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Gemensam IT samordningsfunktion 

49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 

 

Uppdragshandling:  
Breddinförande att ersätta fax av epikriser med NPÖ. 
I samband med utskrivning från slutenvården vid samordnad vård och 

omsorgsplanering 

 

Bakgrund 
Kommuner i Fyrbodal lyfte behovet av att kunna använda NPÖ, Nationell patientöversikt, för att läsa 

Epikriser. Styrgrupp SVPL godkände projektet 20160906 och ett införande där tre parter ingick skulle 

beskrivas. Idag sker informationsöverföring av epikriser vid samordnad vård och omsorgsplanering i 

stor utsträckning via fax. Många kontakter sker även via telefon. Nuvarande hantering uppfyller inte 

kraven på säker meddelandehantering eller patientsäkerhet då faxmeddelanden i huvudsak skickas 

okrypterat över internet. Patientsäkerheten riskeras även då information kan skickas till fel 

mottagare. Fax är tidskrävande för personalen och medför ofta även dubbellagring av handlingar. 

 

Ett projekt har genomförts med en pilot mellan NU-sjukvården, Uddevalla och en 

vårdcentral. 

Piloten har: 
• analyserat förutsättningar och behov  

• undersökt om efterfrågad information finns tillgänglig i NPÖ  

• tagit fram rutin för samtycke och rutiner för både NU-sjukvården och kommunerna för att 
säkerställa att rätt information finns vid rätt tidpunkt  

• testat och utvärderat det digitala flödet samt säkerställt samtycke  

• analyserat kompetensbehov  

• tagit fram en checklista som beskriver förutsättningar för breddinförande  

• tagit fram ett informationsblad inför pilotstart  

 

Resultat 
Resultat av piloten visar att: 

• NU-sjukvården och Uddevalla kommun kommer inte att återgå till att faxa epikriser efter 
projekttiden då resultat av piloten fallit väl ut.  

• Rutinen för inhämtande av samtycke bör dock ses över i samband med att ”Lagen om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård” träder i kraft.  

• Kommunen ser att efterfrågad information finns tillgänglig i NPÖ vid rätt tidpunkt.  

• Projektet har bidragit till ökad samverkan och förståelse melan de olika parterna. Ett lärande 

projekt för alla deltagare som ökat kunskapen om NPÖ, SAMSA och PDL. 
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Användningen av NPÖ har ökat markant under projekttiden. Detta ligger också i linje med föreslagen 
överenskommelse och riktlinje som anger att informationsflödet ska ske i SAMSA och NPÖ. 
 
Primärvården har en längre startsträcka för att kunna delta i processen. För Närhälsan behövs 
information och viss utbildning genomföras. Nya rutiner behöver tas fram både när det gäller att 
delta i videosamtalet och att använda NPÖ. På grund av den nya lagen, om samverkan vid utskrivning 
vid sluten hälso- och sjukvård, som träder i kraft vid årsskiftet 2018 samt tillhörande 
överenskommelse och riktlinje i Västra Götaland måste nya rutiner och arbetssätt arbetas fram för 
hela vård- och omsorgsplaneringen. I detta arbete bör erfarenheter från genomförd pilot inkluderas.  
 
Privata vårdgivare är idag i de allra flesta fall inte anslutna till NPÖ men några kommer eventuellt att 
ansluta sig redan hösten 2017. Andra väntar på ett erbjudande från VGR genom TAPIR-projektet 
(Projektets resultat och mål syftar till ett möjliggörande av sammanhållen journalföring mellan 
vårdgivare inom VGR:s vårdval). Det finns en tydlighet i de krav som ställs på privata vårdgivare 
genom KoK-boken att de ska gå in i NPÖ såväl som konsumenter som producenter. Ansvar att följa 
upp och driva på detta ligger utanför projektets ramar men en relation med berörda strukturer 
behöver etableras. 
 

Uppdrag 
Uppdraget är att ersätta fax av epikriser med att i stället läsa handlingar i NPÖ i samband med 

samordnad vård och omsorgsplanering via ett stegvist införande: 

Steg 1.  Sluta faxa epikriser från sjukhus till kommuner i samband med utskrivning från 

slutenvården (samordnad vård- och omsorgsplanering?) inom Fyrbodal. 

