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Till patientföreningar
Inbjudan att delta i utvecklingen av SDVSkånes Digitala Vårdsystem
Vi söker dig som vill vara med och utveckla framtidens hälso-och sjukvård
utifrån patienters behov och som kan se patientperspektivet bredare än utifrån
den egna situationen.
Patientföreningar och handikapporganisationer välkomnas att nominera in lämpliga
kandidater/medlemmar till att delta i arbetet med Skånes Digitala Vårdsystem.
Bakgrund:
Införandet av SDV innebär att de separata journalsystemen som i dag används inom
primär- och slutenvården ersätts av ett system med en inloggning, en journal och en
läkemedelslista. Därutöver lanseras en patientportal, en modul för att främja
befolkningshälsan samt flertalet automatiserade lösningar som ska förenkla
vårdpersonalens och patientens vardag.
Arbetet med SDV, som görs tillsammans med leverantören Cerner, är det mest
omfattande förnyelsearbetet i Region Skånes historia.
Det är fortfarande mycket arbete som återstår med att anpassa systemet till en
modell som passar med hur vi bedriver vård i Skåne. Därefter kommer flera intensiva
månader av förberedelser och tester att följa innan systemet är redo att börja
användas.
Aktuellt:
I detta arbete behöver vi engagera vårdvana personer och/eller närstående med
olika kompetenser som vill arbeta tillsammans med vårdpersonal i olika
arbetsgrupper.
Den som har egen erfarenhet av att vara patient eller närstående kan bidra med
andra perspektiv än vårdgivaren när dessa processer ska utformas.
För att medverka i SDV projektet:
Vi söker dig som vill vara med och utveckla framtidens hälso-och sjukvård utifrån
patienters behov och som kan se patientperspektivet bredare än utifrån den egna
situationen.
Målsättningen är att hitta patientföreträdare som kan representera alla målgrupper
inom projektet.
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Vi söker dig som har en god erfarenhet av vården exempelvis lever med en eller flera
kroniska sjukdomar och/eller funktionsvariationer och har varit i kontakt med vården
tillräckligt ofta för att ha lite kunskap om hur vården är organiserad och arbetar.
Vana från att delta i utvecklingsarbete och intresse för digitala verktyg är
meriterande.
Som person ska du inte vara rädd för att säga vad du tycker samtidigt som du är bra
på att komma med förslag på förbättringar. Du ska tycka om att träffa människor och
se dig själv som en i gruppen.
Ersättning kommer att utgå till deltagande patienter.
Efter nominering ringer vi upp för en kortare intervju och mer information. Arbetet
kommer att startas i slutet av januari 2019.
Introduktionsutbildning kommer att erbjudas.
Vi tackar för det visade intresset och tar tacksamt emot förslag på intresserade
personer som vill medverka!
Vänligen maila nominerades namn och kontaktuppgifter till:
Anna.SaurOberg@Skane.se
Med vänlig hälsning
Anna Saur Öberg
Anna Saur Öberg
Programkontoret
Skånes Digitala Vårdsystem SDV

Postadress: Region Skåne, Diarium, Rådhus Skåne, 291 89 Kristianstad

