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Kompetenshöjande aktiviteter

eArkiv – Regionarkiv

Infrastruktur

Kartläggning

Befolkningsregister

eHälsa



3R / FVM 
– Framtidens 
vårdinformationsmiljö

Ersätta FAX
GITS - Gemensam IT-
samordningsfunktion VGK/ VGR

Välfärdstjänster i samhället

Konceptet: Trygghet, service delaktighet 
i hemmet med digital teknik

Gemensam 
informationsstruktur 
för vård och omsorg

Digital signering av 
hälso- och 
sjukvårdsåtgärder

Sammanhållen 
journalföring / NPÖ

eHälsa
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Trygghet, Service och 
Delaktighet med digital teknik
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Uppdrag till kommunerna från 
överenskommelsen 2014 

ett beslut att påbörja processen att etablera 
konceptet ”trygghet, service och delaktighet i 
hemmet genom digital teknik” inklusive att övergå 
till digitala trygghetslarm. 

en långsiktig plan för finansiering, organisation 
och samverkan inom eHälso-området. 

utvecklingen av eHälsa ska bedrivas i samverkan
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.

Handlingsplan för trygghet, service och delaktighet
i hemmet med digital teknik
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Arbeta fram 
förslag på 

handlingsplan

Organisera 
arbetet

Analysera
Fastställa 

övergripande 
målsättning 

Skapa 
handlings-

plan

Besluta om 
handlingsplan

Lokalt i respektive 
kommun

Analysfasen vid framtagning av handlingsplan

Nulägeskartläggning, 
analys, SWOT
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KommunikationProdukterIT-system

BrukarePersonal, 
beslutsfattare 

och verksamhet

Samverkan

Nulägeskartläggning, 
analys, SWOT
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Analysfasen vid framtagning av handlingsplan

Nulägeskartläggning, 
analys, SWOT

Identifiera behov
Utvecklingsbehov 

Prioriterade behov
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Kartläggning?

Analys?



14

Analys och funderingar
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Infrastruktur/Kommunikation

• Stora skillnader mellan brukarnas och personalens tillgång till 
Internet på särskilda boenden.

• Möjlighet att erbjuda e-hemtjänst varierar mellan 
kommunerna. 

– Behov som lyfts fram för att underlätta införandet av e-
hemtjänst: Kapacitet, Teknisk bas, Strategi och plan, 
Informationssäkerhet, avtal med leverantörer mm.

• Även nationella satsningar och riktlinjer lyfts fram som viktiga 
incitament för att effektivisera införandet.
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• Många olika produkter 
används i brukarens hem 

• Kommunerna är medvetna om att produkterna inte 
används till fullo

• Här finns utvecklingspotential!

Tillgång och användning av 
produkter
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IT-system
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Brukare

• Svårt att avgränsa området, hur långt sträcker sig kommunens 
ansvar?

• Målgruppen är väldigt bred och stor

• Utveckling och utbud för brukare ser väldigt olika ut mellan olika 
boenden och målgrupper. En anledning är att kommunen ofta har 
fokuserat inom något specifikt område.

• Införda produkter och tjänster ses som nyttiga och användarvänliga 
men kan användas i större utsträckning.

• Brukarna är till stor del intresserade och positiva men rädsla finns för 
att teknik ska ersätta personliga möten.
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Personal, beslutsfattare och 
verksamhet

• Medarbetarsamtal är en bra metod

• Har rutiner för introduktion, support och utbildning, 
men de kan förbättras

• Behov av olika kompetens, stora variationer idag 

• Viktigt med en projektmodell, planering

• Informera invånarna
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Nuläge samverkan

Inom detta område befinner 
sig många kommuner idag
- VästKom
- Kommunalförbund
- Användarföreningar

Önskan finns att kliva upp ett steg 
i trappan för att öka möjligheterna 
till gemensamma:
- utbildningsinsatser
- utveckling
- kravställan och upphandling
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Prioriterade behov



22

Prioritera behov
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Framgångsfaktorer

• Långsiktig strategi och finansieringsplan

• Tydlig organisation

• Kommunikation och åtkomst

• Användning utveckling

• Kompetens
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Gemensamma behov kan vi 
lösa i samverkan

Gemen-
samt över-
gripande

mål

Priori-
tering

Kartlägg-
ning och 

analys

Kommun
Kommun

Kommun

Kommun

Kommun
Kommun

Kommun

Kommun

ProjektProjekt
Projekt

Aktiviteter UppdragUppdragAktiviteter
Aktiviteter Uppdrag



Tack för oss!

Lena Hallén och Marie Jarnelid, Grästorps kommun
Siv Torstensson, Fyrbodal
Linn Wallér, Göteborgsregionen
Maricel Zoll, Boråsregionen
Ann-Charlotte Klarén, Skaraborgskommunalförbund 


