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Sammanfattning av resultat 
 

En mall till en kravspecifikation är upprättad som underlag för fortsatt 
värdering av berörda kommuner. Arbetsgruppen har gett förslag på bör 
och skallkrav men prioritering ska värderas i varje upphandling. 
Kravspecifikationen behöver kompletteras med en teknisk beskrivning av 
den lokala miljön. Det finns en checklista att följa. 

 

Förutom kravspecifikation så har gruppen arbetat fram stöd för dialog om 
upphandling eller förhandling samt en powerpoint att använda vid 
information om kravspecifikationen. Den del i uppdraget som handlade om 
att arbeta fram en tillämpad informationsmodell är inte klart. Det arbetet 
kan fortgå och komplettera leveransen när det är klart.  

 

Arbetsgruppen har bestått av: 

Alingsås, Ingela Oscarsson 

Götene, Anna Bonander 

Kungälv, Lars-Olof Lindblad 

Sotenäs, Britt-Marie Knutsson 

Skövde, Malin Swärd 

Tanum/ Strömstad, Lena Olsson 

Uddevalla, Christer Fransson 

Vara, Robert Eklund 

Skaraborgs kommunalförbund, Ann-Charlotte Klarén 

 

Sakkunniga: 

Alingsås, Henrik Larsson upphandling 

Skövde, Stefan Borgström teknik 
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1 Utfall 

1.1 Måluppfyllelse 

Syftet med uppdraget var att arbeta fram en kravspecifkation för digitala 
signering för hälso- och sjukvård. Arbetet skulle genomföras gemensamt 
för att hushålla med resurser.  

 Syftet är uppnått. 

Det övergripande målet med att använda digital signering. 

 En ökad patientsäkerhet genom att ordinerade hälso- och 
sjukvårdsåtgärder utförs i rätt tid av rätt person och med rätt 
kompetens.   

 En effektivare process genom ett it-stöd som underlättar, stödjer 
och säkerställer utförande av ordinerade hälso- och 
sjukvårdsåtgärder.   

 

Målen som bygger på att kommunen har upphandlat och infört ett system. 
Det var inte en del av uppdraget. 

 

1.2 Aktiviteter 
 

Arbetsgruppen har haft arbetsmöte fysiskt eller på distans. Arbetsmöten 
har genomförts i Grästorp eller i Alingsås. Sammanlagt har 12 möten 
genomförts under tiden 9 september 2015- 2 juni 2016. 

 

Det har funnits en digital mötesyta. Där alla underlag har sparats. 

1.2.1 Arbeta fram uppdrag 

Arbetsgruppen arbetade fram en uppdragsbeskrivning som respektive 
kommun godkände. Bilaga 1. 

1.2.2 Omvärldsbevakning 

 Visning av två befintliga system, Appva, MCSS och Alfa Omsorg, 
eLäkemedel. CGI, Treserva avböjde eftersom det bara var en 
kommun som har CGI som leverantör. 

 Studiebesök i Kungälv 

 Telefonsamtal med olika kommuner som använder ovan system 
samt med Karlskoga som arbetar med Intraphone för att ta fram ett 
system för signering. 
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1.2.3 Möte med upphandlare från Alingsås 

 Upphandlare Henrik Larsson gick igenom med arbetsgruppen om 
vad som gäller och vad man ska tänka på när man ska upprätta 
en kravspecifikation. 

 Skickade oss kravspecifikationer som använts av andra 
kommuner. 

1.2.4 Arbeta med kravspecifikation 

 

Funktionskrav1 

 Arbetsgruppen har brainstormat, sorterat, värderat och avgränsat 
funktionskraven för att ta fram specifika och nödvändiga krav för 
ett system för digital signering av hälso- och sjukvårdsåtgärder. 
Representanterna har stämt av med sina egna organisationer. 

 Målsättningen har varit att skriva funktionskrav och inte skriva 
behov eller lösningar. 

 

Tekniska krav 

 IT-avdelningen Skövde kommun, Stefan Borgström har granskat 
och reviderat tekniska krav. 

