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Verksamhetsutveckling med stöd av IT



Kategorier - mål

Möjlighet till stöd vid projektarbete

Dialog om digitaliseringens möjligheter för kommunen

Gemensamma funktioner 
och tjänster

E-hälsa E-skola/utbildning



E-hälsa

E-tjänster

Säker roll och 
behörighet

MobilitetTrygghetslarm

NPÖ

Koncept 
trygghet service 
och delaktighet 

med digital 
teknik



Det finns en plan!

2013 

Kommunerna 
beslutade att anta 

genomförandeplan för 
utveckling av eHälsa i 

länet 2013-2015

2013- 2014 
Kommunerna ansökte 

och genomförde 
eHälsoprojekt utifrån 

sina behov

2015

Kommunerna anmäler 
sitt intresse och deltar i 

eHälsoprojekt, -
uppdrag, -aktiviteter 

utifrån sin behov
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2015 – Nu tar vi med oss 
det vi lärt oss av 2014…

- Vilket / vilka  projekt, uppdrag och/eller aktiviteter 
vill din kommun vara med i?



Projekt

• projektdirektiv, 
tillsatt styrgrupp, PL, 
projektdeltagare och 
projektplan. 

• tydligt uppdrag att 
lösa under en utsatt 
tidsram. 

• projektbudget. 

• levererar en 
slutrapport

Uppdrag

• är av mindre karaktär 
jämfört med ett 
projekt. Har en 
ansvarig. 

• har flera aktiviteter 
som ska genomföras.

• kan ha en 
uppdragsbeskrivning 
och en egen budget. 

• levererar  en 
slutrapport

Aktivitet

• en av flera i ett 
uppdrag eller projekt 

• fristående
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Samverka



Övergripande mål –
eTjänster

Möjlighet finns till 
e-dialog mellan 

brukare och 
socialtjänst inom 

minst 4 
verksamhetsområ

den. 



E-Tjänster
• Arbeta fram kravspecifikation och  upphandla tillsynskameror och tillhörande 

mjukvara, enligt ramverket Continua

• Utreda gemensamma driftsorganisationer för digitala larm, tillsyn och andra 
tjänster

• Arbeta fram en kravspecifikation för digital uppföljning av beviljat stöd/insats 
inom funktionshinder.

• Utreda förutsättningar för att införa gemensam chatt med socialtjänsten för 
hela Västra Götaland

• Jämföra funktionalitet (lösningar) och kostnader för att införa och använda 
SSBTEK 

• Få stöd för att kunna införa säkra distansmöten inom individ- och 
familjeomsorg.

• Arbeta fram en lösning för IT-utbildning till seniorer  erfarenheter från de olika 
projekt.
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Övergripande mål – Säker 
roll & behörighet

Tillgång till säker inloggning finns 
för all kommunanställd personal. 
Verksamhetssystemen som 
socialtjänsten använder ger 
möjlighet till säker inloggning. 



Säker roll och behörighet!

• Delta i ett nätverk för att göra en fullständig anslutning 
till HSA med synkronisering från kommunens egen 
katalog. 

• Delta i nätverk för att införa mobil åtkomst till 
dokumentations- och verksamhetssystem på ett säkert 
sätt.

• Informationsmöten om hur säkra kort kan användas till 
fler funktioner än att logga in i dokumentations- och 
verksamhetssystem 

• Få stöd hur kommunen gör för att använda SITHS-kort 
för inloggning i Nationella kvalitetsregister 
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Övergripande mål –
Mobilitet

20 % av socialtjänstens personal 
har möjlighet till säker digital 
mobil informationsåtkomst och 
dokumentation.



Mobilitet

• Arbeta fram en gemensam kravspecifikation för ett 
integrerat system för digitala signeringslistor

• Medverka i  gemensam förhandling med  leverantör 
om mobil åtkomst till verksamhetssystem.

• Delta i nätverk för att införa mobil åtkomst till 
dokumentations- och verksamhetssystem på ett säkert 
sätt.

2/4/2015 21



Övergripande mål –
Trygghetslarm

Att det är säkerställt att de larm som 
beviljats fungerar som avsett.



Digitala trygghetslarm

• Medverka i nätverk med andra kommuner  för att 
införa digital trygghetskedja

• Få stöd för att påbörjat arbetet med att införa 
digital trygghetskedja
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Övergripande mål – NPÖ

Kommuner kan nå relevant 
vårddokumentation via nationell 
patient översikt, detta ger ökad 
patientsäkerhet som följd av att rätt 
personer får rätt information i rätt 
tid.

Att vårdhuvudmännen skall kunna 
dela relevant information med 
varandra och patient.



NPÖ

• Ansluta till nationell patientöversikt

• Medverka i projekt för att förbereda kommunernas 

anslutning som producent i NPÖ/Min journal på 

nätet  utifrån ett informationsperspektiv.

• Delta i utbildning kring  Gemensam 

informationsstruktur  (NI, SnoMedCT, 

Klassifikation, Fackterm)
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Övergripande mål – Trygghet, säkerhet 
och delaktighet m digital teknik

Regional handlingsplan för trygghet, service 
och delaktighet är beslutad för 2016-2021



Projekt Trygghet, säkerhet och 
delaktighet m digital teknik

• Arbeta fram lokal och regional handlingsplan för 
trygghet, service och delaktighet  med digital 
teknik för åren 2016- 2021 
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Övergripande mål
Kommunikationstjänster

Säkerställa att 49 
kommuner i VG 
har en säker 
anslutning till 
nödvändiga nationella 
och regionala 
tjänster via Sjunet.



Övergripande mål
Informationssäkerhet

5 av VGs kommuner ska ha 
ett uppdaterat (senaste 12 
månaderna enligt SS-ISO/IEC 
27001 och 27002) LiS 
(Ledningssystem för informationssäkerhet) för informationssäkerhet.



Röster om eHälsa
MVT 2015

http://www.mvt2015.se/

http://www.dagensomsorg.se/artikel/de-satter-fart-pa-it-
stoden-inom-kommunal-omsorg

http://www.mvt2015.se/
http://www.dagensomsorg.se/artikel/de-satter-fart-pa-it-stoden-inom-kommunal-omsorg


Vad är viktigt 2015?

Har du svarat på enkäten?

http://www.vastkom.se/ehalsa15



Vad händer nu?

• projektens slutrapporter publiceras på vastkom.se

• måldokumentet publiceras på vastkom.se

• dokumentation och filmer kommer  publiceras på 
vastkom.se efter 3 februari, filmer senare

• hur  ska kommunerna ska anmäla sitt intresse?  ej 
klart

• eSamordnarna kommer besöka kommunerna

• eHälsonätverk finns kvar 2015
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Slut för idag och Tack

- fortsätt nu att sprida erfarenheter på hemmaplan

- frågor funderingar idéer om eHälsa kontakta oss….


