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1. Utfall 

1.1 Måluppfyllelse 

80 % av kommunerna som har ett distansmötesverktyg ska använda detta 
för säkra distansmöten inom individ- och familjeomsorg. 

 

Målet är inte uppnått. 

1.2 Aktiviteter 

Uppdraget var att inspirera och stödja de kommunerna som har ett 
distansmötesverktyg att använda detta för säkra distansmöten inom 
individ- och familjeomsorgen. 15 kommuner anmälde sitt intresse. Sju 
kommuner har deltagit.  

Information har publicerats på vastkom.se om hur man planerar och inför 
distansmöte som ett arbetssätt. Informationen har utgått ifrån REMM1 och 
från tidigare genomförda projekt inom eHälsa samt samordnad 
vårdplanering. Arbetet har genomförts genom olika stödinsatser utgående 
från kommunernas egna behov såsom 

 Telefonhandledning 

 Utbildning i Skype för ansvariga. 

 Besök på plats i DalsEd. Besök planeras även i Bengtsfors. 

 En nätverksträff för erfarenhetsutbyte med ansvariga i Skövde.  

 

En uppföljning har genomförts genom att ställa några frågor via mail till 
deltagande kommuner. Resultat visar att det är få möten som är 
genomförda med externa personer. De flesta har skett internt.  

 

”Bra, har jobbat med utbildning på bred front tillsammans med VoO” 

”Att de i alla kommunförbund i VGs upphandlingar av HVB barn samt vuxna, läggs in ett 
skall-krav att de ska ha skype for buissnes” 

”Inom vuxenenheten har vi inte haft något distansmöte och detta pga att vi endast haft 
två placeringar och dessa har varit i närheten av Tibro och kortvariga – därför inget behov 
av distansmöte. När det gäller ÄO-ärenden så ser vi ett stort behov av att komma igång 
med vårdplaneringar via skype men då behöver ju alla vara med på tåget” 

”Vi behöver introducera hela arbetsgruppen i arbetsverktyget och där behöver jag stöd i 
att implementera. Jag som arbetsledare behöver uppmuntra till användning oftare efter 
genomgång” 

”Kan bero på osäkerhet i användningen av verktyget samt tidsbrist att ta till sig något nytt” 

                                                 
1 Resfria möten i myndigheter. Den statliga projektet för att öka antalet resfria möten inom 62 

statliga myndigheter. 
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1.3 Ekonomisk redovisning 

Uppdragledare har lagt ned cirka 60 timmar varav ca 10 timmar på att söka 
kontakt med kommuner som sedan valt att inte vara med eller inte återkopplat. 

 

1.4 Leverans 

Ej aktuellt i detta uppdrag 

 

2 Spridning av resultat och informationsaktiviteter 

  

2.1 Information, delaktighet och förankring 

Ej aktuellt i detta uppdrag eftersom det har handlat om att ta tillvara på 
tidigare erfarenhet. 

 

3 Förvaltning 

3.1 Förslag till fortsatt arbete/utveckling av resultat  

 Medverka på seminariet vid erfarenhetsdag VästKom 

 Utöka implementeringen av distansmöte vid 
Samordnadvårdplanering till att gälla hela kommunens verksamhet. 

 Initiera dialog med rättsväsende om distansmöte via SKL. 
Kommunerna har behov av att vid förhandlingar i förvaltningsrätten 
kunna medverka på distans. Förvaltningsrätten hanterar det idag på 
olika sätt. 

 Vid upphandling av institution kravställa möjlighet till distansmöten. 
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4 Avslut 

4.1 Erfarenheter från projektet 

 

Vad har fungerat bra alternativt mindre bra? 

Att engagera ledning samt utbilda medarbetare och ledning. Bilaga 1. 

Det fanns ingen tydlig morot. Arbetet med att införa distansmöte har nog 
priorierats ned 

 

 

Vad kunde ha gjorts bättre eller på annat sätt? 

Samarbete och samplanering med distansmöte för samordnad 
vårdplanering. 

 

Vilka framgångsfaktorer såg ni? 

När kommunen valde att följa REMM modellen. 



Bilaga	1.	Rapport	från	Partille	Social	och	arbetsförvaltningen.	
	

Användning	av	LYNC	/Skype	för	företag	
	

Under våren 2015 gick Social och arbetsförvaltningen, SAF,  i Partille med i VästKoms 
projekt om distansmöte inom IFO. Transportstyrelsens modell för REMM presenterades och 
SAF beslutade att arbeta utifrån denna.  

