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Bakgrund 

Individer med vårdbehov är ibland beroende av insatser från flera aktörer och en god 

samordning och samverkan mellan dessa för att uppleva trygghet och delaktighet i 

sin vård och omsorg. Informationsöverföring mellan den specialiserade vården
1
, 

vårdcentraler, hemsjukvård och socialtjänst är centralt för att uppnå en god och 

jämlik vård. En för individen trygg och effektiv in- och utskrivning från den slutna 

vården till hemmet kan bara åstadkommas när rätt information finns tillgänglig i rätt 

tid, för alla involverade aktörer. (SOU 2014:23, SOU 2015:20) 

 

I Jönköpings län har behovet av IT-stöd som löser en säker digital 

informationsöverföring mellan huvudmännen varit föremål för utredning i olika 

omgångar de senaste åren. Hittills har varken lokala eller nationella ambitioner 

kunnat presentera en långsiktig och juridiskt hållbar lösning.  

 

Det är lätt att tro att enbart ett IT-stöd löser de svårigheter som kan finnas i 

samordning och samverkan mellan huvudmännen. Det är dock ett misstag att dra den 

slutsatsen. De avgörande faktorerna för att få en fungerande samordning och 

samverkan finns på såväl organisatorisk- som grupp- och individnivå. Förståelse för 

varandras roller och ansvar, rutiner för samordning, överenskommelser om 

ansvarsfördelning, konsensus om vilken information som ska föras över när och i 

vilken form, är exempel på faktorer som är oberoende av vilket IT-stöd som används 

för informationsöverföring. (Nordmark, 2016) 

 

Under våren 2016 startas samverkansprojektet Vårdsamordning – tillsammans för 

bästa möjliga hälsa och jämlik vård i Jönköpings län. Där är informationsöverföring 

en viktig förutsättning för att uppnå målet ”Jag ska få den vård jag behöver, när jag 

behöver den och där jag behöver den”.  Arbetet som utförs inom ramen för denna 

handlingsplan har därför en självklar koppling till projektet.  

Syfte 

Syftet med arbetet är hitta långsiktigt hållbara och kostnadseffektiva IT-stöd för 

informationsöverföring. 

Mål 

Mål för arbetet uttalades av socialchefsnätverket i oktober 2015. I arbetet med denna 

handlingsplan har dessa mål reviderats och kompletterats utifrån nya förutsättningar. 

Målen med arbetet är: 

1. Klarläggning av juridiska möjligheter för användning av LINK 

2. Verksamhetsanalys/Kartläggning av verksamhetsprocesser 

3. Kravspecifikation för IT-stöd för informationsöverföring 

4. Analyser baserat på kravspecifikation  

5. Jämförelse av olika IT-stöd för informationsöverföring med beräkning av 

kostnader     

                                                 
1
 hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade åtgärder än vad som kan ges i 

primärvård (Rekommenderad term i Termbanken, 2016-05-18) 
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Samverkan  

Samverkan mellan länskommunerna och berörda verksamheter inom Region 

Jönköpings län är en förutsättning för att uppnå målen. 

 

Samverkan med pågående och kommande projekt som knyter an till detta arbete, 

inom såväl Region och kommuner, kommer att initieras och förankras i länets 

socialchefsnätverk samt ledningsgruppen för samverkan Region – Kommuner 

(Reko). 

 

Organisation och ekonomi 

 

Arbetet utförs inom befintliga tjänster. 

Planerade aktiviteter och tidsplan 

Arbetet påbörjas snarast och beräknas pågå till årsskiftet 2016/2017. Leverans av 

resultatet till PKS planeras till november 2016. 

 

Aktivitets- och tidsplanen påverkas av resultatet av mål 1.  

 

Leveranser från andra projekt med påverkan på detta arbete kan medföra 

förändringar i aktivitets- och tidsplanen, på samma sätt som leverans från denna 

handlingsplan ska tas tillvara i andra projekt, ffa Trygg och säker vård och omsorg, 

där implementering av LINK redan ingår i ett av delprojekten. Tät kontakt med dessa 

arbeten är där för en förutsättning för resurseffektivitet. 

 

Nedan följer en tabell med de övergripande målen och huvudsakliga ingående 

aktiviter för att uppnå dessa. Aktiviteterna kommer under arbetets gång att 

förtydligas med hjälp av de kompetenser som ingår i projektet. Detta dokumenteras 

löpande och läggs som bilagor till denna handlingsplan.  

 

 

Roll Person/Funktion Beräknad tidsåtgång 

Beställare Reko - 

Styrgrupp Reko - 

Samordnare/Processledare Carina Hellström  

Arbetsgrupp Carina Hellström 

Helena Håkansson 

Lotta Sjökvist 

IT-applikationskompetens 

Marita Sandqvist 

Victoria Allard 

Teknisk kompetens 
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MÅL AKTIVITET RESURSER UPPSTART AVSLUT/KOMMENTAR 

1. Klarläggning av juridiska möjligheter för användning av LINK Snarast Före semesterperioden 

2016 

 

 Möjliggör regionens upphandling av LINK 

kommunernas användning utan 

upphandling? 

Samordnare 

Upphandlingskompetens 

Juristkompetens Regionens avtal med 

Cambio 

Kommunjurist 

Regionjurist 

  

√ 

Ingen upphandling krävs 

enligt jurists bedömning av 

Regionens avtal med 

Cambio, se dokumentation. 

