjlig heten att anpassa efter behov. 

PEP sparar 4,5 timmes 
arbetstid per vecka

- Eftersom integrationen med journalsystemen finns är 
PEP ett fantastiskt hjälpmedel, fortsätter Therese, och 
berättar också att vi nu planerar för att fler patientflöden 
vid Karolinska Universitetssjukhuset ska få börja använda 
PEP under 2018.

PEP har belönats både med Vitalisstipendiet och Med Tech 
Patientmakt Award 2015 och så sent som december 2017 
med Guldpillret. Intresset för PEP är stort på flera håll och 
tjänsten har också lyfts in i det av Vinnova finansierade 
Spetspatientprojektet. Där ska PEP utvärderas i egenskap 
av att det är ett e-hälsoverktyg som ökar patientens egen 
delaktighet i den egna vården, från både patientens och 
vårdpersonalens användarperspektiv. 
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Vården tilldelar erbjudande

Vårdpersonal tilldelar patienten ett eller 
flera erbjud ande om provtagning via ett 
uthopp från sitt journalsystem.

Invånarens flöde för provhantering

Invånaren beställer 
provtagning på  
valfri prov- 
tagningsenhet

Provtagning sker på 
provtagningsenhet

hämtar upp beställning

provtagning sker 

beställning skickas till lab

Prover analyseras 
på laboratorium

Invånaren tar 
del av provsvar, 
samtidigt som 
vården får svar

Beställa

Analys

Svar

1

2

3

4

5
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Min digitala 
vårdplan

Bakgrund
Min digitala vårdplan utgår ifrån patientens perspektiv 
och ger möjlighet till en samlad vårdplan, med infor-
mation om behandling, målsättningar och uppföljning. 
Samtidigt ger den patienten en kontakt- och informa-
tionskanal fram och tillbaka till vården.

Den digitala vårdplanen ska stärka patientens möjlighet 
till delaktighet i vården. Informationen kan också 
anpassas efter patientens individuella behov och förut-
sättningar. 

Tjänsten har utvecklats tillsammans med  
patienter, vårdpersonal, forskare och systemutvecklare 
och drivits av projekten 4D Diabetes typ 2 och Bröst-
cancer. Bröstcancer vidareutvecklar sin applikation i 
samarbete med Stöd- och behandlingsplatt formen. 
4D:s båda andra diagnoser, Hjärtsvikt och Artriter, har 
påbörjat att anpassa en digital vårdplan efter sina behov. 
De patienter som bedöms mest lämpliga att tillämpa 
modellen är i första hand de med många vårdkontakter 
under lång tid.

Kort sammanfattning av lösningar från 4D 

Mål och nytta för patient, vård och 
forskning
Den digitala vårdplanen stärker patientens och närståendes 
möjlighet att vara delaktiga i vården och enkelt se och 
undersöka hur olika aktiviteter påverkar den egna hälsan 
mellan besöken.

Tänkbara utfall kopplade till lösningen:

• mer individanpassad vård
• kortare tid till diagnos 
• ökad kvalitet i vården
• potentiellt färre komplikationer
• potentiellt minskat antal besök i vården
• effektivare prioriteringar.

Individuell vårdplan för 
patienter i en app som gör det 
möjligt att dela information 
om mål, behandling, planerade 
aktiviteter och utfall.

Invånaren/patienten får:

• faktabaserat underlag för egenvård
• snabbare diagnos vid förändring
• mer anpassad vård med färre komplikationer
• snabbare kontaktvägar, färre antal vårdkontakter
• patient och vårdgivare får tillgång till samma information.

Vården får: 

• faktabaserat underlag om patienten
• underlag för prioriteringar
• möjlighet ge patienten digital återkoppling om vårdplanen.
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Hur och var implementeras lösningen
Tjänsten finns för diabetes typ 2, i form av Mitt DiaCert 
och har testats av ca 130 patienter under 2017. Planen är 
att öka till 250 patienter under 2018 (med annan finan-
siering) och avsluta studien 2019 för att därefter utvärdera. 

Den digitala vårdplanen som utvecklats för bröstcancer 
implementeras nu i SLL och övriga delar av landet med 
spridning även till andra diagnoser. Här ligger det arbete 
som bröstcancerprojektet gjort till grund för den kravstäl-
lan som finns för den nationella lösningen, via stöd- och 
behandlingsplattformen. Tjänsten är även planerad, men 
inte färdigutvecklad för Min Hjärtsvikt, samt för artritpa-
tienter under namnet Min hälsoplan.

Patienten får i nuläget tillgång till en egen digital vård-
plan genom att delta i piloterna. En tjänst som blir färdig 
att implementeras når patienten genom vårdgivares eller 
andras rekommendation. 

Övergripande lärdomar från införande 
för Program 4D 
När det handlar om innovationsprojekt, och inte beställd 
utveckling, är det viktigt att involvera en framtida förvalt-
ningsorganisation tidigt och finansiera initial förvaltning 
inom ramen för projektet. På så sätt kan övergången ske 
successivt.
• Planera också i god tid för hur ägarskapet och kunskaps-

förvaltningen ska tas omhand. Säkerställ tillsammans 
med blivande förvaltare att lösningen är skalbar.

• Involvera patienter från start, från kartläggning till 
utveckling och pilot.

• Att kartlägga aktuell patientprocess före införande kan 
skynda på implementeringen. Detta därför att det ger 
möjlighet att ha ha mätvärden att jämföra före och efter 
införande. Strukturerade utfallsmått som går att general-
isera underlättar spridning.

• Säkerställ att det finns tid avsatt hos de som ska driva  
arbetet och tillgänglig teknisk kompetens för den 
program mässiga anpassningen av tjänsten. 

• Testa applikationen hos vårdgivare innan patienter 
börjar använda den. De som ska testanvända appen kan 
också behöva teknisk support, oavsett om man använder 
den i sin profession eller som patient.

• Viktigt att digitala lösningar som implementeras är 
evidensbaserade och testade i klinisk miljö.

Forskningen får:

• faktabaserat underlag för studier
• möjlighet att få tillgång till patientdata för forskning
• möjlighet att rekrytera deltagare till forskningsstudier.

Tänk på att besvara följande 
frågor före implemen tering i 
egen verksamhet

Vad ska lösningen användas till? Definiera mer 
specifikt för vad och för vem tjänsten ska an-
vändas i verksamheten. Det kommer att under-
lätta det fortsatta arbetet kring vilka processer 
som påverkas och därmed behöver omfattas av 
genomgången. 

Vilka processer omfattas och hur påverkas dessa? 
Kartlägg processerna i en översiktsbild för att  
tydliggöra beröringspunkter och därmed också 
vilka som behöver involveras i arbetet. 

Vilka behöver vara med i lokal utvärdering, 
riskanalys och genomförande, både organisationer 
och individer? Processdeltagarna ovan vägleder 
vilka som ska ingå i en möjlig arbetsgrupp och/eller 
referensgrupp för införandet. Det kommer att  
krävas kompetens för anpassning av tjänsten, både 
ur den operativa vårdverksamhetens perspektiv 
och för teknikutförandet. Det krävs också man-
dat att fatta beslut i arbetet med den praktiska 
anpassning en både operativt, kring innehåll och 
teknik, och administrativt, för förvaltningen. 

Krävs det särskilda juridiska avtal för att införa 
tjänsten för det nya området? Säkerställ att inga 
nya föreskrifter finns för det nya verksamhetsom-
rådet som behöver granskas juridiskt. Generell 
anpassning för de nya GDPR (General Data  
Protection Regulation) reglerna ska vara genomförd. 

Finns de resurser (tid/budget/personal) som krävs 
för genomförande? Det kommer att krävas både 
vårdpersonal och tekniska experter för att klara en 
implementering, men det är främst viktigt att tän-
ka på förvaltningsskedet och de resurser som krävs 
för detta. Det kommer också att uppstå ett behov 
av att diskutera med beställare eller  and ra  tjän-
stemän om ersättningsmodeller. Om vård ges vid 
fysiska möten eller vid digitala möten kan påverka 
både intäkter och kostnader.
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Min digitala vårdplan

Min digitala vårdplan – hur det kan 
fungera i praktiken
Min digitala vårdplan är samlingsnamn för en tjänst som fungerar som en individuell hälso- och 
vårdplan för patienten. Tjänsten finns tillgänglig i form av en app för mobiltelefon eller läsplatta. Med 
appen kan patienten följa sina bokade aktiviteter och sin hälsa och ta del av provsvar samt ha en dialog 
med vården om sin hälsostatus. De patienter som bedöms mest lämpliga att använda vårdplanen är i 
första hand de som har många vårdkontakter under lång tid. Det kan handla om hjärtsvikt med åter-
inläggningar, cancerpatienter och patienter med kroniska sjukdomar som behandlas i primärvården, 
till exempel personer med diabetes, reumatism eller astma/KOL. 

Mitt DiaCert och levnadsvanorna
De första versionerna av Min digitala vårdplan togs fram 
för  diagnoser där det finns goda möjligheter att samman-
koppla information mellan patient och vårdgivare. Dia-
betes typ 2 är en av dem och Mitt DiaCert är namnet på 
 tjänsten. 

