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FVM Roadshow 

 

Sammanställning av deltagarnas svar utifrån frågorna som ställdes genom Menti under de fyra 

tillfällena av FVM Roadshow (Skövde, Göteborg, Borås och Uddevalla). 

 

Fråga 1 (109 respondenter): 

Har du hört talas om: 

Ja, omställningsprogrammet: 35 st 

Ja, fullföljda studier: 12 st 

Ja, båda: 36 st 

Nej, inte hört talas om dessa utvecklingsområden: 26 

 

 
 

* Observera att fråga nummer ett aldrig ställdes vid Skövde-tillfället varpå respondenter från tillfället saknas i 

sammanställningen 
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HÖRT TALAS OM:

Ja, omställningsprogrammet

Ja, fullföljda studier

Ja, båda

Nej, inte hört talas om dessa
utvecklingsområden
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Fråga 2 (85 respondenter): 

Vad är viktigt för er i dessa frågor i det fortsatta arbetet: 

 

Ledning/ 
beslut 

Samverkan/ 
samarbete 

Kommunikation/ 
information 

Teknik/stödet Övrigt 

Tid och resurser för 
implementering 
 

Att så många som möjligt 
ansluter sig 
tillerbjudandet 
 

Tydlighet kring 
kostnader, resurs- och 
tidsåtgång som krävs 
 

Användarvänligt 
 

Docka på under tid 
 

Vilka resurser krävs av 
kommunen i form av 
kostnad, tid? 
Lagmässigt och 
genomförbart 
 

Att det finns support och 
stöd lokalt 
 

Det är redan mycket 
intressant men vi 
behöver mera 
konkreta uppgifter 
om vad vi behöver 
förbereda och det 
behöver komma 
löpande under alla år 
som införandet pågår. 
 

vi har många andra 
system som är kopplat till 
vårt system hur kommer 
de integrationerna 
fungera? 
 

Kostnad? tid? 
resurser? (4) 
 

Hur går tankarna kring 
förvaltningen struktur 
och organisation? 
 

Kommunernas 
medverkan men på rimlig 
nivå 
 

Se programmets 
funktion för oss. Hur 
kommer 
behörighetstilldelning 
se ut. 
 

Stöd i utbildning och 
implementeringsarbete,  
support 
 

Patientsäkerhet (2) 
 

Följa nationellt arbete i 
NI (nationell 
informationsstruktur) 
och krav på 
statistikuppgifter 
 

Samarbete och 
gemensam 
förändringsledning 
Kommunal delaktighet i 
tidigt skede (2) 
 

Följa, stödja 
processen i vårt 
arbete 
 

Support 24-7 
 

Vissa delar, 
läkemedelslistan tex 
 

Hur frigöra resurser i 
ekorrhjulet? 
 

Att skapa samsyn i vad 
som ska göras och en 
hanterbar delaktighet för 
kommunerna. (2) 
 

En prototyp för att se 
hur det kommer 
fungera? 
 

Bra tekniska mobila 
lösningar 
 

Att det lagmässigt är 
genomförbart. Att det 
verkligen är 
patientsäkert så 
information inte 
hamnar fel.  Kostnad. 
Hur många som 
ansluter sig. 
Användarvänligheten. 
Kompatibiliteten med 
andra system 
 

Viktigt att ingen av 
huvudmännen kör över 
de andra. Ta del av 
varandras 
erfarenheter. 
 

Samarbete , lära av 
varandra. 
Jobba ”smartare” 
 

Hur ska vi få 
kunskaperna om vad 
som är på gång. 
Informationsspridning
. 
 

Att våra 
verksamhetssystem pratar 
med varandra. Hälso och 
sjukvård utgår från patient 
och journaler, skolan 
arbetar med elevärenden 
som bereds och sedan 
beslutas av rektor 
 

Samtycket 
 

Att vi vågar tänka nytt 
på riktigt t ex avseende 
samverkan och 
strukturer. Vi blir mer 
och mer regionala - t 
ex jämlik vård 
 

Regionen måste 
samverka internt mer 
 

Kommunerna måste 
lita på varandra, 
kommunerna måste 
få veta vad som krävs 
av kommunerna i 
resurser avseende tid, 
professioner, 
kompetens. FVM 
måste få högsta 
prioritet i alla 
verksamheter på alla 
nivåer. 
 

Vad är det för funktioner i 
FVM som kommuner kan 
ta del av. 
 