Förvaltningsledningen beslutade i samband med detta att digitalisering skulle vara ett att 
förvaltningens fokusområden under 2016.  

Då frågan lyftes med medarbetarna visade det sig dock att många av handläggarna inte 
använde sig av LYNCen / Skype för företag i sitt dagliga arbete. Många visste inte vad det 
var eller vad den kunde fylla för funktion. 

Då syftet med att införa ett nytt arbetssätt bör vara att alla anställda förändrar sina rutiner 
bestämdes det att vi skulle börja med en grundläggande utbildning på bred front. 

Samtlig personal på SAF fick under hösten 2015 en öppen inbjudan om att anmäla sig till en 
utbildning med fokus på LYNC/ Skype för företag samt Outlookkalendern. Utbildningen var 
frivillig och de som ville anmäla sig fick göra det i ett dokument i Sharepoint, vilket några 
månader tidigare introducerats i kommunen som det nya filhanteringssystemet. 

En enkät skickades ut innan utbildningen för att mäta användning och kunskap om LYNC/ 
Skype för företag.  

Under våren 2016 började Vård och omsorgsförvaltningen, VOF arbeta med en 
handlingsplan för e-hälsoarbetet och ett samarbete inleds mellan SAF och VOF angående 
arbetet med möten på distans. Under våren 2016 erbjöds samtlig administrativ personal på 
VOF samt de som inte redan gått utbildningen på SAF att delta.  

Utbildningen delades upp i två utbildningsnivåer. Den första delen hade fokus på att öka 
användning av Outlookkalendern samt LYNC /Skype före företag.  

Utbildningsnivå två hölls i två konferensrum samtidigt och fokus var att introducera 
distansmöjlighet i våra interna möten och hur enkelt det är att delta på distans i 
presentationer eller utbildningar. Del två kommer att erbjudas vidare i höst.  

Även en del tre som fokuserar på att hålla i och administrera videokonferenser kommer att 
erbjudas under hösten. 

Syftet är att öka användningen av alla dimensioner av Skype (meddelanden, röst, bild, video, 
skärmdelning) men också att öka de områden då vi använder oss av distansmöjligheter. 
Efter utbildningsnivå två har tre högtalare köpts in för att på ett lättvindigt sätt kunna ha 
distansmöjligheter i våra interna möten samt i möten med tolk på distans.  

Här nedan redovisas några parametrar från de två enkäter som skickats ut före och efter 
SAF samt VOFs administrativa personal erbjudits utbildning i LYNC /Skype för företag. 
Samtliga siffror nedan redovisas i procent. 

 



Bilaga	1.	Rapport	från	Partille	Social	och	arbetsförvaltningen.	
	

 

 

 

 

Nej

Ja
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Vet	du	vad	LYNC	/	Skype	för	företag	är?

Efter	utbildning Innan	utbildning
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Mindre	än	en	dag

En	dag	

Två	dagar

Tre	dagar

Fyra	dagar

Fem	dagar

Hur	många	dagar	i	veckan	använder	du	dig	av	din	LYNC/	
Skype	för	företag?

Efter	utbildning Före	utbildning
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I enkäten som genomfördes efter utbildningarna efterfrågades även vilka områden 
användarna använde LYNC/ Skype för företag. Detta för att kunna följa utvecklingen då vi 
försätter att undervisa, förstärka och entusiasmera. 

Då vi konstaterar att vi har ökat användningen, och kunskapen om, LYNC / Skype för företag 
har SAF börjat med kartläggning av möten enligt REMMs modell. Två enheter kartlägger, i 
första steget, under två veckor de möten de har i sitt arbete. Dessa möten ska sedan 
klassificeras enligt modellen nedan: 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Mina	närmaste	kollegor

Andra	i	samma	byggnad	(andra	än	nära	kollegor)

Andra	i	förvaltningen	som	sitter	i	en	annan	byggnad

Anställda	i	andra	förvaltningar

Andra,	anställda	utanför	kommunen

Jag	använder	inte	LYNCen

Övriga

Vilka	kommunicerar	du	med	i	LYNC	/	Skype	för	företag?

Efter	utbildning Före	utbildning



Bilaga	1.	Rapport	från	Partille	Social	och	arbetsförvaltningen.	
	

Förvaltningsledning och chefsgruppen har fått särskilt mycket utbildning och uppmärksamhet 
för att kunna förmedla till sina medarbetare vikten och vinningen av att ändra sitt arbetssätt.  


