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DIGG: presenterar inom kort nya principer för tillgängliggörande av information för 
vidareutnyttjande, med målet att öka effektivitet och transparens i samhället. Snart ska det bli 
lättare för den offentliga sektorn att göra information tillgänglig för andra att använda. Förslaget 
ligger nu ute på remiss. https://www.digg.se/nyheter--publikationer/nyheter/digg-lanserar-
principer-for-okat-vidareutnyttjande-av-information  

Nio olika principer, som i skrivande stund har följande rubriker och inspiration är hämtad från den 
norska regeringens principer för öppna data 

• Använd öppna standardiserade licenser 
• Erbjud information avgiftsfritt 
• Erbjud information utan krav på registrering 
• Beskriv och synliggör information 
• Tillgängliggör information efter användarnas behov 
• Erbjud aktuell, komplett och uppdaterad information 
• Använd maskinläsbara, öppna och standardiserade format, stabila adresser och unika 

identifierare 
• Erbjud ändamålsenlig dokumentation 
• Uppmuntra till användning och återkoppling 

 
Västra Götaland Öppna data 
 
Samverkan kring öppna data i Västra Götaland är en av kraftsamlingarna i den regionala digitala 
agendan för Västra Götaland. Kommunala och regionala verksamheter är inbjudna att samverka. 
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/digitalisering/oppna-data/  
Projektet förväntas bidra till: 

• Enklare vardag för privatpersoner och företag 
• Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet 
• Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten 

Den 2 mars publicerades Riktlinjer för regional samverkan  om att tillgängliggöra öppna data  Syftet 
med riktlinjerna är att beskriva vilket regionalt stöd som kommunala och regionala verksamheter kan 
förvänta sig genom att medverka i den regionala samverkan inom öppna data, samt vilka krav som 
detta ställer på respektive medverkande verksamhet. 
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Socialstyrelsen 

Regeringsuppdrag 2020 

• Termer, begrepp, informationsstruktur inom läkemedelsområdet 
• Nationell källa för ordinationsorsak 
• Informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation 
• Nationellt kodverk för kontaktorsak 
• Strukturera och koda intyg för digital hantering 
• Standardiserad dokumentation inom cancerområdet 
• Bistå i arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 

 
NSG Strukturerad Vårdinformation 
Nationella samverkansgruppen för strukturerad vårdinformation har beslutat om gemensamma 
utgångspunkter för regionernas arbete med strukturerad vårdinformation. Vårdinformationens 
huvudsakliga syfte är att bidra till en effektiv och säker vård för patienten. Den ska dock kunna 
återanvändas för exempelvis lokal uppföljning och som underlag för forskning och nationell statistik, 
på ett så automatiserat sätt som möjligt. För att uppnå detta ska informationen struktureras på ett 
enhetligt sätt med en gemensam terminologi, oavsett var och av vem den registreras.  
 
Som ett steg i det arbetet har regionerna enats om att sträva mot följande:  
- Behoven i vårdens processer ska styra vårdinformationens innehåll och struktur.  
- Vårdinformation ska registreras en gång, på ett strukturerat sätt med gemensam terminologi, och 
kan användas i olika sammanhang.  
- Vårdgivare ska inte behöva mappa eller dubbeldokumentera information. Mottagare av 
information från vårdinformationssystem ansvarar för att mappa informationen till det format som 
är lämpligt för dem. Om detta inte är möjligt används en mappning som är gemensam för 
vårdgivarna.  
 
Under 2020 fortsätter också arbete med att ta fram förslag till informatikpiloter utifrån vårdförlopp 
och lista med kodverk ”yrkeskategorier” är ute på en första förankringsrunda. 
 
Senaste mötet hölls den 24/3, Covid-19 togs upp som en faktor som kan påverka möjligheten för 
verksamhetsexperter att delta i införandet av nya vårdinformationssystem, ett utvecklingsarbete 
som pågår i flera regioner. Utvecklingen av Covid-19 följs regelbundet av NSG Strukturerad 
Vårdinformation. Flera regioner har ökat på sin bemanning på vårdcentraler och genomfört 
snabbutbildning av personal för att möjliggöra digitala kanaler till patienter. Covid-19 innebär ökad 
belastning på 1177 både vad gäller telefoni och på webb. VGR har tagit fram en strategi för arbete 
med SnomedCT och strategin är lyft till NSG för vidare diskussion om regional gemensam strategi. 
Informatikpiloter för vårdförlopp är under arbete, det är svårt att bemanna med informatiker. 
 
Informatikprojektet FVM 
Informatikprojektet FVM är den regionala samordningen av informatikfrågor inom domänen hälsa, 
vård och omsorg i Västra Götaland. Sara Almvide är projektledare och hon är också representant för 
Västra sjukvårdsregionen i NSG strukturerad vårdinformation. Fokus för informatikprojektet är nu att 
strukturera informationen från arbetsströmmarna i Framtidens vårdinformationsmiljö. 
 



 

eHälsomyndigheten 
E-hälsomyndigheten fick den 12 april 2018 i uppdrag av regeringen att samordna, utforma och 
tillgängliggöra ett nationellt stöd riktat till kommunerna, för införande och användning av digital 
teknik. Slutrapport om e-hälsostöd till kommunerna är nu klar och publicerades den 2 mars 
https://www.ehalsomyndigheten.se/globalassets/dokument/rapporter/nationellt-stod-till-
kommunerna-vid-inforande-och-anvandning-av-digital-teknik.pdf  
Trollhättan och Uddevalla är de två kommuner i Västra Götaland som har blivit intervjuade (30 
kommuner i hela landet). 
 
Inera och Säker Digital Kommunikation (SDK) 
Under 2020 ska gemensamma specifikationer, gemensamma komponenter och 
anslutningsprocessen uppdateras.  En produktionsmiljö ska etableras för gemensamma tjänster hos 
SDK-federationsoperatör. Säker digital kommunikation baseras på eDelivery. eDelivery är ett så kallat 
byggblock för säker meddelandehantering i Europakommissionens Connecting Europe Facility, CEF, 
som bygger på öppna globala standarder. 
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