Samtyckeshanteringe
n blir enkel och tydlig 
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Politisk samsyn 
region-kommun (2) 
 

Samskapande o 
implementering 
 

Kunskap i detalj vad 
FVM innebär för 
kommunerna. (3) 
 

Statlig stryning av 
harmoniseringen av 
system. Och ett digitalt id 
som samhället tillhanda 
håller. 
 

Långsikthet och vara 
tålmodig! 
 

I allt arbete gäller 
förändringsledning att 
ledning och styrning är 
med annars blir 
digitalisering och 
samverkan svårare att 
genomföra 
 

Samverkan (5) Information för att 
skapa kunskap om 
varför det är viktigt (3) 
 

Plattformsoberoende 
 

En mer närvarande 
närhälsa 
 

Förankring på alla 
nivåer. 
 

Gemensam kommunal 
specialistfunktion som 
möter regionen. 
Kommunerna måste göra 
frågan viktigare. 
 

Lär av varandra - 
hjulet finns redan. 
Omvärldsspana också 
internationellt. 
 

Kunna ansluta olika typer 
av tvåfaktorsinloggningar. 
 

Kunskap 
 

Information till 
ledningen om 
omställningen. Väcka 
intresset och att 
förklara nytta och 
nödvändighet! 
 

Använd Vårdsamverkans 
bra struktur för 
samverkan o Västra 
Götaland. Gemensam 
ledning och styrning, 
rigga med stödstrukturer 
och skapa arenor för 
medarbetare så att de 
deltar o 
utvecklingsarbetet. 
 

Vill få möjlighet att 
jämföra sig med andra 
kommuner, göra  
undersökningar som 
är jämförbara. Vad 
händer om några 
kommuner inte vill 
följa med? Vad 
innebär det kontra 
dem som tecknat alla? 
 

Tekniskt stöd 
 

Att personal kan 
påverka. Att det blir 
hanterbart och känns 
meningsfullt 
 

Tydlig 
ansvarsfördelning på 
alla nivåer 
 

Vi behöver jobba med 
skolan. Skapas 
förutsättningar. Så som 
teknik. 
Samverkan kring tekniska 
lösningar 
 

Vilken typ av 
kompetens behövs? 
Ta fram en lista till 
kommunerna 
tillsammans med 
omfattning och när i 
tid det behövs 
personer. 
 

Att kommunikationen är 
enkel och fungera väl. Det 
får inte falla på tekniken. 
 

Arbeta med frågorna 
där de finns. Mindre 
lokala gemensamma 
projekt för att hitta 
lösningar 
 

Rätt personer att driva 
på arbetet inom den 
egna organisationen. 
Engagera fler på varje 
enhet. 
 

Samverkan på alla 
vårdnivåer (2) 
 

Bra att få kort 
kännedom om att 
arbetet sker. 
 

Implementeringsprocesse
n 
 

Ungdomars hälsa är 
oerhört viktig för 
Sverige 
 

Öka drivet hos 
politiker 
 

Sammanhållning av vad 
som är på gång i både 
kommun och landsting. 
Elev hälsa psykisk ohälsa 
bland unga 
 

Involvera 
 

Överens om gemensamt 
kostnadsansvar av 
tekniska lösningar som 
gör att patienten kan vara 
hemma. Ex 
läkemedelsautomater 
 

Patientens 
delaktighet i sin hälso 
och sjukvård (3) 
 

Chefernas syn på 
förändringsarbetet. 
 

Samverkansarbetsgruppe
r utifrån de gemensamma 
frågor. 
Information över 
gränserna så man får ett 
sammanhang.  
Tydliggöra 
ansvarsfördelning. 
 

Kunskapsspridning 
och en analys av 
behoven 
 

Informationsutbyte 
 

Evidens är viktig i 
sammanhanget. 
Varför lyckas man i 
vissa kommuner? 
 

Resursutnyttjande 
 

Vore bra med en KoK- 
bok för kommunerna som 
visar vårt ansvar i 
samverkan och hur det 
finansieras. 
Kompetensutveckling 
och förstärkning behövs 

Förankra alla projekt 
hos alla inblandade 
parter från början 
 

Börja med enkla lösningar 
som efterfrågas lokalt och 
av verksamheterna 
 

Patientcentrerad vård 
på riktigt 
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närmast patienten i nära 
vård, inte bara till sjukhus 
och primärvård. 
 

