
Digitalisering i samverkan





1. Hur säkerställer vi till att de beslut som tas 
har individen och samhällets bästa i fokus?

2. Hur formar vi horisontell samverkan mellan 
organisationer som styrs av vertikalt fokus?
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eHälsorådet
• Koordinera, effektivisera och utveckla e-hälsoarbetet inom och mellan kommuner 

och RJL

• Gemensamma digitala tjänster.

• Tre chefer från kommunerna + tre chefer från RJL med mandat i e-hälsofrågor. En 
tjänsteman från KU + RJL som föredragande/handläggare av ärenden.

DIS-nätverket
• IT-strateger/IT-samordnare från Socialförvaltningarna

• Fokusområden 2021: digitala signeringar, eHälsa och strategier

• Arbetsgrupper med ansvarsområden

• Forskning – samarbete med Combitech/JU – IoT-plattform

• Aktiviteter/kompetensutveckling: studiebesök/konferenser/workshop

• Viktig kontaktyta gentemot kommunerna



Nätverk Combine
• Verksamhetssystem för socialtjänsten.
• Systemförvaltare från kommunerna.
• Omtag från och med hösten 2021: både förvaltning och utveckling.
• Gemensamma indikatorer/utdata.

Samordning digitala läromedel
• Kommunal utveckling, Mediacenter samt representanter från kommunerna 

(IT-strateger/IT-samordnare).
• Saknas tradition av samverkan inom skolan.
• Startskott för samverkan – börja med det som är enkelt att genomföra 

(gemensamma upphandlingar, implementeringsstöd/utbildningar, 
guider/resurser mm).



Digitalt stöd för kommunala Hälsocenter

• Gemensamt IT-stöd/system för kommunala Hälsocenter.

• Samordning av arbetsprocesser.

• Statistik och resultatuppföljning.

IoT-projektet 
• Samarbete med Digitaliseringsrådet

• Tillämpningsområde:  Trygghet för äldre och seniorer –
hemmonitorering.

• Möjlighet för piloter i de kommuner som är intresserade.





Skifte



- Vem har bestämt det här?
- Varför har vi inte fått vara med och påverka?
- Varför ska vi betala för detta?
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MÅLBILD

SYSTEM VÅRD

Kommunal hälso- och sjukvård

Regional hälso- och sjukvård

Elevhälsovård

Barnhälsovård

SYSTEM SOCIALTJÄNSTENSYSTEM ELEVHÄLSAN

SYSTEM VACCINATION



FRAMTIDSVISION

Vården (journal)

Skola (betyg)

Juridiska förändringar som stärker individens rätt att:

- Få tillgång till sin information
- Bestämma vem som får ta del av informationen
- Avgöra vad informationen får användas till
- Säga nej eller ta tillbaka

Vem äger din information?



Svevac
försvinner.

Uppsägning 
avtal.

Införande 
Mitt Vaccin

Upphandling 

Elevhälsan
Informationsskarv

BHV och 
Elevhälsan

JVN för 
BHV/

Elevhälsan

Kommunerna 

tillgång till 
Cosmic

Sammanhållen

plan/journal-

föring

DIGITALISERINGSSTRATEG KOMMUNAL UTVECKLING

Digitalisering = horisontellt

Verksamhet = vertikalt



Problembild

• Saknas kompetens och förståelse för helhetsbilden på båda sidor, dvs hur val och 
beslut påverkar hela vårdkedjan – från individ till vårdpersonal.

• Upphandling av nya system får inte enbart handla om systembyte. 
Digitalisering = utveckling = förbättring/effektivisering.

• Säkra tillgång till information som skapar 
förutsättningar för bästa möjliga vård.

• Slutna system och manuella arbetssätt som 
medför stora patientrisker är uteslutna 
alternativ.



Orosmoln Saknas gemensam 
målbild

Saknas plan för att lösa 
framtida resursbrist

Samverkan bör alltid vara ett förstahandsval

Saknas gemensamt 
”ägande” av vården

Digitaliseringsarbete 
sker i stuprör

Juridik och regelverk 
hindrar utvecklingen

Operativa roller ges 
fortfarande strategiskt ansvar 

Saknas tydlighet i vad vi ska 
samverka kring
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