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1 Inledning med upprop 

Ordföranden Margaretha Åkerberg (KD) hälsar alla välkomna.  

2 Justeringspersoner 

Margaretha Åkerberg och Annika Hässler valdes att justera protokollet 

3 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes. 

4 Chef IT Susanne Bayard och Gertrud Ocklin  

Generationsskifte i Vårdens IT 
 
Föredragande visar tidslinje över de IT-system som har påbörjat 
generationsskifte i vårdens IT-system.  
 
Förändringar i PDMS (dagens pappersjournal) sker till mitten av år 2024. 
Nytt journalsystem i mödrar vården och förlossningsvården har påbörjats 
under år 2022 och räknar vara klart år 2025. NLL funktionalitet i TC 
(läsbehörighet) har påbörjats och räknar vara klart under år 2023. IT stöd i 
tvångsvården, idag finns pappersdokumentation, är påbörjad och väntas 
vara klar år 2024. System som ska ersätta TakeCare, är inne i en 
förarbetesperiod som räknar vara klar år 2023 som sedan går över i en 
upphandling och införande av nytt huvudjournalsystem som sträcker sig till 
slutet av år 2028. Förarbete av ett regionalt vårddatalager, har börjat och 
det sker en succesiv anslutning och utveckling av ett regional vårddatalager. 
 
Avtalet med TakeCare sträcker sig till december år 2029 och 
förvaltningskostnaden ökar när Region Stockholm och Gotland blir en 
kund, troligtvis år 2025. TakeCare utvecklingsförmåga är begränsat och 
koden är gammal och behöver därför bytas ut. Ett nytt system behöver all 
funktionalitet som finns i TakeCare idag, dessutom kommer krav att ställas 
gällande utvecklingsförmåga, öppen standardiserade gränssnitt samt en 
ökad andel strukturerade data. Troligt kommer ett nytt 
huvudjournalsystem upphandlas med nyttjanderätt för privata vårdgivare 
till självkostnadspris. Upphandlingsförfarandet räknas ta ca 10-12- 
månader, införandet fyra till fem år och beräknas vara klart i slutet av år 
2028. 
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Nu pågår ett regionalt förarbete om vårddatalager. Succesiv 
avslutning/anslutning av regionalt vårddatalager kommer att ske eftersom 
det finns många så kallade friståendesystem från flera leverantörer, vilket 
leder till inlåsningseffekter. Genom att lagra information på neutral plats 
och på ett standardiserat format kan informationen lättare delas. Det kan 
även bli möjligt att utveckla nya funktioner exempelvis appar och översikter 
till en lägre kostnad. Karolinska har utvecklat ett vårddatalager baserat på 
standardkomponenter där käll-system kan anslutas succesivt. Planen är att 
succesivt ansluta regionägda vårdgivare, som vill använda vårddatalagret 
för att automatisera anslutning till kvalitetsregister, utveckla 
vårdprocesstöd, patientöversikt. För att använda till forskning och andra 
sekundäranvändningsområden. Det skulle också användas till att 
mellanlagra TakeCare information.  
 
Fråga från organisationerna: 
Ett nytt huvuddatasystem, hur ser en sådan upphandling ut idag, kommer 
alla att kunna arbeta i den? 
Svar Det finn tre möjliga stora kandidater idag att välja mellan, regionens 
egna sjukhus/vårdcentraler kommer succesivt få tillträde. De sjukhus som 
är privata och inte är i Region Stockholms regi kommer att erbjudas vara 
med. 
 
Kommentar från organisationerna: Tänk på att tillgängligheten ska vara 
med i kravställningen. 
Svar: Ja. 
 
Fråga från politiker. 
Var kommer det nya huvudjournalsystemet att lagras? Och finns det 
kompetent personal i Region Stockholm? Vad kommer det att kosta? 
Svar: Systemet kommer att lagras på Karolinska med behörighetsstyrning i 
huvudjournalsystemet. Det kommer lagars i ”regionens ägor”. Det finns 
gedigna lagar och regelverk kring hantering av lager som finns att följa. När 
det gäller kärnkompetens för projekt, förundersökning och upphandling 
har vi en god kompetens i Region Stockholm. När det sedan gäller 
spetskompetens inom vissa områden kommer vi behöva ta in konsulter. 
Budgeten är under god kontroll och den hålls.  
 
Kommentar från organisationerna:  
Användartester är bra att ha med i kravställning. Hur bra blir en ny 
nationell läkemedelslista? 
Svar: Läkemedelslistan är en receptlista Det finns många mediciner som 
idag inte går att se i läkemedelslistan. Det kommer en ny unik lösning i 
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Sverige med en nationell läkemedelslista. Den kommer att delas in i två steg 
1. Läsa 2. Skriva.   
 
Fråga från politiker 
Vad har ni gett för information till vårdgivarna o ett nytt 
huvudjournalsystem? 
Svar: Alla Region Stockholms ägda sjukhus och vårdcentraler kommer att 
lämna TakeCare och de privata vårdgivarna kommer att erbjudas.  
 
Kommentar från organisationerna:  
Det kan vara bra med frivillighet att ansluta sig, men kan också ställa till 
bekymmer exempelvis för oss synskadade. Alltid Öppet finns exempelvis 
inte hos privata vårdgivare vilket ställer till bekymmer. Finns det inte 
möjlighet att krav ställa att alla ska vara med? 
Svar: Jo, det finns möjlighet att krav ställa. 
 
Fråga från organisationerna: 
Hur kommer tillgängligheten att vara i ett nytt journalsystem om jag blir 
sjuk i en annan region än Region Stockholm?   
Svar: De kommer att kunna gå att läsa i ett huvudjournalsystem i samma 
region som du bor men att titta in i en annan regions system är inte lovligt. 

 

5 Aktuella frågor från organisationer 

Tolkningscentralen har använt sina pengar från för året och kan därför inte 
medverka förrän de får nya anslag.  
 
Flera av dem som representerar våra organisationer på samverkansrådet 
har det är svårt att ta sig hit under vinterhalvåret. Är det möjligt att ha 
digitala möten under vinterhalvåret? 
 
För information: Organisationerna funderar över hur man ska definiera 
intressepolitisk verksamhet. 

6 Mötestider nästa år 

Mötestider för nästa år kommer att diskuteras med ny ordföranden när hen 
finns på plats. 
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