Att ledningen är med i 
alla nivåer  
Kunskapsförmedling 
digidel” 
IT-infrastruktur säker 
på plats 
 

Samarbete 
resursutnyttjande 
kompetensbehov 
omställning 
 

Att beslutsunderlag 
från regionen skickas 
ut betydligt tidigare 
 

IT teknik   En förutsättning  
för en liten  kommun  är 
att man får  ekonomiska 
resurser.  Utbildning  till 
baspersonal 
 

Effektivare flöde i 
vårdkedjan 
 

Påverkningsbart och 
hanterbart. Vid 
omförflyttning av 
arbetsuppgifter mellan 
landsting och kommun 
måste resurser följa 
med. 
 

Samverkan kring 
standard. Underskatta 
inte behov av information 
i alla led 
 

Fungerande info 
flöden i hela regionen 
 

För oss med option 1 och 2 
handlar det om 
semantiska 
interoperabiliteten! 
 

Viktigt med 
förebyggande o 
främjande frågor 
 

Tydliga 
ansvarsgränser. 
 

Den nära vården kräver så 
stor omställning för 
primär vårdnivå och är 
idag så långt från att 
kunna göra detta! 
Samverkanskanalerna 
lokalt är uppfyllda av 
dialog kring brist på 
resurser på 
vårdcentralerna. Känns 
ledsamt. 
 

Primärvården måste 
förstå att msn har det 
medicinsks ansvaret 
för kommunernas 
hälso och sjukvård 
 

Att det inte bara blir ett 
nytt IT-stöd, utan skapar 
nya arbetssätt och nya 
samverkansrum där 
patienten är i fokus. 
 

 

Styr  
Sluta med fritt val 
 

Delaktighet i processen 
(2) 
 

Lättillgänglig 
information mellan 
vårdgivare 
 

Fungerar praktiskt 
gällande 
informationsöverföring 
 

 

Förvaltningschef 
 

Fortsätta utveckla 
samverka 
 

Vi vet fortfarande inte 
vad det innebär för 
kommunerna med en 
gemensam 
vårdinformationsmiljö
. Ej fått några svar. 
 

Lättanvändbar teknik 
 

 

Att varje kommun 
adresserar frågorna 
internt 
 

Samverkan oavsett 
huvudman minska 
stuprörstänk. 
 

Vad innebär det för 
kommunerna med 
gemensamt 
journalsystem 
eftersom våra system 
idag täcker in SOL, 
LSS, avgifter osv och 
där vävs Hälso och 
sjukvård ihop med de 
andra lagstiftningens. 
Vi kan inte särskilja 
HSL från de andra på 
ett smidigt sätt 
 

Tekniska möjligheter för 
alla 
 

 

Varje kommun 
behöver en person 
som handhar dessa 
frågor 
 

Vi måste hitta bra 
samverkansformer, ex 
digitala möten 
 

Gör en tydlig kartbild 
över det 
arbete/projekt som 
pågår, vilken 
huvudman som har 
ansvaret (finansierar) 
etc. Detta gäller ex 
arbetet kring 
barn/unga som 
uppvisar psykisk 
ohälsa. 
 

Informationsflödet mellan 
vårdgivare blir 
patientsäkert 
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Kompetens och 
förändringsvilja 
 

Samarbetet med 
Närhälsan 
 

Information o 
tydlighet.  Vem som 
ska göra vad. Det är 
svårt att hantera allt i 
kommunen som 
kommer in. Vi kanske 
inte har en helhetsbild 
i kommunen o är 
heller inte rustade. 
Många utmaningar 
 

Tekniken måste fungera 
 

 

Tydliggöra ansvaret 
inom kommunen för 
att få igång 
förändringsprocessern
a 
 

Omställningen om 
framtidens 
vårdinformationsmiljö via 
journalsystem.  
Samverkan o bättre 
former för det. 
 

Återkommande 
Information 
 

Tekniken vara anpassad 
till verksamheterna 
 

 

Samma målbild 
huvudmännen emellan 
 

Samverkan ska ses som 
en socialinvestering 
 

   

Förvaltningschef och 
medicinsk ledning (2) 
 

Samarbete med 
vårdcentral och 
barnmottagning 
 

   

 Tidiga insatser och 
samverkan 
 

   

 

* Observera att liktydiga frågor enbart redovisas en gång. Antalet respondenter som lyft frågan visas genom 

siffran inom parentes till varje område. 