Mitt DiaCert ska fungera som en individuell vårdplan för 
att följa sina levnadsvanor, såsom kost, motion, rökning 
etc, där man även kan ta del av sina provsvar. I nuläget 
finns funktionalitet för att följa sin fysiska aktivitet, i form 
av antal steg per dag, medan andra funktioner är under 
utveckling.  
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Patient och vårdgivare  
sätter tillsammans  

patientens personliga mål.

Patient och vårdgivare kan 
se antal steg som patienten 

har tagit över tid.

Patient och vårdgivare kan 
se patientens provsvar.

Stephanie Bonn är forskare vid Karolinska Institutet och 
arbetar med en forskningsstudie om effekten av den digi-
tala tjänsten på just levnadsvanor:

- Vi vet att levnadsvanor är viktigt för behandlingen av 
diabetes, men inte hur digital teknik kan vara till nytta 
för patienter i diabetesbehandling. Ett bra digitalt stöd 
kan vara till hjälp och därför genomför vi en studie i olika 
etapper och på ett flertal vårdcentraler för att utvärdera 
MittDiaCerts användning inom vården, säger Stephanie. 

Med Mitt DiaCert skickar patienten levnadsvanor och 
medicinska värden till sin vårdgivare. Den informationen 
blir grunden för den skräddarsydda vårdplanen. 

- En patient som fått sin diagnos och fått tillgång till 
tjänsten kan via den snabbt få en överblick över vad det 
faktiskt betyder. Patienten kan också se sambandet mellan 
sina levnadsvanor och sina medicinska värden illustre-
rat  grafiskt. Mitt DiaCert kan ge stöd under och mellan 
möten med vården, fortsätter Stephanie Bonn. 

Signaler om positiva resultat
Ansvarig för forskningsstudien är Ylva Trolle Lagerros, 
docent och kliniskt verksam vid Karolinska Universitets-
sjukhuset. Ylva berättar:

- Det är för tidigt för att visa färdiga resultat från studien. 
Det vi har sett hittills är dock mycket positivt. Vi har sett 
flera individer som är med i studien som genom ökad 
fysisk aktivitet fått sina förhöjda värden att helt gå ner.      

Här tror vi att Mitt DiaCert, genom att mäta aktiviteter, 
bidrar till motivation och uppföljning även om studiens 
resultat som helhet är för tidigt att säga något om just nu. 

Patienten, vården och forskningen kan med hjälp av  
Mitt DiaCert och den digitala vårdplanen dela data via ett 
gemensamt språk som kan spara både tid och resurser för 
alla inblandade. 

- Vi kommer att slutföra vår vetenskapliga validering 
av Mitt DiaCert med hjälp av studien och identifiera 
vilka funktioner som ger värde för patienten respektive 
vården. Vi planerar också att framöver mäta personalens 
upplevelse av att arbeta med tjänsten, avslutar Ylva Trolle 
Lagerros. 

Se också faktablad om Min digitala vårdplan på sid. 31. 
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Strukturerade 
journaldata

Bakgrund
Inom projektet 4D Hjärtsvikt har en gemensam 
strukturerad hjärtkärljournal för läkare och sjuk-
sköterskor vid såväl slutenvård som sjukhusanknuten 
öppen vård utvecklats och implementerats. I samverkan 
med primärvården har också en strukturerad mall för 
överföringsanteckning vid utremittering från hjärt-
sviktsmottagning tagits fram. Journalens stuktur möjlig-
gör direktöverföring av data till kvalitetsregister vilket 
minimerar det dubbelarbete som idag utförs vid regist-
rering i patientregister. Fullt genomfört kan man spara 
en sjukskötersketjänst per sjukhus till annan verksamhet 

i den mån sjukhusen rapporterar till hjärtsviktsregistret 
RiksSvikt och infarktregistret Swedeheart. Det finns flera 
specialiteter som använder strukturerade vårddata men 
hjärta-kärl är en av de största patientgrupperna, vilket 
har varit viktigt för att driva på ett breddinförande.

Den strukturerade datan ger mer objektiva och fak-
tabaserade journaler. Det innebär både bättre kliniska 
beslutsstöd och förutsättning för vidareutveckling, bland 
annat genom artificiell intelligens, AI, samt möjligheter 
för forskning. Metoderna för att få data från strukture-
rade mallar kan lätt appliceras på andra specialiteter och 
verksamheter.

Kort sammanfattning av lösningar från 4D 

Mål och nytta för patient, vård och 
forskning
Direktöverföring av data till kvalitetsregister via ett 
plockverktyg (IVR) tar bort dubbelarbete, vilket sparar tid 
för vårdpersonal. Standardiserad journaldata skapar också 
förutsättningar för faktabaserade beslutsstöd och mindre 
subjektivitet. 

Tänkbara utfall kopplade till lösningen:

- jämförelse över tid av nedlagd läkar- och skötersketid på 
journalföring och registerhantering

- ökad träffsäkerhet i sökbegrepp.

Gemensam strukturerad 
journalmall för läkare 
och sköterskor vid såväl 
slutenvård som öppenvård

Invånaren/patienten får:

• mer objektiva och faktabaserade journalhandlingar
• möjlighet att själv vara med och fylla i sin journal, vilket 

skapar delaktighet och transparens
• minskar risken att behöva ge sin sjukdomshistoria upp-

repade gånger till olika vårdgivare
• mer jämlik vård.

Vården får: 

• tillgång till all data som rör patienten
• möjlighet snabbare kunna ställa rätt diagnos.
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Hur och var implementeras lösningen
Journalmallen, som är framtagen inom 4D Hjärtsvikt, 
 används för hela området hjärta- kärl på Danderyds 
sjukhus. Leverans pågår direkt från den strukturerade 
hjärtkärljournalen till kvalitetsregistret för hjärtinfarkt 
(Swede heart) från Danderyds sjukhus. Överförings-
möjlighet från hjärtkärljournal till nationella kvalitets-
registret för hjärtsvikt (RiksSvikt) färdigställs inom kort. 
Breddinförande av hjärtkärljournalen inom SLL pågår 
på Södersjuk huset och Karolinska Universitetssjukhuset 
i Solna och  Huddinge. Leverans pågår av strukturerade 
data från hjärtkärljournalen till 4D Hjärtsvikts databas för 
forskning (PREFERS-studierna) från samtliga 4D:s fem 
hjärtsvikts mottagningar i SLL.

Resultaten ska också integreras i FVM SLL, inom ramen 
för den del av deras arbete som handlar om nytt journal-
system och sammanhållen journalföring.

Övergripande lärdomar från införande 
för Program 4D
Det kan vara värdefullt att i tidigt arbetet få dela erfaren-
heter från genomförda 4D projekt. Dessa sammanfattas 
här nedan.

• För att undvika problem är det viktigt att planera och 
etablera förvaltning i ett tidigt skede. Detta inkluderar 
en lösning för hur man får tillgång till utdata och vem 
som ska förvalta den.

• Att implementera nya rutiner är mycket tidskrävande 
när det handlar om stora folksjukdomar där många 
vårdgivare är involverade. För hjärtsvikt gäller det 7000 
nydiagnosticerade patienter varje år som återfinns inom 
alla delar av vårdkedjan.

• Teknisk kompetens är avgörande i utvecklingen och för 
åtkomsten av stukturerad vårddata för patientregister 
och forskning men det är lika viktigt att journalmallen 
utvecklas tillsammans med personal från vården.

• Arbetsteamet bör bestå av fler kompetenser: primärvård 
och specialistvård, läkare och sjuksköterska, diagnos-
tisk expertis, registeransvariga samt terminologisk 

Forskningen får:

• högre andel patienter rapporterade i patientregister. Här finns förbättringsutrymme för såväl hjärtsvikt som för-
maksflimmer där täckningen inte är lika god som i RiksHia

• högre andel patienter i register ger möjlighet för registerbaserade randomiserade kliniska studier
• forskningsdata som, efter medgivande, kan hämtas direkt från journal
• mer detaljerade personuppgifter än från kvalitetsregister
• möjlighet att samköra data kring patienter med samsjuklighet
• grund för att utveckla AI-verktyg 

 

Förutsättningar för att det ska lyckas är att utöka de resurser på IT-sidan som kan stötta uttag av data för kardio-
logins behov.

Tänk på att besvara följande 
frågor före implemen tering i 
egen verksamhet

Vilka processer omfattas och hur påverkas 
dessa? Rekommendationen är att kartlägga över-
lappande befintliga processer i en översiktsbild 
för att tydliggöra beröringspunkter och därmed 
också vilka som behöver involveras i arbetet. Vill 
ni veta mer om hur 4D Hjärtsvikt arbetat med att 
kartlägga sina processer inför standardiseringen 
finns kontaktuppgifter nedan. 

