
Tillsammans för 
en smartare välfärd



Digitaliseringen anses vara 
den enskilt starkaste 
förändringsfaktorn i 

samhället fram till år 2025
World Economic Forum, UD:s kansli för strategisk analys









530 000 nya medarbetare behövs i 
kommuner och landsting fram till 2025 
om inga förändringar görs i arbetssätt 

och bemanning 

Vi behöver använda digitaliseringens 
möjligheter för att möta olika 

samhällsutmaningar 



Verksamhetsutveckling som 
kräver ett modigt ledarskap



”SKL ska stödja kommuner, landsting 
och regioner att effektivisera och 

utveckla verksamheten med hjälp av 
digitalisering”







SSBTEK
Nationell	informationstjänst	för	

ekonomiskt	bistånd



Serverat
Förenkling	för	företagare



Upphandling	av	boknings- och	
bidragssystem för	kultur	och	fritid



Därför	förvärvar	SKL	Inera	AB

▪ Öka takten och erbjuda 
bättre stöd.

▪ Återanvändning och 
kostnadseffektivitet.

▪ Som delägare kan 
kommuner, landsting och 
regioner använda Ineras 
tjänster utan föregående 
upphandling.



187 kommuner hittills!
▪ Ale
▪ Alingsås
▪ Bengtsfors
▪ Bollebygd
▪ Borås 
▪ Dals-Ed
▪ Essunga
▪ Grästorp
▪ Gullspång 
▪ Götene
▪ Herrljunga
▪ Härryda
▪ Karlsborg
▪ Kungälv
▪ Mariestad

▪ Mellerud
▪ Munkedal
▪ Mölndal
▪ Skövde
▪ Svenljunga
▪ Tibro
▪ Trollhättan
▪ Töreboda
▪ Uddevalla
▪ Ulricehamn
▪ Vårgårda
▪ Vänersborg
▪ Öckerö 



Hur	fångar	vi	behov?

▪ Dialog med kommuner, 
t.ex. via SKL:s nätverk 
Regionala konferenser 

▪ Dela Digitalt, 
www.deladigitalt.se

▪ Regionala e-samordnare

▪ Programkontor



Färdplan	Smartare	välfärd
Inriktning och samverkan mellan 

kommuner, landsting och regioner kring 
digitalisering





Sofie Zetterström, vvd
2017-09-20

Inera – organisation och uppdrag



Fram till idag över 40 tjänster i förvaltning
- och omkring 30 utvecklingsprojekt pågår

1999 2017



Ineras vision och verksamhetsidé

Verksamhetsidé

Vision

Med digitalisering 
utvecklar Inera ett hållbart 
samhälle i världsklass för 
alla

Inera stödjer verksamhetsutveckling i landsting, 
regioner och kommuner, med kvalitetssäkrade digitala 
tjänster, koordinering av digital utveckling och 
kompetens inom arkitektur och interoperabilitet



Organisation för styrning och 
förankring

Inera

Styrelse

Ägarråd
Bolagsstämma

Beredningsgrupp

Programråd

Alla ägare

Politiker

Direktörer

Strateger
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Vi har skapat ett informationsnav för 
e-hälsa

Vårdgivarnas
information

Standardiserad
informationshantering

Marknads-
aktörer
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UMO – ungdomsmottagning på nätet

• För unga mellan 13 och 25 
år

• Fokus på sex, hälsa och 
relationer

• Normkritisk och 
inkluderande

800 000 
besök per 

månad



1177 Vårdguiden på telefon

450 tusen
samtal per 

månad

• Gemensamt telefonisystem

• Gemensamt rådgivningsstöd

• Strukturerad samtalsprocess

• Över 90% följer råden

• Hälften får egenvårdsråd

• 76% av dem som tänkt söka 
akut blir hänvisade till annan 
vårdnivå



1177.se

• Tusentals artiklar, 
bilder, filmer, 
animationer

• Kompletterande 
information på 
regional nivå

• Katalog över alla 
landets vårdenheter

• Anonym frågetjänst
• Ingång till inloggade, 

säkra tjänster
• Flerfaldigt prisbelönt

8 miljoner 
besök per 

månad



1177 Vårdguidens e-tjänster

4 miljoner 
användare

Säkra tjänster för att
• Välja vårdenhet
• Boka tider
• Förnya recept
• Beställa hjälpmedel
• Beställa intyg
• Få personlig 

rådgivning
• Beställa hemtester
• Med mera



Läs din egen journal

1,3 miljoner 
unika 
användare

Forskning visar positiva 
effekter för patienter 
och ett ökat förtroende 
för vården när den blir 
transparent.
• Större delaktighet
• Bättre överblick
• Större förståelse
• Bättre följsamhet
• Ökad trygghet



Plattform för stöd och behandling

Aktuell för:
• Ångest
• Depression
• Stress
• Tinnitus
• Beroende
• Neuropsykiatriska 

funktionsnedsättninga
r

• Sömnproblem
• Vårdplanering
• Samordnad individuell 

plan (SIP)
• Med mera



Framtidsvision



Nationell patientöversikt

Alla landsting är 
anslutna.