 Avstämning med kommunerna Samordnare 

Kommunjurister 

Kommunala upphandlingsavdelningar 

26 augusti 2016  

 Vad får ett IT-stöd för vårdplanering 

innehålla? 

Samordnare 

Juristkompetens 

MAS 

Augusti 2016  

2. Verksamhetsanalys/Kartläggning av verksamhetsprocesser Augusti 2016 Oktober 2016 

 

 Kartläggning av in – och 

utskrivningsprocessen inklusive 

vilken information som behövs i varje 

given situation och 

informationsklassning 

Kommuner och region, 

processkartläggning måste göras i 

varje kommun. 

Samordnare/processledare 

  

 Kartläggning av informationsöverföring Kommuner och region   
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utanför samordnad vårdplanering men 

kopplad till vårdens övergångar 

Samordnare/processledare 

 Nuläge kostnader för system, utbildning, 

förvaltning, utveckling osv 

Ekonomresurs 

Upphandlingsresurs 

Parallellt med kartläggningar  

 Kartläggning av förvaltning av system och 

process 

Kommuner och region 

Samordnare/processledare 

  

3. Kravspecifikation för IT-stöd för informationsöverföring
2
 Oktober 2016 November 2016  

 

 Innehåll i kravspecifikation: 

 Krav relaterat till kartlagda 

processer 

 Administrativa krav 

 Tekniska krav 

 Användarvänlighet 

 Möjlighet att påverka 

systemutveckling 

 Informationssäkerhet 

Samordnare 

Arbetsgrupp 

Upphandlingskompetens 

Teknisk kompetens 

Användare 

Informationssäkerhetskompetens 

Ev leverantörer 

Efter kartläggningar 

 

Vissa av kraven kan 

kartläggas parallellt med 

processkartläggningarna 

 

4. Analyser baserat på kravspecifikation Oktober 2016 November 2016 

 

 Behovsanalys     

 Nyttoanalys  Efter behovsanalys  

 Formulera skallkrav  Efter behovs- och nyttoanalys  

                                                 
2
 Kravspecfikation (och skallkrav) syftar dels till att tydliggöra vad som behöver åtgärdas hos respektive part för att åstadkomma en effektiv implementering av Cosmic LINK t ex 

gällande tekniska och administrativa krav, dels till att utgöra underlag för fortsatt utveckling av IT-stöd, samt underlag för eventuell jämförelse av system för informationsöverföring 

utanför vårdplanering.  
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 Risk- och sårbarhetsanalys    

 Matchning/mappning av kravspecifikation 

gentemot funktionalitet i Cosmic LINK 

med identifiering av vilka behov som täcks 

   

 Kostnadsberäkningar Cosmic LINK    

5. Jämförelse av olika IT-stöd för informationsöverföring med beräkning av kostnader 
3
    Oktober 2016 November 2016 

 

 Ev jämförelse av system Arbetsgrupp 

Upphandlingskompetens 

Efter skallkrav formulerats  

 Kostnader per alternativ Ekonomresurs 

Upphandlingsresurs 

Leverantörer 

Parallellt med ev jämförelse  

 Vinster (tidsåtgång mm) Arbetsgrupp Parallellt med ev jämförelse  

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                 
3
 Här avses den informationsöverföring och de behov som inte täcks av Cosmic LINK 
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Förväntade resultat 

Förväntade resultat på långsikt är relevanta att beskriva ur ett perspektiv där 

användare utbildats och IT-stödet har implementerats och tagits i bruk. Detta är 

därför resultat som får följas genom arbetet i projektet Vårdsamordning.  

  

De förväntade långsiktiga resultaten av arbetet är: 

 IT-stöd som möter behov över tid 

 Förvaltning av system och process som håller över tid 

 IT-stöd som tillgodoser informationssäkerheten 

 

Förväntade effekter på samhällsnivå är: 

 Trygg och effektiv in- och utskrivning till/från slutenvård 

 Patientsäkerhet 

 God och jämlik vård 

 

Brukarmedverkan 

I arbetet ska möjligheter till brukarmedverkan och brukarinflytande övervägas vid 

varje aktivitet samt nyttjas på relevant nivå. 

 

Kommunikationsplan 

Arbetet och en uppdaterad lägesbild presenteras på samverkanswebben och 

Kommunal Utvecklings externa hemsida. 

 

Berörda verksamheter och funktioner (IT-avdelningar, upphandlingsavdelningar, 

användare av IT-stöd för informationsöverföring osv) inom länskommunerna och 

Region Jönköpings län identifieras i en intressentanalys och informeras om arbetets 

igångsättande, avslut och resultat genom skriftlig information som sprids m h a 

styrgruppen. 

 

Uppföljning 

Uppföljning kopplad till resultatet av detta arbete bör, i syfte att upprätthålla god 

funktionalitet och fånga upp utvecklingsbehov, fokusera på: 

 Personalens upplevelse av funktionalitet, stöd och support 

 Förvaltning av process och system 

 Påverkan på delaktighet, trygghet, självbestämmande för individen 

 

Uppföljningar bör göras kontinuerligt och långsiktigt resultat används som underlag 

för fortsatt utvecklingsarbete. 
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