Vilka behöver vara med i lokal utvärdering, 
riskanalys och genomförande, både organ
isationer och individer? Processdeltagarna 
ovan vägleder vilka individer som ska med-
verka. Det är viktigt att vårdpersonal är med i 
dokumentations arbetet och det behövs också 
teknisk kompetens i arbetsgruppen. Det krävs 
också mandat att fatta beslut för vidare imple-
mentering och förvaltning. 

3 RiksHia är det nationella kvalitetsregistret för hjärtsjukvård

 kompetens, liksom någon som kan dokumentera 
process er. Det är en förutsättning att vårdens medar-
betare som dagligen möter patienter är involverade i 
arbetet.

• Utgå från en befintlig modell och en enhetlig semantisk 
struktur i form av ett bibliotek med processelement 
och begrepp för den egna diagnosen. Detta kommer att 
underlätta att hitta rätt beskrivningsnivå. 

• Klargör tydligt från början den övergripande 
styrgruppens/ ledningens mandat och uppgifter samt hur 
och av vem bra lösningar kan införas.

• Säkerställ tidigt att det finns ett tydligt ägarskap inom 
organisationen och planera i god tid för hur och vem 
som ska utreda och kan besluta om förvaltning inklud-
erande både budgetprocess och förvaltningsplan.
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Strukturerade journaldata

All vård och forskning tjänar på mer standard-
iserade och strukturerade journaldata. Ju högre 
kvalitet och jämförbarhet det finns i datapunkt-
erna, desto mer värdefull information går det 
att få ut.  Ett stort arbete har utförts inom 4D 
 Hjärtsvikt för att åstadkomma en sådan struktur. 

Effektivare vård med gemensamma mallar
En del av standardiseringen av data handlar om journal-
mallar. Att strukturera gemensamma mallar för journalen 
innebär minskat dubbelarbete och resursbesparingar inom 
vården för hjärta-kärl. 

- Den strukturerade journalmallen gör att journalerna 
blir mer komplett ifyllda och framför allt ser vi den stora 
vinsten i att data kan exporteras till kvalitetsregister, 
säger  Karin Malmqvist som är chef för hjärtkliniken på 
 Danderyds sjukhus och chefsläkare. 

Karin har i sitt arbete inom 4D Hjärtsvikt varit drivande 
i arbetet med att både ta fram och implementera journal-
mallarna direkt. Alla fem hjärtsviktsmottagningar i Stock-
holm använder nu den strukturerade vårddatan.

- I landstingets stora databas har vi labbdata, EKO-un-
dersökningar, läkemedelsmodul och andra data som vi kan 
koppla ihop med den strukturerade vårdjournalen, säger 
Karin Malmqvist. Därmed kan vi nu plocka ut data för 
forskning och för export till kvalitetsregister. På samma 
gång undviker vi dubbelarbete. Det är tidsbesparande 
för läkarna att inte behöva dubbeldokumentera men det 
friställer även sekreterartid som möjliggör att de kan göra 
andra administrativa uppgifter, fortsätter Karin. 

Internationell standard för terminologi
Med digital information i form av strukturerade jour-
naldata finns även betydligt bättre möjligheter för forsk-
ning eftersom patienternas kliniska forskningsdata efter 
medgivande kan hämtas direkt från datajournalen. Karin 
Malmqvist:

- Patienternas egen medverkan förenklas och förbättras 
också i och med att de själva kan vara med och bidra till 
sina journaler via frågeformulär. Det skapar delaktighet 

Strukturerade journaldata 
för diagnostik och vård till 
kvalitetsregister och forskning

och transparens. Det blir också en betydligt mer objektiv 
och systematisk dokumentation i jämförelse med när jour-
naler dikteras fritt.   

Exporten till kvalitetsregister är ett mycket viktigt moment 
för forskningen och här finns även internationella hänsyn 
att ta. Den standard som tagits fram för journaldata till 
kvalitetsregister har utvecklats i samverkan med flera inter-
nationella register. All journaldata är nu samordnad med 
den internationella standard för terminologi, SNOMED-
CT, som avser hälso- och sjukvården. 

- Vi hoppas nu att metoderna som utvecklats för journal-
data tas vidare till andra sjukdomsområden och att allt 
fler hjärt-kärlenheter använder sig av mallen. Vi vill också 
gärna bidra till att kvalitetsregistret på riksnivå får tillgång 
till strukturerade vårddata, avslutar Karin Malmqvist.

Karin Malmqvist



38

Strukturerade journaldata

Patientrapporterade utfallsmått

Standardiserade utfallsmått har varit en viktig del 
av arbetet inom Program 4D, då generaliserbara 
lösningar i vården även kräver gemensamma verk-
tyg och metoder för att mäta och jämföra resultat. 
Att ta fram standardiserade utfallsmått tar sin ut-
gångspunkt i arbetet med så kallad värde  baserad 
vård, en modell som det senaste decenniet har 
haft stor inverkan på global hälso- och sjukvård. 
Såväl kliniker som forskare från KI är delaktiga i införan-
det och vidareutvecklingen av utfallsmåtten. Därtill har 
represen tanter från projekt för bröstcancer och hjärtsvikt 
också varit medlemmar i de internationella arbetsgrupperna 
för att utveckla hälsoutfallsmått för respektive diagnoser. 

Bröstcancervård med patientens 
perspektiv 
Genom att arbeta med värdebaserad vård med tydlig 
patientmedverkan är avsikten att förbättra cancervården ur 
patientens perspektiv. 4D Bröstcancer genomför en studie 
på samtliga tre bröstcentrum inom SLL - Karolinska, 
Södersjukhuset och St Göran - där patienter testar och val-
iderar en digital modell för inhämtning av patientrapport-
erade utfallsmått för Bröstcancer samt ett allmänt (QLQ 
C30) formulär som kan användas för samtliga cancer-
diagnoser. En utvärdering genomförs med patienterna efter 
ifyllt formulär. 

Arbetet leds av Yvonne Wengström och Marie Bothén som 
också ansvarar för att hålla i uppföljning och utvärdering 
av arbetet. Forskningskoordinatorerna ansvarar för att 
driva arbetet på SöS och S:t Göran samt genomföra upp-
följning. Yvonne Wengström som har representerat bröst-
cancer i ICHOM:s internationella arbetsgrupp säger:

- För att kunna utvärdera vården behövs sätt att mäta 
 resultat som baseras på den skapade patientnyttan. I 
korthet handlar det om att mäta patientens välmående 
och nöjdhet efter behandling. Standardiserade mått såsom 
patientens allmänna välbefinnande, ångest och smärta 
bidrar i praktiken till en hälsosjukvård som sätter patienten 
i centrum. 

Studien är en del i arbetet med att införa frågor kring 
 patientrapporterade utfallsmått för att få bättre informa-
tion från patienten under processen utredning, behandling 
samt uppföljning. 

Detta ska resultera i en bättre kunskap om patientens 
allmänna hälsa och livssituation vilket ger möjlighet till ett 
bättre bemötande och  en bättre vård. 

I studien ombeds patienter att inför läkar- eller 
sjuksköterske besök fylla i ett webbformulär, via 1177 
Vårdguiden. Patienternas svar hamnar direkt i Struktur erad 
vårddata i journalen. Vårdpersonalen får därmed snabbt 
tillgång till informationen som ger en bild av vad som är 
viktigt att ta hänsyn till för patientens omhändertagande i 
mötet. Ett förbättrat beslutsstöd för vården, i mötet med 
patient, är en viktig drivkraft i det övergripande arbetet 
med utfallsmåtten.

- Genom att införa standardiserade frågor för de patient-
rapporterade utfallsmåtten får vård och forskning bättre 
information om patienten under processen utredning, 
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behandling samt uppföljning. Vi får en bättre kunskap om 
patienten som i sin tur får ett bättre bemötande och fram-
för allt en bättre vård, berättar Yvonne Wengström.

Frågorna i formulären är hämtade från internationellt 
veder tagna patientenkäter och standardiserade formulär 
samt anpassade till ICHOM-standard. Frågorna är även 
anpassade att implementeras i nationella kvalitetsregistret 
för Bröstcancer. En målsättning med arbetet är också att 
säkra att utdata ska kunna användas i nationella kvalitets-
register. 

Under 2018 är avsikten att breddinföra datainsamlingen 
och bygga ut det i ordinarie verksamhet vid samtliga tre 
bröstcentrum i Stockholm.

Hjärtsviktspatienten och internationella 
hälsoutfallsmått
Projektet 4D Hjärtsvikt har medverkat i den inter-
nationella expertgruppen inom ICHOM4, och därmed 
bidragit aktivt till det internationella samarbetet kring 
hälsoutfallsmått. Arbetet handlar om att standardisera och 
rapportera utfallet av vården (hälsoutfallsmått) för olika 
diagnoser och kunna besvara dessa frågor på ett jämförbart 
sätt i olika sjukvårdssystem i världen. 