 

Upphandling eller förhandling? 

Christer Fransson och Ann-Charlotte Klarén har ansvarat för att arbeta 
fram dokument som beskriver vad som gäller kring upphandling eller 
förhandling? Det har gjorts genom; 

 samtal med Upphandlingsmyndigheten. 

 sammanställt vad som gäller kring upphandling eller förhandling.  

 sammanställt för- och nackdelar med de olika sätten för inköp 

 

Informationsmodell 

Utifrån Socialstyrelsens processtöd och Nationell informationsstruktur så 
har Processbeskrivningar upprättats. Det har gjorts genom arbetsmöte 
mellan Anna Bonander och Ann-Charlotte Klarén. Begrepps- och 
informationsmodeller är under bearbetning. Ann-Charlotte har fått stöd 
från Socialstyrelsens handläggare. 

 

                                                 
1 Funktionella krav beskriver funktionaliteten hos det önskade systemet som oftast 
består av något slags beräkning och resultat, given specifikt indata. Källa 
www.kravspecifikation.se 
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1.3 Ekonomisk redovisning 

 

 Sammanlagd mötestid är 30 timmar. Det är exklusive resor och 
eget arbete i kommunen. Vilket är mindre än beräknat.  

 Fika vid varje möte 

 Lokaler har lånats av kommunerna Alingsås och Grästorp. 

 Arbetsgruppen har inte genomfört avstämningsmöten så ofta som 
var planerat. 

 

 

1.4 Leverans 

- En kravspecifikationsmall för digital signering inom den kommunala 
hälso- och sjukvården som kan användas vid upphandling eller 
förhandling med leverantör. Bilaga 2.  

- En rapport som redovisar fördelar och nackdelar med förhandling 
alternativt upphandling. Bilaga 3. 

- En powerpoint att använda vid informationsaktiviteter. Bilaga 4 
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2 Spridning av resultat och informationsaktiviteter 

  

2.1 Information, delaktighet och förankring 

 Information kommer ges på vastkom.se  

 Information kommer ges av arbetsgrupper i deras olika nätverk i 
kommunalförbunden. 

 Kontaktuppgifter till arbetsgruppens deltagare kommer finnas på 
www.vastkom.se 

 Kommer presenteras på VästKoms erfarenhetsdag i december. 
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3 Förvaltning 

3.1 Överlämning/Förvaltning 

 VästKom bör bevaka användande av kravspecifikationsmallen. Det 
bör uppdateras och följas upp efter att någon eller några kommuner 
har använt den. 

3.2 Förslag till fortsatt arbete/utveckling av resultat 

 Begrepp och informationsmodell är inte riktigt klara. De kommer 
stämmas av med leverantör i ett lärande syfte. 

 Nästa steg är att undersöka om det är fler kommuner som vill 
medverka i en upphandling. Önskan att det samordnas av 
VästKom. 

 Följa om det är någon eller några kommuner som använder mallen. 
Följa upp resultatet och förbättra kravspecifikationen efter det. 
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4 Avslut 

4.1 Erfarenheter från projektet 

 

Vad har fungerat bra alternativt mindre bra? 

En öppen dialog i gruppen med vilja att lära av varandra. Gruppen har 
olika arbetssätt i sina kommuner vilket ger funderingar om vilka krav som 
ska ställas på ett system. 

 

Vad kunde ha gjorts bättre eller på annat sätt? 

Vi skulle ha lyssnat och följt rådet att knyta en tekniker till arbetsgruppen.  
Det var en erfarenhet från arbetet med eArkiv. Vi hade med en tekniker 
men inte i gruppen. 

 

Vilka framgångsfaktorer såg ni? 

 Tydlig uppdragshandling som gruppen arbetade fram tillsammans. 

 Gruppdeltagarna har genomfört sina uppdrag mellan möten. 

 Lagom stor grupp 

 Har haft ett tydligt uppdrag 

 Positivt att det funnits en facilitator som håller ihop arbetet. 

 Digital samarbetsyta, SharePoint. Allt material finns på ett ställe och 
uppdaterat. 