Steg 2. Inkludera primärvården i arbetet i Fyrbodal 

Steg 3.  Stegvis breddinförande till kommuner och primärvård i hela VGR 

 

Syfte 
Syftet med ett breddinförande är att skapa en säker kommunikation och att effektivisera nuvarande 

arbetssätt genom att sluta faxa epikriser mellan huvudmännen i samband med vård och 

omsorgsplanering. 

 

Effektmål 
▪ Minskad tidsåtgång i verksamheterna för kommunikation av informationskänsliga handlingar 

med minst 50 %. 

▪ Tillgång till information i snabbare utsträckning leder till ökad patientsäkerhet och minskade 

kostnader samt minskat lidande vid upprepade provtagningar.  

 

http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/it/projekt-tapir/
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Uppdragets omfattning och avgränsning 

Omfattning  
I uppdraget ingår att: 

• Starta breddinförande mellan NU-sjukvården och övriga 13 kommuner i Fyrbodal. 

• Se över möjligheten för primärvård (Närhälsan och privata vårdgivare) att använda NPÖ 

istället för fax av epikriser i samband med utskrivning från slutenvården vid samordnad vård 

och omsorgsplanering. 

• Ta fram en införandeplan för övriga vårdsamverkansområden utifrån ett stegvist införande 

med kommunerna i steg 1 samt primärvård i steg 2 

o Stötta i etablering av arbetsgrupper i varje vårdsamverkansområde 

o Se över förutsättningar och nödvändiga åtgärder utifrån erfarenhet från pilotprojekt 

• Kontinuerligt förfina rutiner och dokumentation utifrån fortsatta erfarenheter från 

införanden 

• Bidra med erfarenhet från projektet i regionalt arbete med utveckling och anpassning av 

rutin för samordnad vård och omsorgsplanering.  

• Bevaka frågan om krav på anslutning till NPÖ för privata vårdgivare såväl som konsument 

som producent i Västra Götaland.  

 

IT åtagande: 
Se över möjligheten att utveckla SAMSA för att i större utsträckning stödja process med NPÖ, ex 

• Förbättrad samtyckeshantering 

• Ev. uthopp till NPÖ 

 

Avgränsning 
I projektet ingår inte att: 

• Ta fram annan lösning för de handlingar som faxas idag men inte avser samordnad 

vårdplanering, t.ex. remisshantering. 

• Följa upp och driva frågan om krav att ansluta sig till NPÖ enligt KoK-boken. 

 

Tidplan 
2017-09-15 Godkännande/Beslut i styrgrupp SVPL att gå vidare med arbetet utifrån denna 

uppdragshandling 

Sep 2017  Uppstartsmöte med den tidigare tillsatta arbetsgruppen för att arbeta vidare 

med breddinförande mellan NU-sjukvården och kommuner i Fyrbodal. 

Förväntas genomfört till årsskiftet 2017/2018. 

2017-10-05 Godkännande av SITIV att gå vidare och beslut om ekonomiska resurser 2018 

Okt 2017 Projektplan tas fram. 
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Nov-Dec 2017  Organisation för ett fortsatt arbete och breddinförande i Västra Götaland tas 

fram och förankras i respektive vårdsamverkansområde.  

 

Genomförande 
• Etablera organisation/resurs för att ta fram förutsättningar  

• Informera om och förankra uppdraget genom nyhetsbrev och utskick till relevanta 

yrkesgrupper och nätverk 

• Se över och ta fram rutiner för informationsöverföring samt för samtycke för samtliga 

berörda parter 

• Ta fram reservrutin för om NPÖ skulle vara otillgängligt samt se över möjlighet att inkludera 

detta i ordinarie reservrutiner för samordnad vård och omsorgsplanering. 

 

2018: 
I samband med vård och omsorgsplanering 

• Stödja övriga kommuner i Västra Götaland i anslutning till och användandet av NPÖ. 

• Stödja primärvård till användandet av NPÖ. 

• Stödja privat primärvård i anslutning till och användandet av NPÖ. 

• Stödja vårdval rehab i anslutning till och användandet av NPÖ. 

• Starta breddinförande i hela Västra Götaland enligt projektplan efter beslut via styrgrupp 

SVPL till SITIV. 

 

Resurser 
Funktionskoordinator SVPL leder och koordinerar arbetet.  