Hans Persson är en av projektledarna för 4D Hjärtsvikt, 
och specialsakkunnig läkare i kardiologi för SLL. Han har 
varit representant i den internationella expertgruppen och 
berättar om arbetet:

- Vi har utvecklat ett antal gemensamma mått inom ramen 
för arbetet som framgent kan integreras i hjärtkärljournal-
en här i Stockholm. Den  självskattade hälsoenkäten EQ-
5D är sedan tidigare inlagd, liksom VAS-skala för hälsa 
samt doktorns skattning av patientens funktion, så kallad 
NYHA-klass.5 Vi har följt ett flertal utfallsmått för att med 

4 International Consortium for Health Outcomes Measurement
 5 VAS står för Visual Analogue Scale, NYHA är ett system för klassificering av allvarlighetsgraden av hjärtsvikt.

Gå till 1177.se via 
din dator, läsplat-

ta eller mobil.

Logga in på Mina 
Vårdkontakter där 

det kommer att 
finnas en länk till 

enkäten.

Det tar cirka 10 
minuter att fylla 

i formulären.

Dina svar journal förs 
och du kan ändra dem 

i efterhand under 
läkarmötet.

Mina vård-
kontakter

hjälp av dessa se om vården förbättras över tid, säger Hans 
Persson. 

Övriga mått i listan nedan är kvalitetsparametrar som är 
valida och viktiga mått i hjärtsviktsuppföljning. Samtliga har 
använts i 4D Hjärtsvikt:

• andel patienter som fått rätt läkemedel insatta (trippel-
behandling beta-blockerare, ACE hämmare och MRA)

• andel av de med indikation som fått sviktpacemaker och 
ICD (implanterbar defibrillator)

• antal patienter som kommit till sviktmottagningen
• antal sjukhusinläggningar för hjärtsvikt 
• antal återinläggningar för hjärtsvikt 
• antal specialistutbildade hjärtsviktssjuksköterskor och 

hjärtsviktsläkare som finns på mottagningarna. 
• antal/andel patienter som fått sviktpacemaker och ICD 

(implanterbar defibrillator) - följs via pacemakerregistret
- Minskning av antalet inlagda patienter är ett viktigt mått 
på förbättring av sjukdom. Minskad sjukvård väger till del 
upp kostnader för den utökade hjärtsviktsmottagningen 
men visar framför allt på minskat lidande och förbättring 
för patienterna med hjärtsvikt, säger Hans Persson. 

Professor Cecilia Linde, är projektledare från KI för 4D 
Hjärtsvikt och tillägger angående den sista punkten om 
specialistutbildad vårdpersonal: 

- Detta är viktigt att poängtera eftersom det finns stark 
vetenskaplig evidens, såväl i Sverige som internationellt, för 
att mortalitet för hjärtsviktspatienter minskar om patient-
en får träffa en kardiolog eller sviktsjuksköterska. 

För mer information om arbetet med patientrapporterade 
utfallsmått, se kontaktuppgifter på sid 55. 

Att rapportera utfallsmått som patient
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Mål och nytta för patient, vård och 
forskning
Tänkbara utfall kopplade till lösningen:

Sparade resurser genom minskat behov av dubbel-
undersökning av EKG och hjärtultraljud uppskattas kunna 
ge en besparing om 25 Mkr årligen. Besparing uppstår 
hos remitterande enheter som tack vare länsövergripande 
access till svar slipper betala för en ny undersökning. 

Invånaren/patienten får:

• minskad risk att behöva genomgå ytterligare un-
dersökningar

• ökad bedömningskvalitet.

Vården och forskningen får: 

• tillgång till jämförbara historiska bild- och un-
dersökningsdata för en patient som kan ha undersökts 
på olika kliniker

• förenklad möjlighet att jämföra med tidigare bilder
• ökad bedömningskvalitet
• välfungerande infrastruktur för att standardisera diag-

nostiska undersökningar
• effektivisering – minskat behov av dubbla undersöknin-

gar genom visualisering för vårdgivare av alla utförda. 
• möjlighet ge patienten digital återkoppling om vårdplanen.

Bildbankning

Bakgrund
Bildbankning är ett projekt som handlar om hur 
lagrade bilder och data skapar en grafisk patientöversikt 
för hjärtultraljudsundersökningar och EKG. Arbetet 
är baserat på DICOM6-bilder och data från de gemen-
samma standardiserade undersökningsprotokoll som 
tagits fram inom projektet 4D Hjärtsvikt. Projekt-
et har, i samarbete med förvaltningen för Bild- och 
funktions tjänsten (BFT) inom SLL, också tagit fram 
en patient översikt som kan visa undersökningsdata 
från alla hjärtultraljudundersökningar (EKO) som 
utförts inom SLL och som hanteras inom BFT. Det 
gemensamma EKO-protokollet etableras på SNOMED 
CT- definierade mätdata. SNOMED CT är ett inter-

nationellt, medicinskt begreppssystem som är utvecklat 
för att användas i elektroniska informationssystem 
och som ger förutsättningar för att information som 
dokumenteras kan kommuniceras och överföras mellan 
olika system med bibehållen betydelse. Socialstyrelsen 
förordar att SNOMED CT ska användas brett inom 
svensk hälso- och sjukvård. 

Initialt inbegriper bildbankning endast hjärtultraljud, 
ekokardiografi (EKO), men ambitionen är att lösningen 
på längre sikt ska kunna hantera även EKG. Det senare 
fordrar dock att man i samband med upphandling 
kravställer EKG-apparatur som har säkrad ID-hantering 
och kan leverera EKG-information enligt internationellt 
standardiserat HL7-format.   

Kort sammanfattning av lösningar från 4D 

Lagring av bilder och data från 
hjärtultraljudsundersökningar 
(EKO) och EKG i gemensamma 
standardiserade protokoll.

6 Digital Imaging and Communication in Medicine
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Hur och var implementeras lösningen
Projektarbetet har ägt rum inom ramen för SLL:s arbete 
med att ta fram en bild- och funktionstjänst, BFT.  Arbet et  
med att etablera SNOMED CT-förankrade diagnostiska  
mått gör att dessa nu med automatik når hela SLL:s 
sjukvårdsområde, så snart verksamheternas vårdsystem 
ansluts till BFT enligt SLL:s plan. Det innebär att såväl 
primärvård som sjukhusvård för både patient, verksamhet 
och forskning använder samma begrepp och standardise-
rade utlåtanden.

Övergripande lärdomar från införande 
för Program 4D

Erfarenheter från införandet inom 4D Hjärtsvikt visar:
• säkerställ att alla delar som har beroende till införande 

av lösningen finns tillgängliga, framför allt följsam-
het hos EKO och EKG-utförare, teknisk lösning och 
 support samt struktur och rutiner för uttag av data

• säkerställ tidigt att det finns ett tydligt ägarskap inom 
organisationen och framtida förvaltning

• gör en teknisk kravspecifikation tidigt i processen och 
kalibrera med vad som är möjligt att genomföra inom 
ramen för befintliga avtal och apparatur.

Tänk på att besvara följande 
frågor före implemen tering i 
egen verksamhet

Vilka processer omfattas och hur påverkas dessa? 
Rekommendationen är att kartlägga vilka process-
er som berörs av bildbankningen i en översikts-
bild. Detta för att tydliggöra beröringspunkter 
och därmed också vilka som behöver involveras i 
arbetet. 

Vilka behöver vara med i utvärdering och genom
förande, både organisationer och individer?  
Processdeltagarna ovan vägleder vilka som ska 
ingå i en möjlig arbetsgrupp och/eller referens-
grupp för införandet. Det kommer att krävas 
kompetens för anpassning av tjänsten, både ur 
den operativa vårdverksamhetens  
perspektiv och för teknikutförandet. Det krävs 
också mandat att fatta beslut i arbetet med den 
praktiska anpassningen både operativt, kring 
innehåll och teknik, och administrativt, för  
förvaltningen. 

Hur ser informations och ITsäkerheten ut i 
de system/miljöer som används? Att ingå i en 
systemsamverkansarkitektur med möjlighet till 
sammanhållen journalföring medför att en del 
säkerhetsmässiga förutsättningar måste finnas, 
exempelvis tvåfaktorsautentisering, spärrhanter-
ing och krypterade kommunikationsförbildelser 
mellan samverkande system.
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Forsknings-
koordinator

Bakgrund
Forskningskoordinatorn spelar en nyckelroll i etabler-
andet av biobanken för blod och vävnad, har centrala 
roller i samverkan mellan bröstcentrum och samarbetet 
i kliniska studier. Koordinatorerna medverkar även 
i  implementeringen av de sammanhållna patient-
processerna för vård och forskning. Forskningskoordi-
natorerna består av en läkare och en sjuksköterska vid 
var och ett av de tre bröstcentrum som finns inom SLL.

Sammanfattningsvis är forskningskoordinatorernas vik-
tigaste uppgift att förbättra förutsättningarna för klinisk 
forskning och harmonisera forskningsprojekten med 

den kliniska vardagen. Det har i 4D:s arbete inneburit 
att patienter som diagnosticeras med bröstcancer ges 
möjlighet att medverka i kliniska studier och inkluderas 
i forskningsprojekt, oavsett var i sin vårdprocess och 
vid vilket bröstcentrum i Stockholm de behandlas. Det 
betyder att den kliniska forskningen kan koordineras på 
ett effektivare sätt och därmed skapa förutsättningar för 
samarbeten i form av exempelvis multicenterstudier.