 

Fråga 3 (78 respondenter) 

Vad blir viktigt för att kommande erbjudande ska bli intressant? 

Kommunen/ 
optioner 

Delaktighet/ 
samarbete 

Kommunikation/ 
information 

Teknik/stödet Övrigt 

Att komma med så 
fort som möjligt 
 

Att vi får vara delaktiga i 
så många processer som 
möjligt 
 

Tydlig och regelbunden 
information om vad, 
vem, när och hur 
 

Att det lättanvänt (2) Bra erbjudande säljer 
sig självt :-) 
 

Möjlighet att påverka 
införandet med lokala 
variationer. 

Att alla kommuner 
deltar (5) 
 

Förklara fördelarna för 
de som är berörda sedan 
är det bara att köra 
igång. Svårt att hitta 
nackdelarna. 
 

Börja med lågt hängande 
frukter - vilka av de dagliga 
problemen får lösningar? 
 

Avveckling som grund 
för utveckling.  
Ut med det som är 
lappat och lagat in 
med nya 
förutsättningar 
 

Att kommunen 
slipper att drifta 
 

Att det blir en 
samverkan som stödjer 
FRAMTIDENS 
vårdinformationsmiljö 
och inte bara löser 
dagens problem. 
 

Tydlig och bra 
kommunikation som 
riktar in sig på att skapa 
rätt förväntansnivå 
 

Prisvärt 
 

Var ifrån hämtas 
Elevhälsoakten för 
EHT och EMI. Extens? 
Dexter ? 
Ligger de på enskilda 
skolor? 
 

Politisk förankring 
övergripande med 
rekommendation till 
alla kommuner 
 

Samverkan mellan 
kommunerna 
 

Hur gör man om man vill 
vara med och delta? 
 

Att det kan ersätta andra 
system. 
 

Det är intressant 
 

Förankring på 
hemmaplan (2) 
 

Att alla är med på allt, 
hur ska sjukhuset annars 
klara av att ha koll på 

Att vi får en tydlig bild 
av den nya processen 
och vad vi får 
 

Funktionalitet och 
användarvänlighet (3) 
 

Tårta 
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vilken kommun som har 
vad. 
 

Kommunal 
medverkan utgående 
från våra behov och 
kompetenser.  
 
Pris 
 

Utveckla gemensamma 
regionala processer för 
alla kommuner som kan 
återanvändas hos alla 
hälso- och 
sjukvårdsgivare. 
Västkom bör leda ett 
projekt för detta. 
 

Tydligt erbjudande  
Sammanhållen support 
och utbildning (3) 
 

 

Vad ska man tänka på 
om man är i 
upphandling av tex 
digital signering och 
är i slutet av 
utrullningen? 
 

Gemensam målbild 
 

Tät kommunikation som 
kommunicerar även små 
framsteg 
 

Pris/kostnad (6) 
 

 

Information om 
samverkansgrupper, 
aktiviteter och 
förväntade resurser 
från kommunernas 
sida 
 

 Lättåtkomlig 
information för 
medarbetarna under 
resans gång 
 

Att det stödjer ett 
kostnadseffektivt 
arbetssätt. 
 

 

Kommunledningen 
har ett övergripande 
ansvar 
 

 Visa en risk och 
konsekvensanalys om 
man är med eller inte 
med att anta 
erbjudandet 
 

Erbjudandet måste ge ett 
tydligt mervärde än 
befintligt system 
 

 

Möjlighet med 
integrering även utan 
option 
 

 För mycket som är 
oklart om vad 
"erbjudandet" skulle 
innebära. Behöver 
konkretisera. 
 

Bra 
implementeringsplanering. 
 

 

Utifrån att man bara 
har option 1; hur ska 
man tänka? Vilka 
tjänster kommer 
finnas för att utbyta 
information system 
till system? 
 

 Mer information och 
visning av upphandlat 
system. 
 

Kunna använda alla olika 
typer av plattformar för att 
arbeta i systemet via 
webbläsare. Såsom PC, 
MAC, iOs, Android m.m  
 
Anpassningsbart efter 
skärmstorlek, responsivt. 
 

 

Få med kommunens 
behov. Tex att kunna 
göra HSL beställning 
till Sol personal. 
Avvikelsehantering.  
Tillvarata 
kommunernas behov 
även internt. 
 

