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Från patientfokus till invånarfokus 
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Varför utvecklar vi OPT just nu? 

Nationellt

Socialdepartementet gav 2018 SKR i uppdrag att standardisera och effektivisera PSA-

testningen samt identifiera kunskapsluckor om kompletterande diagnostiska tester för 

prostatacancer. 

RCC i samverkan (RCC sydöst) står bakom stöttar utveckling. 

Sjukvårdsregionalt 

Förstudie genomförd. Region sjukvårdsledning och Samverkansnämnden i sydöstra 

sjukvårdsregionen fattar beslut om pilot i Region Jönköpings län.  

Regionalt 

Förstudie tekniska förutsättningar genomförd under pandemin. 

Projekt för utveckling av gemensamt arbetssätt vid digitalisering av OPT-process. 
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Regionala åtaganden i RJL 

Samverkan SÖSR – OPT

Uppdraget

Region Jönköpings Län (RJL) har åtagit 

sig att vara ett pilotprojekt i det nationella 

programmet för organiserad 

prostatacancertestning

• Arbetssättet ska kunna tillämpas i hela 

sydöstra sjukvårdsregionen

• Processen ska digitaliseras i så hög 

grad som möjligt

• Effektivt resursutnyttjande 
vid organiserad 
prostatacancertestning

• Bidra till ett nationellt lärande 
med extra fokus på 
digitalisering



MR/-svar -> besök 

med biopsi...

Upplägg i två steg: 

Steg 1 förberedelse inför pilot 

Steg 2 genomförande av pilot Q4 2022

Steg 1 – Förberedelse inför pilot Steg 2 – Genomförande av pilot
digitalt till och med provsvar

Preliminärt Q4, 2022 

– inväntar beslutat direktiv

År RÖ RJL RKL Totalt

2020 2 994     2 371     1 527     6 892     

2021 3 003     2 322     1 525     6 850     

2022 2 960     2 290     1 498     6 748     

2023 3 004     2 270     1 534     6 808     

Antal 50-åringar

Ur förstudie M. Elfström/D. Robinsson

Antal 50-åringar. Källa: SCB
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Insieme

(leverantör)

RCC Väst

OPT-projektet – sammanhangsbild
(Charlotte Carlsson)

Bilden visar områden med intressenter. 

Röda rutor = interna aktörer inom Region Jönköpings län

Blå rutor = externa aktörer utanför Region Jönköpings län
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Arkitekt/

design RJL 

resp. SÖSR

Bilden visar komplexiteten i systemet vid utveckling. Flertalet aktörer att vid behov involvera 

med intresse i denna utveckling. I kompetensgruppen möts sakkunniga i RJL + RCC Sydöst.



Män 50-74 år

OPT kansli-
funktion

Prostatacancer 
center, Eksjö

Provtagare, 
vårdcentral/labb

OPT-

processen

LABB 
personal 

analys

Radiologi

Urologi

IT-centrum

Kommunikation

Jurist

RCC, Sydöst/ 
Samverkan

Andra pilot-
verksamheter

Patologi

Behov av samverkan i fortsatt arbete

Patient 
föreningar

Exempel på olika funktioner med intresse i OPT
Region Jönköpings län

SÖSR

Primärvård

Folkhälso-
avdelning

OPT –IT-
system

NAG OPT

1177.Se
RJL/SÖSR

eSpir

Politiker

Staber
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• Digitalisera så långt som möjligt fram till och med att invånare får PSA-svar

• Digitalisering för invånare samt vårdpersonal i den mån det är tekniskt möjligt 

(Kommentar: nära samverkan steget före/steget efter)

• 1177-plattformen ska användas mot invånarna (förankrat med eSPiR)

• Upprätthålla rättvis och nära vård

• OPT IT-system ska användas för erbjudande- och provsvarshantering

Principer att förhålla oss till vid utveckling OPT



Användarflöden – vägen fram 

KARTLÄGGNING &

FÖRSTA  ANALYS

FÖRDJUPAD 
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HUVUD-

FÖRSLAG

C

OPT

IT-system
BOS=
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För att nå...
”Mål”

Nationella forum – t.ex. NAG, VGR, Stockholm 

Kommunikation

Invånare (män och samhälle) ”invånarresan”

Sjukvårdsregionala forum, t.ex. RCC Sydöst, processgrupp 

prostatacancer, urologi/RAG?

Uppföljning och analys

Regionala/länsgemensamma forum, arbetsgrupper, kompetensråd, 

styrgrupp, programgrupp, analysgrupp startas upp, ekonomi... 

Medarbetare, RJL

Utveckling av 

gemensam 

arbetsprocess

Samverkansformer

Behöver vi hantera..
”Vad?”

Vilket innebär bland annat
”Hur?”