Forskningskoordinatorer är en funktion som kan 
använd as på många fler platser geografiskt och även 
appliceras av andra diagnosområden. 

Kort sammanfattning av lösningar från 4D 

Mål och nytta för patient, vård och 
forskning
Forskningskoordinatorerna har initierat en effektiv bio-
bankning som kontinuerligt utvärderas med adekvata 
kvalitetsindikatorer. En samverkansgrupp, med mål att 
koordinera kliniska prövningar, har etablerats. Patientens 
process genom vården följs konti nuerligt för att maxi-
mera möjligheten till forskning utan att störa den kliniska 
verksamheten.

Tänkbara utfall kopplade till lösningen:

• ökat antal patienter som samtycker till att det sparas 
blod och vävnad

• ökat antal patienter som deltar i kliniska studier
• ökat antal initierade kliniska prövningar 

En funktion med övergripande 
ansvar för att bygga upp 
infrastruktur för forskning samt 
för att underlätta och samordna 
kliniska forskningsprojekt.

• ett uttagsråd, med mål att se till att sparat material kom-
mer till bästa användning, har etablerats. 

Invånaren/patienten får:

• möjlighet att medverka i kliniska studier oavsett var i 
vårdprocessen de befinner sig.

Vården och forskningen får: 

• förstärkt infrastruktur och koordinering
• biobankning av biologiskt material
• bättre samverkan och ökade förutsättningar för multi-

centerstudier
• ny kunskap som snabbare kan implementeras i vården.

6 Digital Imaging and Communication in Medicine
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Hur och var implementeras lösningen
De lösningar som forskningskoordinatorerna har tagit fram 
är helt generiska och kan i princip implementeras på vilken 
cancerform som helst. Sannolikt, med mindre modifik-
ationer, för de flesta patientkategorier. Biobanking och 
klinisk samverkan är inte sjukdomsbunden. Ett samarbete 
med Stockholms Medicinska Biobank är redan uppbyggt 
och funktionen har en organisatorisk naturlig del i univer-
sitetssjukvården.

Övergripande lärdomar från införande 
för Program 4D
Forskningskoordinatorernas egen erfarenheter från 
 införande av lösningar och tjänster samt efterföljande 
anpassningar kan vara värdefulla att få i ett tidigt skede.  
Erfarenheter från införande inom 4D Bröstcancer visar 
följande:

• Det är viktigt att det finns tid avsatt hos dem som ska 
driva arbetet. Resultaten visade tidigt en ökning av 
 antalet patienter i bröstcancervården som samtyckte till 
att medverka i forskning. 

• För att bibehålla de höga nivåerna tills processen är 
en del av rutinverksamheten krävs att forsknings-
koordinatorerna är tillgängliga för att fortsätta att driva 
på samtyckeshanteringen. 

• Säkerställ också tidigt att det finns ett tydligt ägarskap 
inom organisationen och att funktionen får tillräcklig 
budget att driva och utveckla arbetet.

Tänk på att besvara följande 
frågor före implemen tering i 
egen verksamhet

Vem är forskningskoordinatorn till för i den egna 
verksamheten? Definiera mer specifikt för vad 
och för vem lösningen primärt ska användas. Ha 
som mål att forskning och klinisk verksamhet ska 
integreras.

Vilka processer ska omfattas och vad är det 
övergripande målet? Ett effektivt sätt att defini-
era de mål som skall uppnås är att identifiera 
de kvalitetsindikatorer som behövs för att mäta 
framgång. Ett av målen var exempelvis att 
samla blod och vävnad från så många patienter 
som möjligt. Två kvalitetsindikatorer är dels hur 
många som patienter har givit sitt samtycke för 
biobankning, dels för hur många patienter sparas 
blod och vävnad?

Vilka behöver vara med i genomförandet, 
 organisationer såväl som individer? Arbetet med 
processen vägleder vilka som ska ingå i en möjlig 
arbetsgrupp och/eller referensgrupp för införan-
det. Det kommer att krävas kompet ens för att 
anpassa lösningen, både vad gäller patient-
processen som berörs och den kliniska forskning 
som är aktuell inom verksamheten. Det är bra att 
tidigt säkerställa att det finns resurser för detta. 
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Biobanking

Bakgrund
Moderna molekylära analyser av blod- och vävnads-
prover baseras på mycket känsliga metoder för analys av 
arvsmassa, proteiner och metaboliter, kolhydrater och 
lipider. För att dessa metoder ska ge den information 
som förväntas krävs att proverna håller en hög kvalitet, 
är standardiserade och därmed jämförbara. 

Lösningen för biobanking inom 4D består av en ut-
vecklad modell för standardiserad insamling, förvaring 
och uttag av blod- och vävnadsprover inom SLL.  Ju 
fler kliniker och laboratorier som deltar i ett struktur-
erat biobankande, desto mer användbar är bio banken. 
Dessutom nås högre forskningskvalitet och därmed 
högre patientnytta. För att standardisera provhantering-
en och få jämförbara prover har arbetsbeskrivningar 
(Standard Operating Procedures, SOP) och rutiner 

utvecklats för biobanking av vätska samt för vävnad. 
Modellen kommer att användas på alla kliniker och 
laboratorier som deltar så att alla biobanksprover är 
jämförbara, väldokumenterade och är tillgängliga för 
vård och forskning. Provhantering och tid till infrysning 
dokumenteras också på ett standardiserat sätt.

Arbetet med 4D-biobanking har, under hela perioden 
och för alla diagnoser, skett i nära samarbete med 
 Stockholms medicinska biobank (SMB). Biobanking 
ska vara en integrerad del av patientprocessen och har 
därför även en nära koppling till det arbetet inom 4D. 

Nedan följer de tänkbara utfall som biobanken ger på 
en övergripande nivå. Alla fyra diagnoserna har arbetat 
med biobanking, men för djupad information finns med 
från två av projektgrupperna utifrån deras erfarenheter 
från det egna diagnosområdet

Kort sammanfattning av lösningar från 4D 

Mål och nytta för patient, vård och 
forskning
Målet med arbetet är att skapa en ökning av antal bio-
banksprover av blod respektive vävnad.

Invånaren/patienten får:

• ökad närhet till forskningsprovtagning som underlättar 
för patienten att delta i forskning 

• mer effektiv framtida behandling och diagnostik.

Modell för standardiserad 
insamling, förvaring och uttag 
av blod- och vävnadsprover för 
vård och behandling, kliniska 
prövningar, akademisk forskning 
och industri. 

Vården får: 

• tillgång till jämförbara och väldokumenterade biobanks-
prover.

Forskningen får:

• rådgivning och support för provinsamling och uttag
• IT-strukturer för att kunna lagra, hitta och ansöka om 

tillgång till prover.
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Biobank bröstcancer 4D: 
Analyser på molekylär nivå, såsom detaljerade genet-
iska analyser, används idag för diagnostik och för att 
utvärdera behandlingseffekt inom onkologin. För att 
dessa analyser ska ge tillförlitliga resultat och kunskap 
krävs att blod- och vävnadsproverna håller en hög 
kvalitet, är omhändertagna på ett standardiserat sätt 
och därmed jämförbara.

Modellen, Biobank Bröstcancer 4D, innebär stand-
ardiserad insamling, förvaring och uttag av blod- och 
vävnadsprover i Stockholms Medicinska Biobank 

(SMB). Modellen är implementerad och integrerad i 
patientprocessen på Stockholms tre bröstcentrum och 
deras laboratorier som hanterar blodprover och vävnad. 
För att möjliggöra standardiserad provhantering och få 
jämförbara prover med hög kvalitet har styrdokument 
och instruktioner för Biobank Bröstcancer 4D utveck-
lats i samarbete med SMB. Styrdokumentet omfattar 
definition av patientpopulation och rekommendation 
kring samtyckesinhämtning. Instruktionerna är skrivna 
för blodprovstagning respektive omhändertagande av 
vävnad för biobank.

Mål och nytta med biobank  
bröstcancer 4D 

Införandet av standardiserad modell för Biobank 
Bröstcancer har vid utvärdering visat:
• ökning av antal patienter som tillfrågas om sam-

tycke till Biobank Bröstcancer
• ökning av antal insamlade biobanksprover av blod 

respektive vävnad.

Invånaren/patienten får:

• effektiv framtida behandling och diagnostik 
• möjlighet till stöd vid återtagande av samtycke och 

avlägsnande av sparade prover från biobank.

Vården och  
forskningen får:

• tillgång till jämförbara och väldokumenterade 
biobanks prover

• möjlighet att i framtiden utföra analyser från en stor 
samling

• rådgivning och support för provinsamling och uttag
• bedömning av uttagsråd vid ansökan om uttag
• strukturer för att kunna lagra och hitta sparade 

prover 
• tydlig struktur för uttag. 

