
Digitalisering som 
möjliggör 

förändringsarbete

och skapar nytta i 
verksamheten



Socialtjänsten Uddevalla

• Christer Fransson avdelningschef 
Hälso och sjukvård 

• Eva Hansson  Sjuksköterska och 
projektledare, Hälso och sjukvård



Digitaliseringsprocessen Uddevalla
ü Handlingsplan Välfärdsteknologi Antagen 2017
ü Digitala Trygghetslarm Full drift sedan 2015
ü Digitalt planering i mobil  Hemtjänst Full drift sedan 2010
ü Faxa med datorn Full drift sedan 2016
ü Digitala nycklar, dörr Full drift under 2017
ü Ersätta fax från sjukhus med NPÖ Full drift under 2017
ü Digital bildkommunikation inom LSS Full drift under 2017
ü Foto på personal i mobilen, Hemtjänst Implementeras 2017
Ø Publikt WiFi i verksamheterna Delvis klart under 2017
Ø Passiva GPS larm i skosula Projekt 2016 - 2017
Ø Medicinskåp öppnas med mobil Projekt 2017
Ø Digitala signeringslistor Projekt 2016 -2017
Ø Mobila arbetsstationer HSL och LSS Projekt 2017
Ø Digitalt stöd inom LSS, kompetenshöjning Projekt 2016- 2018
Ø Sårvårdsprojekt, foto via mobil Projekt 2017 – 2018
• Rörelsesensor inom äldreboenden Projekt 2018
• Digital Inkontinensvård Projekt 2018
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Bättre informationskvalité och 
effektivisering av processer när 
fax från och till sjukhuset slopas



Två möjligheter
• Ersätta faxade epikriser från sjukhuset 

med meddelande i NPÖ

• ”Faxa” sjukhus och vårdcentral med 
faxtjänst via krypterad e-post
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Ersätta fax av epikriser med NPÖ
• Förfrågan från Fyrbodals 

kommunalförbund 
• Pilotprojekt kördes under tiden 16 jan –

30 april
• Deltagande kommuner: Uddevalla  

samt Mellerud och Grästorp som 
skuggade 

• Deltagande primärvård: 1 vårdcentral, 
1 Rehabmottagning inom Närhälsan

• Deltagande slutenvård: NU-sjukvården 
utom psykiatrin samt BUP



Förväntad nytta
Verksamhetsutveckling: 
Effektiviseringar och tidsbesparing genom att 
slippa faxandet mellan huvudmän, information 
tillgänglig i NPÖ så snart det har dokumenterats 
samt hålla samman vårdprocesser med många 
utförare
Ökad patientsäkerhet: 
Information läses direkt från källan
Ökad säkerhet vid informationsöverföring: 
Endast behörig personal får åtkomst till 
journalinformation. Undviker att faxmeddelanden 
hamnar hos ”fel” mottagare.
Undvika dubbeldokumentation i olika system



Erfarenheter Uddevalla
• Ökad patientsäkerhet och tidsbesparing (kommunen)
• Användning av och kunskap om NPÖ har ökat under projektets 

genomförande 
• Fler informationsmängder efterfrågas, till exempel provsvar.
• Samtycke har varit en mycket diskuterad fråga. Samtycke 

inhämtas vid vårdbegäran från kommun eller primärvården 
samt vid vårdplaneringssamtalet avseende sjukhus. 

• Primärvård; Både Närhälsan och privata vårdgivare, måste bli 
mer involverad och aktiva i processen för att en effektiv 
vårdkedja ska uppnås. 

• Relation mellan rehabmottagningar hos olika vårdgivarna bör 
ses över för att säkerställa att patienten får rätt stöd i rätt tid.

• Föreslår breddinförande i hela VG med start i FyrBoDal och NU-
sjukvården



Erfarenheter  NU- sjukvården
Vad var svårast inledningsvis
• Ändra	invanda	rutiner	– många	medarbetare	är	inblandade	i	

faxprocessen	och	det	har	på	vissa	enheter	varit	svårt	att	nå	ut	med	
information,	även	om	alla	chefer	fått	 information.

• Rutinen	runt	samtycke	är	svårt,	var	och	vem	dokumenterar.	
Vad har gett störst nytta
• Tidsbesparing	för	NU-sjukvården	->Nyttan	för	sjukhuset	är	att	man	

slipper	ett	moment	vid	faxen,	”att	inte	faxa	till	Uddevalla	
Kommun”.

Vad är viljan för framtiden

• Att	både	kommun	och	primärvård	når	informationen	via	NPÖ,	
inklusive	de	privata	vårdgivarna.

• Fler	informationsmängder	i	NPÖ,	exempelvis	lab svar



Faxtjänst via krypterad e-post
Tjänst via TDC/Generic

Avveckla faxmaskiner

§ Slipper separat ”telefonilösning” enbart för fax

Lägre totalkostnad för fax

§ Telefoniabonnemang (fast avg. och trafik)

§ Inköp faxmaskiner

Miljövänligt

§ Minskar utskrifter etc.

Personaleffektivt

§ Faxhantering utförs från datorn

Säkert med kryptering 

§ https (HTTP över SSL)

§ e-post (SMTP över TLS



Sändning

Sändning av fax

Mottagarens telefonnummer anges i ”Till-fältet” följt av domän

Filer kan, men behöver inte, bifogas till e-postmeddelandet
Leveransrapport till avsändaren

Exempel på försättssida



Mottagning av fax

Mottagning av fax

Avsändarens 
telefonnummer 
presenteras i ”Från-fältet”Ett mottaget fax levereras i en bifogad fil som har 

formatet .TIF eller .PDF



Tack för oss
christer.fransson@uddevalla.se
eva.e.hansson@uddevalla.se