Digitala lösningar

OPT IT-system (INCA)

Invånartjänster – 1177 vårdguidens e-tjänster

Material för samverkan, presentationer, SÖSR

Integrering med labb-datasystem

Processen för skicka erbjudande, boka, provtagning, svar – ej 

genomförda,

Utbildning olika användargrupper beroende av lösning

Påverkansanalys – Vad och Hur i utvecklingsarbetet med digitalisering av OPT-process

Ett scope för att  

genomföra en pilot 

på digitaliserad OPT-

process fram till svar 

provtagning och svar 

för målgruppen män 

50 – 74 år 

framtagen till Q4 –

2022

Förändringsprocess (arbetssätt och förhållningssätt)
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Nuläge
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✓Vägval genomfört

✓Beslutad projektplan inklusive kommunikationsplan

✓Tillhörighet i struktur – (e-hälsa, ekonomi, verksamhetsrepresentanter) 

✓Hantering hälsovård och sjukvård/patientavgifter

✓Provtagningsplatser i RJL, nära (~53 platser)



Pågående arbete

✓ Samarbete med leverantör

• IT-system, arkitektur och avtal

• Cosmic/BOS – hantera beställning/svar, patientsäkert

• Var i HSA-katalogen

✓ Identifierat lokala arbetsgrupper inkl invånarrepresentanter – arbete pågår

• SÖSR – gruppering för förankring och samsyn, transparens, tillit

✓ Nyttokalkyl

✓ Simuleringsmodell 

✓ Arbetssätt och överenskommelser – funktionsbeskrivningar och styrande dokument

✓ Information/kommunikation

Samverkan SÖSR – OPT



Digitalisera OPT-processen
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Identifiera urval
Män 50-74 år 

Beställning av 
provtagning

Lämnar 
blodprov 

Svar tillgängligt  
och information 

om nästa 
provtagnings-

tillfälle

PSA-värde normalt

Erbjudande

PSA-värde förhöjt

Magnetkamera

Magnetkamera

negativ

Biopsi

Biopsi

negativ

Start 
Standardiserat 
vårdförlopp?

Hantering av 
blodprov

Magnetkamera

positivt
Biopsi positivt

Invånaren tar 
del av 

informationen & 
fattar beslut 

Uppföljning

Det är inte bestämt ännu hur stor del av utredningen som ska ske i OPTs regi. Detta behöver utredas och fattas beslut om.

PSA >3



Pilot – hur, för hur många och 

vilka?



Beslut om innehåll i pilot Q4
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• Pilot Q4 – kallas födda 1973 – kontinuerligt utskick under 2023

• Utskick till männen med information om erbjudande och uppmaning om att aktivera 

avisering via 1177 

• Utskick: information och erbjudande till män (50 år) med uppmaning om att 

aktivera avisering via 1177

• OPT-funktionalitet – hemvist, definiera arbetsuppgifter

• Skapa arbetssätt och överenskommelser att tillämpa under pilot beskrivs i steg 1

• Dokumentationsrutiner - styrande dokument och journal 



Männens övergripande flöde för organiserad prostatacancertestning
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Ta emot erbjudande 

om testning

i 1177 Inkorg

Anmäla 

deltagande via 

erbjudandet

Lämna blodprov på 

valfritt ställe som 

erbjuds inom OPT

Ta del av provsvar 

(värde + info) i 

1177 Inkorg

Genomföra 

undersökning med 

magnetkamera

Få kallelse till vidare 

utredning hos urolog

Få erbjudande om ny 

testning enligt 

fördefinierade 

tidsintervall

Få kallelse till 

MR-undersökning 

Ta del av provsvar

(värde + info) i 

1177 Inkorg

Om blodprov tyder på 

behov av fortsatt utredning

Om blodprov normalt

Om MR tyder på behov 

av fortsatt utredning

Om ingen fortsatt 

utredning behövs
Om ej cancer

Boka tid via 1177 

webbtidbok och få 

bekräftelse i 1177 

Inkorg

Fortsatt 

vårdförlopp

Ta emot info om 

tidbokning i 1177 

Inkorg

Ta emot förbrev

med post 

(endast första 

gången mannen får 

ett erbjudande)

Det är inte bestämt ännu hur stor del av utredningen som ska ske i OPTs regi. Detta behöver utredas och fattas beslut om.

Före testning Under testning inom OPT Efter testning



Att följande kan ske per automatik:

• Urval 

• Utskick av erbjudanden & 

provsvarsbrev

• Generering av remiss/beställning 

• Signering av negativa provsvar

• Avregistrering av personer från 

urvalet som har pågående 

utredning inom OPT

• Överföring av kvalitetsindikatorer 

till regionalt register

Vad menar vi med digitalisering?

Att följande är digitalt:

• Erbjudande och svarsbrev 

i 1177 plattformen

• Verifiering av deltagande 

• Boka och vid behov 

omboka/avboka tid 

VÅRDPERSONALMÄN 50-74 ÅR
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Intressenter utifrån invånarperspektiv
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DIGITALA INVÅNARE 
– 1177

ICKE-DIGITALA INVÅNARE 
(”offline”)

DIGITALA INVÅNARE 
– EJ 1177



Vad vi vet om digitala invånare 
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• Cirka 98 % av män födda 1972 har Mobilt BankID* 

• Cirka 90 % av män födda 1972 har loggat in på 1177 Vårdguidens 

e-tjänster. 

• Av dessa har cirka 83 % slagit på aviseringar via SMS/mail

• De allra flesta är redan, eller har enkelt möjlighet att bli, användare 

av 1177 Vårdguidens e-tjänster.

2254 män

2070 män

1718 män

Antal män födda 1972 ~ 2300

*Källa: https://www.bankid.com/om-oss/statistik

https://www.bankid.com/om-oss/statistik


Tack! 
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Fortsättning följer... 



Region Jönköpings län

www.rjl.se
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