Hur och var implementeras biobank 
bröstcancer 4D
Modellen är möjlig att implementeras på alla klini-
ker och laboratorier i primär- och sjukhusvård under 
förutsättning att klinikerna att tillgång till den teknik 
som krävs för omhändertagande av blodprover och för 
att kunna frysa vävnad. I dagsläget finns robotar i drift, 
för omhändertagande av blodprover på Karolinska 
universitetslaboratoriet på Södersjukhuset och planeras 
för Capio S:t Göran på Karolinska sjukhuset i Solna. 
Frysar finns installerade på patologiavdelningarna på 
Södersjukhuset AB, Karolinska sjukhuset i Solna samt 
på Capio S:t Görans sjukhus 

Modellen integreras med fördel i patientprocessen.  
I det etiska tillståndet behöver det stå beskrivet var i 
flödet proverna planeras att inhämtas. Blodprover kan 
tas i samband med att rutinprover tas och vävnad kan 
sparas i samband med utredning eller operation. 
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Biobank artriter 4D: 
Inom artriter har ca 1000 prov tagits i samband med 
infusion av läkemedelsbehandling där få eller inga 
prov togs tidigare. Provhanteringen är helt integrerad 
i ordinarie provflöden och håller mycket hög kvalitet. 
Genom en pilot och pågående utvecklingsarbete har 
också möjligheten öppnats för patienter att lämna 

biobanksprov på närvårdslab i samband med att de 
lämnar rutin- och uppföljningsprov. Det underlättar 
för patienterna att delta i forskningen och kräver inga 
extra besök eller nålstick. Förhoppningsvis kommer 
patienten att kunna använda PEP i framtiden och 
själv bestämma var proven lämnas och lämna e- 
samtycke.

Hur och var implementeras biobank 
artriter 4D
• Inom området artriter finns rutiner som framtagits 
och testats genom piloter för införandet av sjukvårdsin-
tegrerad biobankning både inom primär- och 
sjukhusvården. Lösningen kommer att kunna införas i 
rutinsjukvården när kapaciteten för provhantering har 
byggts ut i tillräcklig omfattning.

• Inom artriter kommer vårdintegrerad biobanking 
att kunna införas inom flera patientprocesser inom 
vårdflödena, till exempel inom tidig reumatoid artrit 
och för monitorering av behandling med biologiska 
läkemedel.

Mål och nytta med biobank  
artriter 4D 

Invånaren/patienten får:

• mer effektiv framtida behandling och diagnostik

Vården får:

• förbättrade förutsättningar och möjligheter att ta 
forskningsprov

• tillgång till jämförbara och väldokumenterade 
biobanks prover

Forskningen får:

• mycket bättre möjligheter att kunna få viktiga prov 
tagna kopplat till behandlingen

• Rådgivning och support för provinsamling och 
uttag

• IT-strukturer för att kunna lagra, hitta och ansöka 
om tillgång till prover
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Lärdomar från införande för program 4D 
– alla fyra diagnoser 
De viktigaste lärdomarna under arbetet med att etablera en 
biobank redovisas nedan. De flesta punkterna är samlade 
erfarenheter från alla diagnoser medan några specificeras 
kopplade till en projektgrupp. 
• Att samla blod och vävnad för biobank är ett samarbete 

med många olika professioner i patientprocessen. Det är 
viktigt att skapa förståelse i verksamheten för betydelsen 
av korrekt inhämtande av samtycke samt betydelsen av 
att standardisera omhändertagande av blod och vävnad 
för biobank. 

• Former för samtyckeshantering för biobanksproverna är 
viktigt att säkerställa i ett tidigt skede. 

• Det måste finnas etiska tillstånd för att använda bio-
banksprover i klinisk forskning.

• Det är viktigt att säkerställa hantering och tillstånd för 
uttag och avidentifiering av forskningsdata enligt gäl-
lande lagstiftning och etikprövning.  

• Det behöver finnas bra procedurer och korta ledtider för 
forskningsprovtagning inom ramen för rutinsjukvården 
och dess provtagning.

• De involverade arbetstagarna måste tidigt identifieras 
och ges mandat och möjligheter att engagera sig i pro-
cessen. Implementering av modellen kräver sedan speci-
fika och engagerade individer på kliniken med mandat 
och tid till att facilitera införandet, följa upp, utvärdera 
och återkoppla resultat till verksamheten.

• Det har varit svårare är beräknat att skapa elektronisk 
kommunikation mellan det elektroniska samtycket, 
patientjournal och datasystemet där blod och vävnad 
registreras. I dagsläget är samtyckeskontrollen manuell. 
(4D Bröstcancer)

• Efter implementering finns behov av kontinuerlig 
utvärdering avseende statistiska data och kvalitetsdata 
på sparade prover som till exempel ischemitid för fryst 
vävnad. (4D Bröstcancer)

• Att etablera kedjan av händelser från det att tumören 
avlägsnas till att den, på ett strukturerat sätt, hamnar 
i SMB:s frysar ställer specifika krav på organisationen 
(4D Bröstcancer).

• Om kliniska data ska kunna kopplas till biobanksprover 
krävs att data ur Intelligence (hJärtkärl-journalen) kan 
kopplas till biobanksprover. Uttaget av biobanksprover 
måste göras långt i förväg för att underlätta hanteringen. 
(4D Hjärtsvikt)

• Medan provhanteringen och logistiken har fungerat bra 
är det en utmaning för vårdpersonalen att på ett enkelt 
sätt veta vilka patienter som skall provtas, vid vilken tid-
punkt och om de har lämnat prov tidigare (4D Artriter).

Tänk på att besvara följande 
frågor före implemen tering i 
egen verksamhet

Ett gediget grundarbete är en förutsättning 
för att lyckas. Börja med att besvara de grund-
läggande frågorna nedan:

Vad ska biobanksproverna användas till, vem 
ska kunna använda biobanksproverna, vilket är 
syftet med införande? Var öppen för framtida 
utveckling i planeringen och lås inte fast projektet 
i detaljer, tänk brett.

Vilka processer omfattas och hur påverkas 
dessa? Denna del av arbetet är avgörande för 
framgång. Ett förslag är att kartlägga processerna 
i en översiktsbild för att göra beröringspunkter 
tydliga. På så sätt blir det också tydligt vilka som 
behöver involveras i arbetet. Vill ni veta mer om 
hur det gick till när respektive diagnosgrupp 
började arbeta biobanking finns kontaktuppgifter 
på sid 55. 

Vilka behöver vara med i genomförandet, såväl 
organisationer som individer? Arbetet med vilka 
som deltar i processen vägleder vilka som ska 
ingå i en möjlig arbetsgrupp och/eller referens-
grupp för införandet. Det kommer att krävas 
kompetens för att anpassa lösningen, både vad 
gäller patientprocessen som berörs och den 
forskning som biobanksproverna ska användas 
till. Det är bra att tidigt säkerställa att det finns 
resurser för detta. 
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Mitt e-samtycke

Bakgrund
All forskning som inbegriper patienter kräver ett 
informerat samtycke. Studiepersonen måste förstå och 
samtycka till att delta i en studie Mitt e-samtycke är en 
modell för hur patienters samtycke kan hanteras digitalt 
istället för manuellt. 

Ett e-samtycke är ett smidigt verktyg som under lättar 
hanteringen av samtycken för både patienter och 
personal. Ett digitalt samtycke ger en bättre översikt 
av vilka studier en patient har samtyckt till att delta 
i. Det är lika viktigt att veta vilka studier en patient 
deltar i som att veta till vilka studier patienten inte 
samtyckt till deltagande. Ju fler patienter som bidrar till 
forskningsstudier desto större blir kunskapsunderlaget 

för medicinsk forskning och utveckling av hälso- och 
sjukvården. 

Program 4D har tagit fram en administrationsdel, en  
så kallad back-end-tjänst, för e-samtycken i samarbete 
med projekten Mina Vårdflöden och  IntegrIT.  Syftet 
var att patienterna på ett enkelt ska förstå vad de sam-
tycker till och att ett eventuellt samtycke ska kommuni-
ceras till alla berörda vårdgivare. Långsiktigt finns också 
en ambition att skapa en nationell elektronisk tjänst för 
samtyckeshantering för att tydliggöra patientens ägande 
och kontroll över sina samtycken. Ambitionen är att 
en digital samtyckestjänst även på nationell nivå på sikt 
kan ersätta den i huvudsak pappersbaserade process som 
råder för samtycken till studier och biobanksprover.

Kort sammanfattning av lösningar från 4D 

Mål och nytta för patient, vård och 
forskning
Tänkbara utfall kopplade till lösningen:

• ökat antal patienter som ger samtycke
• ökat antal patienter som deltar i studier.

Invånaren/patienten får:

• översikt och kontroll över sina samtycken 
• enklare möjlighet att ändra status på samtycken
• enklare kommunikation med vården.

