
Utvecklingsområde Mål Att göra Ansvar för 
genomförande

Tidsplan/mätningar/
resultat
(konkreta resultat och vad vi lärde)

Öppet journalföringssystem
Prio 1, 2016-10-11

Alla som behöver 
har tillgång till 
information kopplat 
till MDK

• Beskriva nuläge – möjliga lösningar nu och 
på sikt

• Tydliggöra möjligheter med NPÖ

eSPIR

Tydliggöra samordningsansvar 
nationellt/regionalt/lokalt - vem 
äger frågan?
Prio 11, 2016-10-11

• Kartlägga /koordinera regionens MDK

• Tydliggöra ansvar för samordning, regionalt

• Lyfta ansvarsfråga gällande nationella 

Regional MDK-standard 
gällande teknik
Prio 2, 2016-10-11

Akut teknisk support
Prio 12 2010-10-11

• Kartlägga nuläge och identifiera behov RegionIT

Utveckla regional IT-portal för 
MDK
Prio 8, 2016-10-11

• Integrerat i Cosmic,

• Bra exempel CNS

• Möte med kontaktpersoner i eSPIR-gruppen

eSPIR

Regional gemensam 
överenskommelse om vilka 
patienter som ska anmälas till 
MDK - grund för prioritering
Prio 13, 2016-10-11

Finna gemensam 
skrivning i 
vårdprogram

- Sammanställ skrivningar i respektive 
program och vad politier säger i Kalmar

Liselotte, Mari tar fram 
underlag

Förbättra mötesstruktur/kultur
- Prio 13, 2016-10-11

- Kommunikation
- Alla måste få/ta plats
- Roller (ordf, …)
- Kunskapsöverföring

Respektive MDK – vi 
stöttar och informerar ut

Utvärdering av MDK
Prio 5, 2016-10-11

- Vad? 

- Hur?

Liselotte, Magnus och 
Mari
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Utvecklingsområde Mål Att göra Ansvar för 
genomförande

Tidsplan/mätningar/
resultat
(konkreta resultat och vad vi lärde)

Ta fram 
regiongemensamma 
riktlinjer för MDK –
före, under och efter

Rätt förberedelse  Prio

3, 2016-10-11

- Sprida Kalmarriktlinje Verksamhet –
representanter 
från alla funktioner 
som förbereder, 
genomför och 
efterarbetar

Bokning/journaldo
kumentation (IT-
person)

Inhämta patientens 
förutsättningar/vilja 
inför MDK
Prio 10, 2016-10-11

Avsatt tid för 
förberedelser i 
schemat
Prio 13, 2016-10-11

Regionala rutiner och 
mallar för anmälan till 
MDK, Prio 6, 2016-10-11

- Förbokad tid för besked om 
rekommenderat behandlingsbeslut 
(multiprof.) 

Regional gemensam 
överenskommelse 
om tydlig 
frågeställning inför 
MDK på alla 
patienter, Prio 7, 2016-

10-11

- MDK-mall

Koordinatorsfunktion 
inför MDK, prio 4, 2016-
10-11

Dokumentation

Prio 9, 2016-10-11

Standardiserad, samlad 
dokumentation som kan  
bidra till att  minimera 
dubbeldokumentation

- Interaktiv gemensam dokumentation

- Direkt tidbokning under MDK

- Gemensam sammanfattning

- Dokumentationsmallar i Cosmic

- Tydliggöra vem, var och hur?

Liselotte, Magnus 
och Mari
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