
Resfria möten 2019-09-16



Agenda

• Gott exempel samordnad vårdplanering, 
Eksjö kommun

• Verktyg & stöd från Hela RESAN-projektet

• Om nationella projektet REDI

• Workshop, enkel GAP-analys



Samordnad vårdplanering

Eleonohra Page Biståndshandläggare

Emily Tärneberg Samordningssköterska





Digital vårdplanering

Individen ska, oavsett mötesform, känna sig trygg och delaktig i sin 
planering av fortsatt vård och omsorg. Individen ska känna trygghet 
och tillit, vara delaktig och självständig i sin vård och omsorg oavsett 
var den utförs, även vid vårdens övergångar. Grunden för detta är en 
effektiv och patientsäker samverkan mellan huvudmännen, och det 
är en förutsättning att individen och hens närstående kan vara 
delaktiga. 



Fördelar

• Sparar tid

• Sparar pengar

• Minskad klimat- och miljöpåverkan

• Ökad tillgänglighet

• Möjliggör deltagande utan fysisk närvaro

• Anhöriga

• Samma krav på samtycke och sekretess 



Framgångsfaktorer

Vilken utrustning som finns kan variera mellan huvudmännen, se 
lokala anvisningar. 

Bra att tänka på: 

• I hemmet: Den personal som deltar i hemmet ansvarar för 
uppkopplingen. Om flera personer ska delta vid mötet är det bra 
att ha en extra webbkamera och mikrofon (”puck”). 

• På kontor: Ensam deltagare kan med fördel använda headset. 
Om flera personer som ska delta är det bra med 
videokonferensanläggning eller en extra webbkamera och 
ljudpuck.



Framgångsfaktorer

• Var i god tid

• Informera om mötesformen samt innehållet och 

syftet med mötet

• Presentation

• Omgivningsfaktorer såsom ljus, placering av 

kamera, bakgrund, mute, stör-ej-skylt 



Digital vårdplanering

2 % av vårdplaneringarna i Jönköpings län görs digitalt hittills i år. 

Målet är 50 %. Alla vårdgivare har samma förutsättningar. Varför är 
inte siffran högre??

Det är viktigt att våga. Våga prova! Våga köra!



Film

Vilka förbättringsmöjligheter finns?

Digital vårdplanering



Frågor?

Tack för oss! 



Regionalt stöd för hållbart resande i ett expansivt Jönköpings län
HELA RESAN



• Hållbart resande och transporter

• Energieffektiva företag

• Hållbart byggande och renovering

Energikontor Norra Småland



Så arbetar Hela RESAN

1. Kunskapsstöd och länsplattform

2. Koll på hållbart resande-siffrorna

3. Beteendepåverkande kampanjer

4. Alternativ för landsbygden

5. Reserådgivning

6. Cykelfrämjande åtgärder



☐ Se över intranätet. Finns all relevant information finns uppe om hur ett resfritt möte går till, 
vilken teknik ni erbjuder etc. Det ska vara enkelt att boka videokonferensrummen och det är viktigt 
att alla, som har dator som arbetsredskap, känner till hur ett videomöte går till.

☐ Inventera och uppdatera videokonferensrummen. Investera i nödvändig teknik för att hålla 
resfria möten (har alla datorer programvara), märk upp videokonferensrummen och synliggör dem 
med skyltar och guider, se över inredning och ljuddämpande åtgärder.

☐ Använd material mot miljöombud, miljöansvariga eller motsvarande att sprida på 
arbetsplatserna, t ex. ”stör ej, resfritt möte”-skyltar på dörrhantag.

☐ Ta hjälp av Hela RESAN eller det nationella, kostnadsfria digitala-möten-projektet REDI som 
gärna hjälper till med stöd och råd (2018-2021).

Verktygslådan



Lånad bild: Kingsmen Secret Service, konferens med hologram 

Hur vill vi mötas i framtiden?



Om REDI och kick-off 
Team Jönköpings län
Eksjö 2019-09-16

Therese Silvander, Energikontor Norra Småland/Energikontoren Sverige & 
projektägare REDI 



Om Energikontoren Sverige

• Nationell partner för regionalt energi- och klimatarbete 

• Oberoende projektpartner inom förnybar energi

och energieffektivisering

• Samordnar landets kommunala energi- och 

klimatrådgivare

• Alltid offentlig juridisk huvudman (region,

kommunförbund, publikt AB)

• Projektbaserade och –finansierade

• Vana att jobba med många olika sorters aktörer 

(offentlig, privat, akademi m.fl.)