Patienten ger sitt samtycke, till 
att delta i en forskningsstudie 
eller tillåter att biologiskt material 
sparas, digitalt via en läsplatta

Vården och forskningen får: 

• effektivare kommunikation med studiedeltagare

• ökad möjlighet att uppdatera och kontrollera samtycken 
i olika system

• ökat antal patienter som potentiellt kan delta i studier. 
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Hur och var implementeras lösningen
• Patienter får i nuläget tillgång till e-samtycke för Bio-

bank Bröstcancer när de skrivs in vid något av de tre 
bröstcentrum som finns inom Stockholms läns lands-
ting. 

• Tjänsten sprids/implementeras i vården och forskningen 
genom att i framtiden integreras med 1177 Vårdguiden.

• Vidareutvecklingsarbetet inväntar en nationell 
förvaltnings partner för att kunna säkra nationellt 
 införande och förvaltning.

• För hjärtsviktspatienter gäller att de i nuläget får tillgång 
till e-samtycke i Take Care när de skrivs in i hjärtkärl-
journalen vid hjärtsviktsmottagningarna i SLL. 

Övergripande lärdomar från införande i 
Program 4D
Erfarenheter från införandet inom 4D Bröstcancer visar att 
det är viktigt att:

• alla delar av organisationen som bidrar till införande av 
lösningen finns tillgängliga, framför allt teknisk lösning 
och support samt struktur och rutiner för uttag av data

• det finns ett tydligt ägarskap inom organisationen och 
att tjänsten ges tillräckliga förutsättningar och budget 
för att driva och utveckla lösningen

• e-samtycket måste knytas till journalsystemet så det lätt 
går att identifiera patienters samtycken

• samtyckesprocessen behöver förenklas för att implemen-
teras bredare, och stärkas genom koppling till 
 Stockholms medicinska biobanks IT-system.

Tänk på att besvara följande 
frågor före implemen tering i 
egen verksamhet

I vilket syfte ska lösningen användas? Definiera 
mer specifikt för vad och för vem e-samtycke 
ska användas i verksamheten och syftet med 
det som ska samlas in. Det kommer att under-
lätta det fortsatta arbetet kring vilka processer 
som påverkas och därmed behöver omfattas av 
genomgången. 

Vilka processer omfattas och hur påverkas dessa? 
Denna del av arbetet är avgörande för framgång. 
Rekommendationen är att kartlägga processerna 
i en översiktsbild för att tydliggöra beröring-
spunkter och därmed också vilka som behöver 
involveras i arbetet. Vill ni veta mer om hur 4D 
Bröstcancer arbetat med processerna, kontakta 
personerna enligt uppgifter nedan.

Finns förutsättningar att genomföra sam
tyckeshantering för forskning på enkelt sätt och 
finns juridiska hänsyn att ta? Samtyckeshan-
teringen får nya förutsättningar i och med att 
EU- harmoniseringen till GDPR, General Data 
Protection Regulation, införs från maj 2018. Det 
är viktigt att säkerställa om det nya verksamhet-
sområdet behöver juridisk specifik granskning.
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Bakgrund
Modellen för näringslivssamverkan är utarbetad för att stärka och effektivisera samverkan mellan 
vård, forskning och industriellt utvecklingsarbete. Det nya arbetssättet har utvecklats med utgångs-
punkt i verkliga fall från artritområdet.

Kort sammanfattning av lösningar från 4D 

Mål och nytta för patient, vård och 
forskning
Modellen syftar till att stärka och effektivisera samverkan 
mellan vård, forskning och industriellt utvecklingsarbete. 

Via näringslivssamverkan ska innovation främjas.  
Innovationer implementeras sedan i forskning och 
sjukvård. Näringslivssamverkan ska också tillföra komplet-
terande finansiering från industri, samt från nationella och 
internationell källor för innovation.

Hur och var implementeras lösningen
Modellen för samverkan appliceras och används inom 
ramen för hälso- och sjukvården. Genom modellen finns 
ett hållbart kunskapssystem för gemensamt lärande och 
världsledande forskning i samarbete med näringslivet. 
Detta har bland annat resulterat i anslag, totalt mer än   100 
miljoner kroner, som möjliggör studier inom reumatologin 
där KI och SLL i samverkan med näringsliv sätter upp 
stora EU-projekt och EIT Health projekt. 

Invånaren/patienten får:

• nya produkter eller tjänster, läkemedel, nya former eller 
verktyg för diagnostik, 

• e-hälsoverktyg med mera.

Vården och forskningen får: 

• ny kunskap som snabbare kan omsättas i nya produkter, 
tjänster, läkemedel, diagnostik, e-hälsoverktyg med mera 

• effektivare användning av resurser för produkt- och 
tjänste utveckling.

Näringslivs-
samverkan

En modell som tydliggör vad KI 
och SLL inom ramen för hälso- och 
sjukvården vill uppnå i samverkan 
med näringslivet.
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Steg I 
Sätt ramverket

Steg II 
Identifiera potentiella 
samarbetspartners

Steg III 
Detaljera projekt och 
förhandla avtal

Steg IV 
Genomför projekt

Målsättning

Nyckel- 
aktiviteter

Grundläggande riktlinjer 

för samarbete på plats 
Goda samarbetspart-

ners identifierade 
Projekt och avtal 
som följer principer 
definierade i akademi 
och vård

Långsiktiga 
relationer med 
värde för samtliga 
parter

• Definiera praxis och 
etiska riktlinjer

• Definiera legala 
riktlinjer

• Definiera övriga rik-
tlinjer för samarbete

• Definiera generella 
värden för parterna

• Definiera nyckelpro-
cesser för förankring

• Identifiera ideala 
samarbetspartners

• Undvik/avveckla en-
gagemang gentemot 
icke-värdeskapande 
potentiella partners

• Säkerställa att alla 
parter ser varandras 
grundläggande 
villkor

• Tydliggöra värdet 
för Akademi och 
vård

• Tillsätta akademisk 
ledning i att driva 
processen om sam-
arbete och avtal

• Hantera 
avtalsfrågor 

 

• Skapa organi-
sation för bra 
kontakt

• Skapa intern 
organisation för 
leverans 

Modell för samarbete mellan vård, akademi och industriella partners

Lärdomar från arbetet inom program 4D
Ett gediget grundarbete är en förutsättning för att lyckas. Den modell som använts inom 4D:s arbete med närings-
livssamverkan är illustrerad nedan. Den omfattar de aktiviteter som bedöms vara viktiga att genomföra för att skapa 
ett framgångsrikt samarbete mellan vård, forskning och akademi samt näringslivspartners.



52

Lärandecentrum

Bakgrund
Lärandecentrum har utvecklats för att stärka patienters och närståendes möjlighet till delaktighet i vården, 
genom ökad kunskap om sjukdomen och behandlingen. En god förståelse för sjukdomsbilden är viktig och för 
det krävs mer än information, man behöver också få ha en dialog och interagera i frågor som gäller sjukdomen. 
Lärandecentrum är en plats och en möjlighet att få göra detta. En annan viktig del i konceptet Lärandecentrum 
är att erbjuda pedagogisk kompetensutveckling för hälso- och sjukvårdspersonal för att kunna hjälpa patienterna 
att ta till sig och förstå all information. Det handlar också om att i större utsträckning involvera patienter och 
närstående i forskning och utveckling. I det syftet har en webbaserad utbildning och material tagits fram för de 
som vill delta som patient- och närståenderepresentant.

Modellen som används utgår från pedagogisk forskning med fokus på patienters lärande och innehåller:  
1) pedagogisk kompetensutveckling för hälso-och sjukvårdspersonal inom cancervården, 2) utbildning och 
undervisning av och i samverkan med patienter och närstående, 3) informationsmaterial, 4) en mötesplats för 
patienter, närstående och personal från exempelvis Cancerrådgivningen, och 5) samverkan med patienter i 
 forskning och utveckling. 

Kort sammanfattning av lösningar från 4D 

Mål och nytta för patient, vård och 
forskning
Att utifrån en pedagogisk modell öka kunskap och delakt-
ig  het hos patienter för att därmed förbättra vård och 
forskning.

Tänkbara utfall kopplade till lösningen kan vara följande.

• Säkrare vård: delaktighet är en evidensbaserad metod att 
minska patientsäkerhetsrisker.

• Upplevd patientnytta: har utvärderats positivt i projekt-
et och kan mätas kontinuerligt genom patientrapport-
erade utfallsmått. 

En pedagogisk modell och 
mötesplats som ger individen 
kunskap och förståelse för sin 
sjukdom och behandling.

• Ökad kunskap hos patienter: Har utvärderats positivt i 
projektet och kan mätas i samband med undervisnings-
tillfällena.

• Ökad kunskap hos vårdpersonal: Resultaten i projekt-
e t visar en ökad medvetenhet och förståelse för hur 
patienters lärande kan stöttas.

• Ökad samverkan patient-vård-forskning: utvärde ring-
ar  av utbildningen visar på en ökad medvetenhet om 
sjukvårdens organisation och forskning och en hög 
tillfredsställelse med upplägg och innehåll. Utbild-
ning en utvecklas nu vidare för hela Sverige i samarbete 
mellan patient- och närståendeföreträdare och RCC i 
sam verkan.
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Invånaren/patienten får:

• kunskap och förståelse för sin sjukdom och behandling
• ökad delaktighet i den egna vården
• säkrare vård
• möjlighet att träffa andra i samma situation
• tillgång till en plats för möten med närstående, vård-

personal och patientföreningar.