Ca 250 
kommuner är 
anslutna.

Kommunerna är 
de största 
användarna.



Läkemedelstjänster

Alla landsting 
och kommuner 
är anslutna till 
Pascal

Alla landsting 
och regioner 
använder Sil



JOURNALSYSTEM
LÄKARINTYG UTFÄRDAS 

OCH SKICKAS TILL 
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Intygstjänster - Digitala läkarintyg
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PRIVATLÄKARE
MED E-LEGITIMATION



Satsningsområden inom Ineras
verksamhetsstrategi

Primära, under 2018:

• Nya 1177 Vårdguiden

• Läkemedel

• Standarder och 
informationsförsörjning

• Erbjudande av Ineras
tjänster till kommunal 
verksamhet

På längre sikt, 2-5 år:

• Välfärdsteknik och e-hälsa samt 
gränsöverskridande vård och 
omsorg

• Nya teknologier

• Digitala beslutsstöd

• API strategi



Tjänster kommunerna använder idag

• Pascal förskrivningsstöd
• Nationell patientöversikt
• SITHS identifieringstjänst
• Sjunet kommunikationsnätverk
• HSA katalog
• Säkerhetstjänster
• Digitala blanketter
• Rådgivningsstödet
• UMO - ungdomsmottagning

• Vårdhandboken
• Rikshandboken i 

barnhälsovård
• NITHA händelseanalys
• Svevac vaccinationsjournal
• Videotjänsten
• Hjälpmedelstjänsten
• eKlient standardiserad 

digital arbetsplats



Tjänster som kan bli aktuella i 
framtiden

• 1177.se
• 1177 Vårdguiden e-tjänster
• 1177 Vårdguiden Stöd och behandling
• 1177 Vårdguiden Journalen
• E-identitet för offentlig sektor
• Intygstjänster
• Svenska informationstjänster för läkemedel
• Infektionsverktyget
• Personuppgiftstjänsten och reservnummertjänsten
• Säker meddelandehantering



Bibliote
k

Skola

Förskola

Bygglov

Integration

Räddningstjänst

Miljö	och	renhållningHelt nya verksamhetsområden?



Förslag på fokus och prioritering 
kommande år

Vård och 
omsorg

Skola och 
lärande

Integration 
och arbete

Tillväxt och 
samhälls-
byggnad

Kultur, 
fritid och 
besöks-
näring

Demokrati 
och 

delaktighet

Digital infrastruktur

Arkitektur och informationsförsörjning
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Förslag på insatsområden 2017 – satsning 
kommuner
Det initiala arbetet löper under 2017 och omfattar några 
huvudsakliga insatsområden:
1. Ineras nuvarande tjänster inom vård och omsorg
2. Förstärkning av området arkitektur och informationsförsörjning
3. Satsning på området infrastruktur
4. Hantering av nya tjänster och verksamhetsområden
5. Kommunikation och marknadsföring

Långsiktighet krävs. Delleverans av satsningar 2017 och fortsatt 
arbete 2018 för de flesta insatsområden.





SKL Kommentus

Vi kan inte bara lagen om offentlig upphandling

- Vi	ser	till	att	marknaden	förstår	dina	behov

Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD



Våra verksamheter

Vår Inköpscentral
fokuserar på nationella 

ramavtal med hög 
affärsmässighet 

Vår konsultverksamhet
konsultstöd och utbildning 
för hela inköpsprocessen

Vårt 
HR- och Chefsstöd

tillvaratar  SKLs expertis 
och erbjuder produkter 
ochtjänster inom HR-

området



Vår arbetsmetod

Kategoristyrning
+Analyser

+ Upphandling

+ Förvaltning

Uppföljning

Utvärdering

Utveckling

= SKL Kommentus



Smartare välfärd - två exempel

• Digitala Trygghetslarm

Kostnadseffektivt byte

Standardisering• Nya e-arkiv
• Trösklarna skall sänkas
• Tillgänglighet och transparens



Hur kan vi bidra i ditt arbete med smartare 
välfärd
• Gemensamma krav 

• Köparmakt

• Lokalt – regionalt och nationellt samarbete

Gemensamma ramavtal

Individuellt konsultstöd

• Medfinansiering

• Stöd, förvaltning och uppföljning







Vilka	utmaningar	och	behov	finns	i	
Västra	Götaland?	



Tack!





Gruppsamtal
Dagens samtal/diskussioner tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

• Vilka behov finns av gemensamma digitala lösningar? Tänk 
gärna både invånare, verksamhet och politik. 

• Vilka behov finns av gemensamma förutsättningar för 
digitalisering? Tänk t.ex. informationsförsörjning, digital 
infrastruktur, arkitektur och säkerhet.  

• Vilka nationella satsningar krävs? 
• Vilka förväntningar har ni på SKL, SKL Kommentus och Inera 

avseende stöd för att vässa välfärden i Västra Götaland? 
• Vilka förväntningar har ni på VästKom?
• Hur ska stödet för de digitala frågorna fördelas mellan 

nationella och regionala aktörer?

Alla tankar och idéer är viktiga – så dela med dig!


