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Teledermatoskopiskt system enligt Region Stockholms upphandlade 
modell HSN 2020-1161   
 
Följande är ett utdrag av Region Stockholms upphandlingsunderlag och kravspecifikation publicerat 

den 12 september 2020, Leverans av teledermatoskopisystem, Region Stockholm, HSN 2020-1161. 

 

 
Bild 1: Flödesschema som beskriver Region Stockholms framtagarna vårdprocess för 

teledermatoskopi. 

Syfte 

Syftet med anskaffningen av teledermatoskopisystem (TDS) är att utgöra ett robust, säkert och 
tillförlitligt IT-stöd för Regionens nya vårdprocess för teledermatoskopi, vilket ska underlätta 
kommunikationen i vårdkedjan och möjliggöra snabb och säker diagnostisering och därmed 
behandling i tid av hudsjukdomar.  
 

Process 

Vårdprocessen för teledermatoskopi i Regionen kommer att omfatta samtliga vårdcentraler, cirka 
220 stycken, inkluderande både sådana som ingår i Region Stockholms organisation och privata 
vårdgivare med vilka Regionen har vårdavtal. Den vårdpersonal som utför undersökningarna och som 
ska använda TDS, består uppskattningsvis i genomsnitt av cirka två läkare och två 
sjuksköterskor/undersköterskor per vårdcentral. Vårdprocessen, som TDS ska stödja, innebär att 
undersökande vårdpersonal tar bilder av patientens hudförändringar och skickar dessa digitalt för 
analys till en Hudspecialistgrupp som organiseras av Karolinska Universitetssjukhuset. 
Hudspecialistgruppen beräknas bestå av cirka 20 hudspecialister. Bilderna kommer att tas emot och 
analyseras av två hudspecialister som avger ett konsensussvar som kommer att ligga till grund för 
diagnostiska bedömningar och behandlingsinsatser. Det beräknas att det kommer att ske cirka 1 000 
till 2 000 sådana konsultationer per månad när vårdprocessen är fullt införd.  
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TDS ska därför ha kapacitet och vara dimensionerat för att uppfylla ovanstående 
dimensioneringskrav avseende antal anslutna Vårdcentraler, Användare och konsultationer per 
månad.  
 
Ett komplett införande av vårdprocessen för teledermatoskopi i Regionen kommer därför att utgå 
från ovan beskrivning och kan uttryckas visuellt på följande sätt: 

 
Bild 2: Summerande beskrivning av komplett införande av vårdprocessen för teledermatoskopi i 

Region Stockholm. 
 
I denna vårdprocess är varje Vårdcentral en enhet som via TDS kan skicka remisser och få svar på 
dessa från Hudspecialistgruppen. Varje vårdcentral administrerar sina egna remisser och svar. 
Hudspecialistgruppen är en enhet som tar emot remisser från alla Vårdcentraler och fördelar arbetet 
inom gruppen.  
 
Systemet ska därför ha sådan funktionalitet, dimensionering och kapacitet för att möjliggöra och 
underlätta den planerade vårdprocessen för teledermatoskopi.  
 

Stegen i vårdprocessen för teledermatoskopi 

Det TDS som Leverantören åtar sig att leverera ska därför innehålla funktionalitet som stödjer 
följande aktivitetssteg i vårdprocessen för teledermatoskopi (aktivitetsstegen är även rödmarkerade i 
bild 1 ovan):  
 
1. Användare på Vårdcentral skapar vanligtvis remiss för teledermakonsultation i Journalsystemet, 

TakeCare (vilket är Regionens befintliga patientjournalsystem) och remissen överförs till TDS via 
Meddelandetjänsten. I vissa fall kan Användare skapa remiss direkt i TDS. 

2. Användare på Vårdcentral väljer remiss i TDS och tar bilder på patienters hudförändringar genom 
handhållna enheter och skickar dessa remisser med bilder till Hudspecialistgruppen. 