 Det är viktigt att alla led 
är informerade i god tid. 
Från beslutsfattare till 
användare. Att man i 
kommunen tar med 
kostnader för införandet 
i budget. T ex 
vikariekostnader 
 

Långsiktighet som ändå 
tar höjd för tempot i 
teknikutvecklingen. 
 

 

Vilka möjlighet finns 
det lägga optioner nu 
om vår kommun inte 
redan gjort detta? 
Om man endast har 
option 1 nu, finns det 
möjlighet att teckna 
option för 2 och 3. 
 

 Att de lyssnar av och 
förstår kommunens 
behov och vad de har för 
resurser (personella och 
ekonomiska.) 
 

Molnlösning eller att VG 
driftar systemet. 
 

 

Vilka risker finns i 
samverkan om man 
som kommun enbart 
har option 1 

  Integration och 
kommunikation med 
kommunens 
verksamhetssystem (2) 
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Vår ledning har inte 
pratat med 
verksamheten om 
detta...Går det att gå 
med nu? 
 

  Det måste visa på ett 
tydligt mervärde 
 

 

Tydliga förväntningar 
uppifrån 
 

  Kan hemsjukvård skicka 
HSL-beställningar till 
omvårdnadspersonalen i 
systemet? 
 

 

Kompatibelt med vår 
kommuns mobila 
lösningar tex 
digitalsignering o 
nyckelfrialås? 
 

  Avvikelsehantering. 
 

 

Att alla 49 kommuner 
får vara med. 
Alla eller ingen. 
Samtliga 3 optioner. 
Bort med 
frivilligheten 
 

  Finns möjlighet till digital 
signeringslista och 
nyckelfria lås mm? (2) 
 

 

Kommunchef 
 

  Hög användbarhet 
 

 

Kommunchef, 
Förvaltningschefen i 
samverkan med IT 
 

  Enkel överföring mellan 
olika system. Förhindra 
dubbeldokumentation. 
Risker: Idag skickar HSL-
personalbeställningar till 
Sol-personalen i systemet. 
Kommer det att fungera i 
det nya systemet eller 
måste man in i 2 olika? 
 

 

   Standardisering skapar 
effektivitet och enkelhet 
med ökad patientsäkerhet. 
Jfr Bank-id 
 

 

   Att systemet ger 
samverkansvinster 
 

 

   Systemets 
utvecklingsbarhet 
 

 

   Digital arkivering? 
 

 

   Att det skall vara 
kompatibelt med 
befintliga  
verksamhetssystem 
 

 

   Minska 
dubbeldokumentation. 
 

 

   Direktiv för fortsatt arbete- 
sematisk interoperabilitet 
(2) 

 

 

   Patientsäkert 
 

 

   Få med hela socialtjänsten 
i kärnsystemet. 
 

 

   Att apoteken också 
kopplas ihop så att vi kan 
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beställa via 
läkemedelslistan 
 

   Ge fördelar för samtliga 
vårdgivare. 
 

 

   Att det finns 
utvecklingsmöjligheter i 
kärnsystemet för framtida 
behov som vi kanske inte 
ser idag. 
 

 

   Anslutet till annat 
verksamhetssystem inom 
vård och omsorg 
 

 

   Att juridiska delar är lösta 
så att man inte behöver 
komplettera med 
sidsystem 
 

 

   Lätt att hitta information 
slut på faxandet    
Beredskapsläkare ska ha 
åtkomst till systemet även 
från privat hem 
 

 

   Kommer information även 
att kunna ”hoppa över” i 
t.ex. Senior alert, palliativ 
registret. 

 

   Webbaserat!! 
 

 

 

* Observera att liktydiga frågor enbart redovisas en gång. Antalet respondenter som lyft frågan visas genom 

siffran inom parentes till varje område. 

** Under Skövde träffen benämndes frågan; Vad ska vi fokusera på i det fortsatta arbetet, men sammanställs i 

ovanstående tabell. 
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Fråga 4 (39 respondenter) 

Vem/vilka behöver äga frågan i den egna organisationen? 

 

Övriga svarsalternativ i frågan: 

- Alla! Kommunpolitiker, chefer, anställda, it 

- Verksamhetsutvecklare i samråd med ansvariga chefer 

- Berörda förvaltningsledningar. 

