EFFEKTMÅL
MÅLGRUPPER

Det ska vara enkelt att använda Nationella Riktlinjerna.

BEHOV

BEHOV

BEHOV

• Omarbeta NR till regional nivå
• Konkreta mätpunkter som stöd för
uppföljning
• Utveckla digitala tjänster kring NR
• Kommunicera vårdprocessen till
profession och patient

• Backa upp beslut genom att
hänvisa till NR
• Prioritera vad som är viktigast
• Följa NR med de resurser jag har

• Riktlinjer som är anpassade till min
verksamhet
• Korrekt och uppdaterad information i rätt sammanhang
• Känna att jag kan påverka

STYR &
PRIORITERAR

FÖLJER VID
VÅRDTILLFÄLLET

TOLKAR & TILLÄMPAR
LÖSNING

LÖSNING

LÖSNING

Enhetlig informationsstruktur

Översyn av prioriteringsskalorna

Förbättra tillgängligheten och användbarheten
för NR online

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

• Standardiserat fackspråk sparar tid vid omarbetning
• Generiska tjänstekontrakt och öppna APIer förenklar
tjänsteutveckling

Kommunicera nyttan med NR tydligare
• Ökar motivationen - visar resultat
• Visar konkret nytta med insatserna över tid.

Digitala verktyg för beslutsstöd

• Göra relevanta beräkningar och jämförelser

Flödesschema över vårdprocessen

• Skapar förutsättningar för likvärdig vård i hela landet
• Minimerar risken för fel

Förbättra tillgängligheten och användbarheten
för NR online
• Ger åtkomst till NR på både dator och mobila enheter
• Snabbt hitta information

• Ger ett verklighetsanpassat prioriteringsstöd
• Ger bättre uppbackning

Digitala verktyg för beslutsstöd
•
•
•
•

Målgruppsanpassade underlag
Skapa samsyn
Förenklar kommunikation med t.ex. politiker
Göra relevanta beräkningar och jämförelser

Upphandlingsstöd för vårdrelaterade system
• Framtidssäkrar de system som köps in

Enhetlig informationsstruktur

• Effektiviserar verksamheten på flera områden

• Ger åtkomst till NR på både dator och mobila enheter
• Söka i flera riktlinjer samtidigt

Årlig OK-stämpel

• Man vet med säkerhet att riktlinjerna är aktuella

Digitala verktyg för beslutsstöd

• Korta och situationsanpassade texter som man hinner läsa

Flödesschema över vårdprocessen
•
•
•
•

Skapar förutsättningar för likvärdig vård i hela landet
Skapar trygghet i mötet med patienten
Minimerar risken för fel
Gör det möjligt att veta var i processen man befinner sig

Enhetlig informationsstruktur

• Får rätt information i det system man befinner sig i
• Minimerar osäkerhet och möjliggör snabbare beslut