3. Remisserna med bilder tas emot och fördelas inom Hudspecialistgruppen (via alert om 
inkommen remiss). 

4. Användare hos Hudspecialistgruppen tar fram formulär/standardsvar för att skriva preliminärt 
svar i TDS. 

5. Preliminärt svar delas med annan Användare hos Hudspecialistgruppen som genomför en andra 
granskning. 

6. Efter utförd dubbelgranskning slutsigneras Hudspecialistgruppens slutliga svar, efter eventuella 
justeringar, och skickas till den remitterande Vårdcentralen. 

7. Har Vårdcentralen skapat remissen direkt i TDS tar Användaren emot remissvaret (genom alert 
om inkommet svar) och kopierar in det i Journalsystemet TakeCare. Om Remissen ursprungligen 
har skapats i TakeCare ska svaret skickas från TDS till TakeCare där Användaren kan läsa svaret. 

8. Vid behov ska remitterande Vårdcentral kunna skriva frågor till Hudspecialist-gruppen, som via 
TDS besvarar sådana frågor. 

9. Remitterande Vårdcentral ska via TDS kunna efter vidtagen patientåtgärd skicka feedback till 
Hudspecialistgruppen, exempelvis PAD-svaret.  

10. Användare ska kunna ta ut statistik med hjälp av TDS. 
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Integration, kommunikation och lagring av information i befintliga IT-system 

TDS är avsett att fungera som ett arbetsverktyg för att stödja den nya teledermatoskopiprocessen. 
TDS ska kommunicera med vissa av Regionens befintliga IT-system för att dela information om 
remisser och tillhandahålla underlag för statistik: 

 
 
Bild 3: Beskrivning av hur TDS ska kommunikation med vissa av Regionens befintliga IT-system för att 

dela information om remisser och tillhandahålla underlag för statistik. 
 
1. TDS ska ta emot remisser skapade i TakeCare som skickas via Regionens Beställnings- och 

Svarsfunktion (BoS) enligt format i kravspecifikation. 
2. TDS ska skicka remissvar till BoS enligt format i kravspecifikation 
3. TDS ska överföra tagna bilder till Regionens bildlager, BFT-systemet, enligt format i 

kravspecifikation. 
4. TDS ska kunna överföra underlag för statistik till ekonomisystem och kvalitetsregister enligt krav i 

kravspecifikation 
 
Bilderna som tas ska lagras i regionens bildarkiv för medicinska bilder, BFT-systemet. Svaret med 
tillhörande länk till bilderna skickas tillbaka till Journalsystemet. Journalsystemet och BFT hanterar 
därmed den patientinformation Regionen är ålagd att långtidslagra. Detta innebär att den 
information som registreras i TDS betraktas som arbetsmaterial och ska tas bort efter en definierad 
tidsperiod. Själva TDS är därför inte föremål för sammanhållen journalföring. 
 
Användare som vill ha tillgång till historisk information får det genom Journalsystemet och öppnar 
bilderna från BFT med den till BFT hörande bildvisaren. 
 
Källa: Region Stockholms upphandlingsunderlag :”Leverans av Teledermatoskopisystem, 2020-09-12, 

Region Stockholm”, diarie-/referensnummer HSN 2020-116, och bilaga 2, kravspecifikation där 

teledermatoskopisystemet beskrivs vidare mer i detalj. 

 

https://www.opic.com/org/region_stockholm_upphandlingar/leverans-av-teledermatoskopisystem_5a2409d3a4d67e3c0210674351f1df6e/?sourceid=5a1e4483c8d0dadb43b41c23bb26001a6ab9cf98d8c3cff8ed7ecff3957cf872ef8ed3bfc3ed17ce8f2f470c58508527259b45447098430594c15cf6c2dfa2ccb443997bd9e82bb8b58222f4fbf799e8
https://www.opic.com/org/region_stockholm_upphandlingar/leverans-av-teledermatoskopisystem_5a2409d3a4d67e3c0210674351f1df6e/?sourceid=5a1e4483c8d0dadb43b41c23bb26001a6ab9cf98d8c3cff8ed7ecff3957cf872ef8ed3bfc3ed17ce8f2f470c58508527259b45447098430594c15cf6c2dfa2ccb443997bd9e82bb8b58222f4fbf799e8