Vården får: 

• möjlighet till kompetensutveckling
• ökad kunskap och förståelse i samverkan med patienten
• möjlighet till ökad säkerhet i vården.

Vården får: 

• stärkta förutsättningar genom samverkan med kunniga 
och delaktiga patienter.

Hur och var implementeras lösningen
Det har öppnats två lärandecentrum i form av fysiska 
mötesplatser för patienter i bröstcancervården. Dessa 
finns vid Capio S:t Görans sjukhus och Södersjukhuset. 
Även den pedagogiska kompetensutvecklingen genomförs 
där och på ett sjukhus har man även kommit igång med 
patientundervisning.

• Modellen som används i lärandecentrum kan användas 
inom alla diagnosområden och dess metod kan integre-
ras i standardiserade patientprocesser

• Invånare eller närstående till patienter får också till-
gång till lärandecentrum som besökare på de platser 
där  fysiska lärandecentrum finns etablerade, eller som 
patient där man är inskriven/under behandling.

Övergripande lärdomar från införande 
för program 4D
Erfarenheter från införande inom 4D Bröstcancer visar 
följande:

• Samverkan med patientföreträdare är avgörande för 
framgång genom hela genomförandet

• Det är också viktigt att tidigt hitta en fungerande för-
valtningsmodell i ett så tidigt skede som möjligt för att 
säkerställa kontinuitet 

• Arbetet förbättras av samverkan med övrigt utvecklings-
arbete som görs inom SLL och nationellt, samt inom 
det egna programmet.

Tänk på att besvara följande 
frågor före implemen tering i 
egen verksamhet

Patientrepresentation och plan för förvaltning 
framåt har varit framgångsfaktorer för 4D Bröst-
cancer i deras arbete med lärandecentrum och 
patientmedverkan. Tänk därför på att besvara 
följande frågor: 

I vilket syfte ska lösningen användas? Definiera 
mer specifikt vilken grupp patienter, närstående 
eller personal som berörs. Det kommer att under-
lätta det fortsatta arbetet kring innehåll och vilka 
processer som påverkas och därmed behöver 
omfattas i framtida förvaltning. 

Vilka behöver vara med i genomförande, både 
organisationer och individer? Patientrepresent-
anter är mycket viktiga att få med, liksom de 
kliniska verksamheter som berörs, både ur vård- 
och forskningsperspektiv. Det krävs också mandat 
att fatta beslut kring fortsatt utvecklingsarbete 
och förvaltning. 



54

Ett långsiktigt förbättringsarbete 
som inte tar slut

Efter drygt fem år har det blivit dags för styrgrupp och 
programledning för Program 4D att lämna över stafett-
pinnen. Viktigast nu är att resultaten tas tillvara och att 
det finns en  förvaltningslösning för samtliga av de för-
bättringar som Program 4D tagit fram. Samtidigt behöver 
det ständigt pågående förbättringsarbetet fortsätta. 

Den viktigaste framgångsfaktorn för programmets  arbete 
har varit ett professions- och visionsdrivet behov av 
föränd ring. Detta finns hos både vården och forskningen. 
Till det vill vi förstås också lägga patientbehovet – och 
det faktum att 4D alltid har haft patientperspektiv på alla 
lösningar och resultat. Samverkan mellan alla tre parter, 
patienten, vården och forskningen, har också visat sig vara 
essentiell för att nå välfungerande lösningar. 

Vad som fungerar idag behöver dock inte med självklarhet 
fungera imorgon. Framtidens vård och forskning, med 
bland annat artificiell intelligens mer integrerat, kräver 
nya anpassningar. Det är därför som utvecklings- och 
förbättrings arbetet aldrig kan upphöra för patienten, 
vården och forskningen. 

Initiativet till Program 4D togs 2012 av dåvarande finans-
landstingsrådet Torbjörn Rosdahl och KI:s dåvarande rektor 
Harriet Wallberg Henriksson. Deras programförklaring med 

rubriken ”Nytänkande ska ge bättre vård av våra folksjuk-
domar” slog an programmets målsättning. Samarbetet 
var ett resultat av de förändringar som hade skett inom 
den forskande läkemedelsindustrin i stockholmsregionen 
– utlöst av Astra Zenecas beslut att avveckla den kliniska 
forskningen i Södertälje. 

KI:s och SLL:s ledningsgrupper har varit involverade i 
styrgruppen under hela programtiden, med olika repre-
sentanter under olika perioder. Som ordföranden för våra 
organisationers räkning idag har vi nu privilegiet att föra 
programmet i mål. 

Vi vill tacka alla som på olika sätt bidragit till Program 4D 
med arbete, idéer, engagemang och intresse. Allas bidrag 
är värdefulla och för att inte riskera att missa någon riktar 
vi vårt varma tack till er alla samlat. 

För alla er som vill veta mer om programmet och dess 
lösningar finns en kontaktlista på följande sida. Där hittar 
ni kontaktuppifter till programmets ledning och projekt-
ledning samt till de kontaktpersoner hos förvaltande 
organisationer som redan är utsedda.

Ett stort tack från Program 4D:s styrgruppsordförande, 
Johan Bratt, SLL, och Anders Ekbom, KI, i december 2017.
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Kontaktuppgifter 

Styrgrupp 

Johan Bratt, ordförande från SLL, johan.bratt@sll.se 
Anders Ekbom, ordförande från KI, anders.ekbom@ki.se 
Roger Henriksson, roger.henriksson@sll.se 
Sabine Koch, sabine.koch@ki.se 
Lena Furmark, adjungerad, lena.furmark@sll.se 
Tomas Movin, adjungerad, tomas.movin@sll.se

Programledning 

Ebba Carbonnier, ebba.carbonnier@ki.se 
Christina Holmström, christina.holmström@sll.se

Projektledning, de fyra diagnoserna 

4D Artriter 
Sofia Ernestam, sofia.ernestam@sll.se 
Lars Klareskog, lars.klareskog@ki.se

Delprojektledare under projektperioden: Johan Askling, 
Saedis Saevarsdottir, Susanne Pettersson,  
Martin Williamson, Henrik Ahlén, Malin Regardt, 
Elin Lindblad

4D Bröstcancer: 
Kjell Bergfeldt, kjell.bergfeldt@sll.se  
Per Hall, per.hall@ki.se

Delprojektledare under projektperioden:   
Anne-May Moberg, Arja Leppänen, Birgitta Cornelius, 
Bodil Westman, Elham Hedayati, Elisabet Jensen,  
Erika Isaksson-Friman, Jan Frisell, Lena Engqvist Boman, 
Mariann Iiristo och Yvonne Wengström.

4D Diabetes typ 2:  
Ingrid Dahlman, ingrid.dahlman@erstadiakoni.se 
Claes-Göran Östenson, claes-goran.ostenson@ki.se 
Tidigare under projekttiden även Eva Toft

Delprojektledare under projektperioden:   
Ylva Trolle- Lagerros, Kaija Seijboldt, Magdalena Fresk,  
Fahimeh Lamian, Katri Harcke, Marie Hjerpe,  
Anders Lindunger, Doan Risberg, Marina Taloyan, 
Kristin Hjorleifsdottir Steiner och Bernadetta Werner

4D Hjärtsvikt:  
Hans Persson, hans.e.persson@sll.se  
Cecilia Linde, cecilia.linde@ki.se 

Delprojektledare under projektperioden:  
Karin Knudsen Malmqvist, Birgitta Janerot Sjöberg,  
Agnes Modin

 

Övriga organisationer eller kontaktpersoner: 

Informatikfrågor 4D, generellt:  
Henrik Ahlén, henrik.ahlen@kentor.se

PEP: Martin Williamson, martin.williamson@omniq.se, 
projekt- och förvaltningsledare för PEP hos 1177  
Vårdguiden

Bildbankning: Gustav Alvfeldt, objektsägare IT, FO Bild- 
och funktionsdiagnostik, SLL, gustav.alvfeldt@sll.se

Biobanking: Lena Brynne, Stockholms Medicinska 
 Biobank, lena.brynne@sll.se

Akademiskt Primärvårdscentrum -  
Kunskapsteam: Diabetes 
Kaija Seijboldt, kaija.seijboldt@sll.se

Samarbete mellan vårdgrannar, Folktandvården: 
Anders Lindunger, anders.lindunger@sll.se

Patientrapporterade utfallsmått:  
Bröstcancer - Yvonne Wengström,  
yvonne.wengstrom@ki.se eller Elham Hedayati,  
elham.hedayati@ki.se 
Hjärtsvikt: Hans Persson, hans.e.persson@sll.se och  
Cecilia Linde, cecilia.linde@ki.se 

Tack till alla som bidragit till Program 4D!

Per december 2017
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Program 4D är ett 
samarbete mellan

Läs mer om Program 4D:

vardgivarguiden.se/4d eller ki.se/4d