Regional arbetsgrupp hanterar utveckling av rutiner, dokumentation och utbildningsinsatser. 

Regional arbetsgrupp ihop med funktionskoordinator SVPL stödjer delregionala arbetsgrupper. 

Arbetsgrupper etableras för varje vårdsamverkansområde för hantering av operativa insatser samt 

för information och förankring i de egna leden. Arbetsgrupper motsvarar den arbetsgrupp som 

hanterade piloten i Fyrbodal. 
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Organisation, bemanning & styrning 
Projektorganisation och deltagande personer 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Styrgrupp  
Namn, organisatorisk tillhörighet Projektroll  Ansvar i projektet  

utöver Projektilens 
rolldokument 

SITIV Uppdragsgivare 
Budgetansvar 

Beslut budget 

Jan Carlström Projektägare, 
ordförande styrgrupp 

Beslut uppdrag 

Anders Glansén – Göteborgsområdet/Sjukhus Styrgruppsmedlem Beslut uppdrag 

Charlotta Wilhelmsson – Fyrbodal Styrgruppsmedlem Beslut uppdrag 

Erika Hägg – Göteborgsområdet/Kommun Styrgruppsmedlem  Beslut uppdrag 

Ewa Waern – Göteborgsområdet/Sjukhus Styrgruppsmedlem Beslut uppdrag 

Jerker Isacsson – Södra Älvsborg/Sjukhus Styrgruppsmedlem Beslut uppdrag 

Jörgen Samuelsson – Göteborgsområdet/Kommun Styrgruppsmedlem Beslut uppdrag 

Noomi Holmberg – SIMBA/Kommun Styrgruppsmedlem Beslut uppdrag 

Magnus Kronvall – Fyrbodal/Sjukhus Styrgruppsmedlem Beslut uppdrag 

Malin Swärd – Skaraborg/Kommun Styrgruppsmedlem Beslut uppdrag 

Margareta Liljegren – Skaraborg/Sjukhus Styrgruppsmedlem Beslut uppdrag 

Solveig Eldenholm – Södra Älvsborg/Kommun Styrgruppsmedlem Beslut uppdrag 

Ulla Molander – Göteborgsområdet/Sjukhus Styrgruppsmedlem Beslut uppdrag 

 

  

Projektägare – 
Jan Carlström 

 . 
 

 Funktionskoordinator 
SVPL 

Styrgrupp SVPL 

Regional Arbetsgrupp 

TAPIR - 
Projektet 

Ev Referensgrupp -  

 

Uppdragsgivare/Budget
ansvar – SITIV  

Delregional 
arbetsgrupp 

Delregional 
arbetsgrupp 

Uppföljning 
KOK-boken 
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Regional Arbetsgrupp Hösten 2017 – Våren 2018 
Namn Roll Kompetens Tidsperiod 

 Projektkoordinator  Projektledning  170901–181231 

Gunilla Augustsson  Projektkoordinator  Projektledning  170901–181231 

Lena Bernhardsson  Projektdeltagare  Funktionsförvaltare VGR  170901–181231 

Monika Göransson  Projektdeltagare  Säkerhetsstrateg VGR  170901–181231 

Eva-Britt 
Zetterström  

Jurist  VGR  Konsulterad vid behov  

 

Arbetsgrupp för respektive vårdsamverkansområde 

Arbetsgrupp Fyrbodal 

Namn Roll Kompetens Tidsperiod 

Eva Hansson  Projektdeltagare   Sjuksköterska/ förvaltare 
SVPL – Uddevalla 
Kommun  

170901–180201 

Carina Arvidsson  Projektdeltagare  MAS, Grästorp Kommun  170901–180201 

Carina Fors  Projektdeltagare  MAS, Mellerud Kommun  170901–180201 

Maria Bertilsson  Projektdeltagare  Enhetschef,  
NU-sjukvården  

170901–180201 

Lena G Larsson  Projektdeltagare  Förvaltare/ Processledare 
Närhälsan  

170901–180430 

Camilla Fransson 
Kotarevic 

Projektdeltagare  DSK Närhälsan Uddevalla 170901–180430 

Anette Forsberg Projektdeltagare Utvecklingsledare 
Vårdsamverkan Fyrbodal 

170901–180201 

 

Övriga vårdsamverkansområden behöver sättas samman arbetsgrupper med motsvarande 

kompetens och parter. 
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Finansiering  
Budget för ev ytterligare resurs, samt för möte - och utbildningskostnader krävs för ett 

breddinförande.  

