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Espir - överenskommelse i regionsjukvårdssamverkan 2020 

 
Övergripande ansvar 
Sjukvårdsregionens samverkansgrupp eSPIR har i uppdrag att skapa synergier och nytta genom 
utveckling av gemensamma processer och arbetssätt inom e-hälsa genom att stödja: 

• utveckling av e-hälsa som stöd för invånarna att uppnå och behålla hälsa 
• digitalisering för att utveckla och stödja vårdprocesserna 
• samordning och återanvändning av kunskap, arbetssätt och erfarenheter för snabb 

implementering av nya digitala funktioner 
 
 
 

Plan 2020 
 
Eremiss – breddinförande 
Under 2019 genomfördes ett införande av eremiss för verksamheterna på ÖNH-klinikerna samt mellan 
neurologiska kliniken RÖ och de enheter/kliniker inom RKL och RJL som skickar remisser dit. Resultatet 
blev mycket lyckat och styrgruppen beslutade vid avslut att fortsätta projektet och att uppdatera 

direktivet med ett utökat uppdrag. Projektet ska under 2020 optimera flödet samt breddinföra 
elektronisk remiss (vårdbegäran/konsultation) för de verksamheter som skickar remisser inom 
den sydöstra sjukvårdsregionen. Hela informationskedjan ska omfattas genom att man 
använder sig av eRemiss, journalmallar, NPÖ samt journal via nätet.  Projektets huvudmål är att 
100 % av de remisser som skickas inom den sydöstra sjukvårdsregionen ska vara digitala. Projektet 
beräknas vara färdigt Q4 2020.  
 

 

Kvalitetsregister bröstcancer 

Projektet ska i samverkan, inom ramen för eSPIR, genomföra ett projekt med huvudmålet att 
effektivisera och öka kvalitén i vården genom att automatisera datainsamling till Nationella registret 
för bröstcancer. Syftet är att effektivisera och höja kvalitén i vården genom att automatisera 
överföringen till Bröstcancerregistret samt att ta fram ett hållbart regionalt arbetssätt och plattform 
för att fortsätta automatiseringen och integrationen mot de nationella kvalitetsregistren.  

Projektet förväntas pågå under hela 2020. 

  

Formulärtjänst 
Formulärtjänsten möjliggör stöd för olika processflöden i vården och är ett sätt för vården att inhämta 
information från invånare på ett säkert och strukturerat sätt. Tjänsten Formulärhantering skickar 
strukturerade formulär och invånaren når formulären via 1177 Vårdguidens e-tjänster.  
Patienten/invånaren fyller i formulär och informationen skickas via nationella tjänsteplattformen till 
vårdens system. Vision e-hälsa 2025 är ett mål att vi i Sverige ska vara bäst i världen på att använda 
digitaliseringens och e-hälsans möjligheter 2025. För att komma dit är införandet av digitala formulär 
ett steg på vägen, och nästa steg är att integrera dem i journalsystemet för att undvika så mycket 
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manuell hantering som möjligt. Ytterligare mål som ger större administrativ vinst och mervärde för 
patienten i alla tre regionerna framöver är att gå vidare med att kunna överföra mallar enkelt mellan 
våra olika Cosmic-instanser och även kunna överföra ifyllda formulär till NPÖ så att en patient inte ska 
behöva fylla i samma formulär flera gånger om den får behandling i mer än en region. Projektets 
huvudmål är att under 2020 ansluta och breddinföra formuläret ”Hälsodeklaration inför operation”, 
etablera en regional förvaltning samt föreslå plan för införande av ytterligare formulär.   

 

 
Utvecklad regional samverkan 2020 

Espir genomförde 17-18 oktober ett internat tillsammans med förvaltningsrådet, styrgruppen och 
representanter från RSL. Syftet var att analysera nuläget samt hitta en gemensam vision/bild av 
framtidens utmaningar och möjligheter. Välfärden står inför stora framtida utmaningar där den 
demografiska utvecklingen, ansträngd ekonomi, ökade krav från medborgaren gör att sjukvården är i 
behov av förändring. Vi ställde oss frågan hur vi kan bidra i förändringen och vad vi ska prioritera. 
I en kort sammanfattning kan vi konstatera att espir fortfarande fyller en mycket viktig funktion i 
arbetet att utveckla samverkan och samarbetet inom den sydöstra sjukvårdsregionen och att man idag 
gör mycket som är bra. Men vi kan givetvis göra mer. En nulägesorientering gav en bild av viss 
otydlighet kring:  

• Beslutsvägar 

• Uppdraget 

• Prioriteringar 

• förankring i verksamheter 

• resurssäkring  

• juridik 
 
Vidare kunde internatet konstatera att trotts redovisade brister gällande otydligheten är espir något 
att bygga vidare på. I en nationell jämförelse står sig espir mycket starkt vad gäller samverkan, och den 
styrkan bör förvaltas och förädlas. Espir har en tydlig och förankrad organisation  
(RSL, programstyrgrupp och förvaltningsråd) som genom ett systematiskt arbete genomför 
samverkan. Det finns stor potential i ett ökat samarbete mellan espir, RCC, KGC samt de regionala 
grupperna (RMPO) inom den nationella kunskapsstyrningen. Med ett tydligt uppdrag kan eSPIR ha en 
central roll för att kanalisera, värdera och prioritera den stora mängd initiativ, arbeten, projekt, 
förfrågningar som rör sydöstra gemensamt och som idag flödar in via många kanaler. Inflödet skulle då 
i stället gå via eSPIR för en bättre överblick och kontroll samt styrning mot gemensamt mål. 
Avslutningsvis konstateras att det vi är eniga om att under 2020 göra ett utvecklingsarbete för att 
skapa tydlighet kring uppdraget och målet och att samtliga nivåer inom beslutande forum behöver 
delta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