- Socialchef, verksamhetschef, MAS och IT-strateg 

- Elevhälsosystem: Kommunchef, skolchef och ansvarig för elevhälsan. 

- Kommunchef i samverkan med IT chef, socialchef, rektor 

- IT, sektorchef, hälso- och sjukvårdschef, mas 

- Elevhälsa, verksamhetschef IT, chef HSL chef. MAS i samverkande 

- Det är min fråga också? 

- Utvecklingsledare och förvaltningsledning 

- Förvaltningsnivå där man kan verksamhetens behov mm 

- Förvaltningsledning och IT-chef 

- En IT strateg eller systemförvaltare med ansvarig chef på högre nivå 

- Inte utvecklingsledare 

- Hela linjen från politiker till tjänstemän samt IT 

- Beslutsfattare, IT-systemansvarig och den med verksamhetskunskapen inom området 
- Elevhälsochef eller den som nämnden/vårdgivaren utsett som verksamhetschef för elevhälsan 

och i förekommande fall MLA och skolchef. 

- Högt upp i organisationen, kommunchef samt vidare ut i alla linjer som är berörda 
- Kommunchef, socialchef, verksamhetschef myndighet, IT, politiker, personal.  
- Bör förankras i kommunens övergripande processer för att kunna genomföra nya arbetssätt i 

förvaltningarna. 

- Kommunchef, MAS, verksamhetschef för Hsl 

- Elevhälsochefen (verksamhetschef), MLA och skolchef 
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Vem/vilka behöver äga frågan i den egna 
organisationen:

Kommunchef Kommunledning

Förvaltningschef Sektorschef

Socialchef Verksamhetschef Hälso- och sjukvård
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Fråga 5 (69 respondenter): 

Har kommunen en egen utvecklingsplan för att involvera brukaren/eleven i delaktigheten i sin 

egen journal: 

Ja: 3 st 

Nej: 42 st 

På gång: 4 st 

Vet ej: 20 
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Har kommunen en egen utvecklingsplan 
för att involvera brukaren/eleven i 
delaktigheten i sin egen journal:

Ja Nej På gång Vet ej
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Fråga 6 (77 respondenter): 

Vad ska vi fokusera på i det fortsatta arbetet: 

 

Ledning/ 
beslut 

Samverkan/ 
samarbete 

Kommunikation/ 
information 

Teknik/stödet Övrigt 

Förberedelse Få med alla Information (19) Gemensamt språk Skolans uppdrag (2) 

Behovsinventering Att alla kommuner 
avropar optioner 

Informationsstruktur Beslutsstöd information ICF KVÅ 
IBIC 
 

Konkret 
beslutsunderlag 

Alla ska med. Samverkan 
och delaktighet 

Tydlighet (5) Användarvänligt (2)  

Politik Alla professioner ska 
delta (2) 

Kommunikation (5) Användarstöd  

Vad göra? Tågordning 
och beslut 

Delaktighet i 
implementering 

Framtidsspaning Enkelt och transparent  

Prioritering Fler kommunoptioner Delaktighet (3) Möjlighet att påverka 
fortsatt utveckling 
 

 

Verksamhetsnära Samverkan (9) Involvera Okomplicerat  

Kommunens totala 
behov 

Gemensamt arbetssätt Kunskap Sekretessfrågan  

Representation 
framöver 

Samverkansprocesser Underlag Kostnader och 
införande (2) 

 

Representantskap 
kommunala behov 

Deltagande 
arbetsgrupper 

Presentationsmaterial Utbildning  

Lista över 
kompetensbehov, tid 
och omfattning 

Samarbete Tidsplan Trygg lösning  

Konkretisering Vårdsamverkan Kommunikationsplaner Nationell 
informationsstruktur 

 

Beslut (2) Samsyn mellan 
huvudmännen 

Informationsfilm för att 
visa exakt funktionalitet 

Integration (4)  

 Gemensamma processer Informera kring 
kostnader 

Komplett  

 Forum för delaktighet Transparens information Integrationsmöjligheter 
(3) 

 

  Information på olika sätt Verksamhetsnära (2)  

  Information till berörda Lösa  

  Information 
kommunoptioner 

Standardisering  

  Användarkommunikation Implementering  

  Information kring 
möjliggörande 

  

 
* Observera att flertalet respondenter uppgivit flera alternativ i samma svar därav finns fler svar än respondenter. 

 
 
 
 
 
 

 

 