Kostnadspost Kostnad Kommentar 

Projektledning 25% 2018 300 000kr I kombination med förstärkning 
med 25% i förvaltningen 

Projektdeltagare 0kr Löses av respektive huvudman 

Möten och lokalkostnader (6 möten á 
1200 kr) 

7 200kr Avstämning projektledning och 
projektdeltagare varannan månad 
fysiskt 

Utbildningsmaterial 100 000kr  

Material 10 000kr  

Utbildningar/möten (1 per 
vårdsamverkansområde á 5000kr samt 
1 extra för Göteborgsområdet) 

30 000kr Stöd med lokal etc fås från 
respektive 
vårdsamverkansorganisation 

Webbutbildning 60 000kr Framtagande av material för 
utbildning på tid som användaren 
själv kan avsätta 

TOTALT 407 200 kr  

 

Projektintressenter och kommunikationsplan 
Intressent Part Informationsbehov 

GITS Kommun + Sjukhus + Primärvård  

Styrgrupp SVPL Kommun + Sjukhus + Primärvård  

SITIV - Styrgrupp IT Väst   

MAS / MAR Kommun  

Sjuksköterskor Kommun + Sjukhus + Primärvård  

Arbetsterapeuter Kommun + Sjukhus + Primärvård  

Fysioterapeuter/sjukgymnaster Kommun + Sjukhus + Primärvård  

Läkare Sjukhus + Primärvård  

Psykologer ?? Sjukhus + Primärvård  

Privata vårdgivare Kommun + Primärvård  

Systemförvaltare  Kommun + Sjukhus + Primärvård  

Verksamhetschefer Kommun + Sjukhus + Primärvård  

Socialchefer Kommun  

Inera ?   

Cerner ?   

Patienter / Närstående   
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Beroenden och förutsättningar  
Beroende Påverkan på projektet och hantering av beroendet 

Alla parter och enheter (Kommuner och 
privata vårdcentraler samt rehab)måste 
vara anslutna till NPÖ som konsument 

Annars ingen åtkomst till informationen 

Privata vårdenheterna måste vara 
anslutna till NPÖ som producenter 

Sjukhus och kommun kan annars inte ta del av 
primärvårdens dokumentation 

TAPIR-projektet  Projektets resultat är att på ett strukturerat sätt ge 
privata vårdgivare tillgång till VGRs tjänster och därmed 
möjliggöra en sammanhållen informationshantering för 
Västra Götalandsregionens patienter oavsett 
vårdgivare. 

 

Konsekvenser 

Risker och konsekvenser av att inte bredd införa arbetssättet och istället fortsätta faxa 

epikriser: 

• Dubbellagring av dokument. Sjukhuset skriver ut dokumentet som därefter faxas till berörda 

parter. Kommun och Primärvård sparar detta i sina respektive journaler. 

• Ökad tidsåtgång i verksamheterna, utifrån moment som utskrift, faxa, hämta fax, sortera och 

journalföra. 

• Kostnader för pappersåtgång – miljöpåverkan. 

• Informationen finns inte tillgänglig lika snabbt för berörda parter. 

• Lidande för patienten i samband med upprepade provtagningar (när provsvar blir synliga i 

NPÖ hösten 2017). 

• Kostnader för upprepade och onödiga provtagning då provsvar blir synliga i NPÖ hösten 2017 

• Patientsäkerhetsrisker om fax sänds till fel mottagare eller information och papper blandas 

samman. 

• Patientsäkerhetsrisk då fax inte räknas som ett säkert kommunikationsmedel och 

information kan hamna i orätta händer. 

 

Följande förkortningar används i dokumentet: 
o NPÖ - Nationell Patient Översikt 

o SVPL - Samordnad Vård-och Omsorgsplanering 

o VGR - Västra Götalands Regionen 

o KoK-boken - Krav-och Kvalitetsboken 

o SITIV - Styrgrupp IT Väst 

o MAS - Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

o MAR - Medicinskt ansvarig rehab 

o DSK - Distriktssköterska 

o GITS - Gemensam IT samordning 

 