• En del av EU:s energipolitik

• Medlemmar i den Europeiska

Energikontorsföreningen FEDARENE

KORTFAKTA



regionala energikontor i Sverige

energikontor i Europa 



RES MINDRE, 
TRÄFFAS MER



• Miljö & klimat

• Hälsa, bättre tidsplanering
och lägre stress

• Ekonomi

• Digitalisering

• Ökad regional och nationell samverkan 

• Demokrati & tillgänglighet

• Prata med (små) kommuner och inte om

• Klara samhällsuppdragen

VARFÖR



Öka resfria och digitala mötesformer 
hos kommuner, kommunala bolag  
och regioner genom beprövad 
metodik (10-stegsmetoden). 

Finansiär: Energimyndigheten 

Budget:     5 miljoner

Projekttid: juni 2018- oktober 2020

VAD

PROJEKTMÅL
Upprätta ett nationellt projektkontor 
som stöttar kommuner och regioner
i arbetet med implementering och 
utveckling av digitala möten i sina 
organisationer. 

Minst 50 kommunala och regionala 
offentliga aktörer deltar i och får stöd
av det nationella projektkontoret.

Energikontor Norra Småland är projektägare via 
Region Jönköpings län. Therese Silvander 
kontaktperson: therese.silvander@rjl.se



REDI är ett learning by doing-projekt som 

arbetar agilt och behovsstyrt utifrån varje 

deltagares förutsättning med 

10-stegsmetoden i ryggen  och erbjuder:

• Utbildningar

• Coaching

• Träningstillfällen

• Tips och råd

• Metod och erfarenhetsutbyte

• Regionala team

HUR



10-STEGSMETODEN



REGIONALA TEAM  

Regioner Kommuner Kommunala bolag

Målgruppen är stor… 

… så för att kunna hantera detta startas regionala team där REDI möter REMM. 



Hela RESAN och resfria möten        REDI



SKISS TEAM JÖNKÖPINGS LÄN (ej officiell  )

Med flera…

Teamledartrio: Erhan TershaniTherese
Silvander, Stefan Simmeborn &



REGIONALA TEAM  Exempel Team Norr

Agenda uppstartsmöte 19 juni 2019

Utfall uppstartsmötet
• 9 kommuner, 1 Länsstyrelse. 2 regioner 

som hang-arounds. De flesta är med i 
projektet ”Fossilfria transporter i norr”. 

• Inventering vilka olika verktyg deltagarna 
använde.

• Genomgång av status 10-stegsmetoden för 
respektive organisation.

• Diskussion om olika program (Skype, Cisco, 
Zoom, Teams)

• Behov framåt: 
• Genomgång av olika mötesverktyg 

och möjlighet att få testa och träna
• Hårdvara
• Beteende

Nästa möte 19 september (Umeå 
kommun värd)

• Genomgång av Teams
• Region Västerbotten berättar om 

Cisco-nätverket och framtidsplaner
• Diskutera att bjuda in myndigheter 

(REMM) 
• Tema för kommande möten 



 Starta upp regionalt team
Teammöten ca 4ggr/år utifrån gemensamma behov och frågor.

Webbinarium utifrån 10-stegsmetoden löpande 

VAD HÄNDER HÄRNÄST 

17 september- 20 oktober
Se vilka som vill kommuner/organisationer i 
Jkpg län som vill djupdyka i resfria digitala 
möten med REDI och ansöka/anmäla sig. 

16 september –idag!
Tematräff resfria möten i Eksjö med Hela RESAN 
med kickoff REDI Team Jönköpings län 



WWW.RE-DI.SE

TACK FÖR IDAG



Sätt er i grupper om 2-3 personer. Skriv upp stödord på post-its.

Diskutera följande frågor i gruppen

• Hur arbetar ni med resfria möten idag?

• Vilka utmaningar upplever ni idag? 

• Vad har ni för visioner framöver? 

Del1. Nuläge & vision

Dags för workshop…



Del 2. Vägar mot vision & mål

• Utifrån ert nuläge, vad krävs för att uppnå 
er vision? 

• Hur arbetar ni för ökad förankring, 
utveckling & rollfördelning? 

• Vilka bör vara inkluderade i arbetet med 
resfria möten? 



Del 3. Sammanfattning & avslut (15)

• Vi går tillsammans igenom det viktigaste ni kommit fram till i 
grupperna och gör en sammanfattning

Öppna diskussionsfrågor

• Hur kan vi ta hjälp av varandra för att nå resultat?

• Vad är viktigast att prioritera?

• När gör vi vad?


