
Nätverket för e-hälsa
2019-03-14



Agenda

Mötespunktens typ anges som [I] för informationspunkt, [D] för diskussionspunkt, [A] för arbetsmoment.

Punkt Typ Beskrivning Ansvarig Tid

1 D Uppdragshandling e-hälsa, synpunkter CG 09.00

2 I Dela Digitalt, en guldgruva för information CG 09.10

3 I Systemkartan, ett kommande verktyg för översikt CG 09.20

4 I Digitaliseringssnurran CG 09.35

5 D Finns digitaliseringsstrategi och/eller strategi för e-hälsa i din kommun? CG, Alla 09.45

6 I Återkoppling från Eva Adriansson (Thn) om testbädd Eva Adriansson 10.00

FIKA 10.20

7 I SIV (System och Implementeringsstöd av Välfärds-teknik CG 10.40

8a I SAMBI, Efos och 2FA Sara 11.00

8b D Tvåfaktorsinloggning, HSA katalog, Administration av säkerhet i E-hälsa CG 11.10

9 D Laget runt CG 11.20



Uppdragshandnling e-hälsa

▪ Är den ”good to go”?
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Användbart verktyg:

Dela Digitalt



Verktyget 
Dela Digitalt

www.deladigitalt.se

Dela digitalt är en plats där aktörer 

inom offentlig sektor kan hjälpas åt 
- tillsammans delar vi digitalt!

Skapat av Johan Kjernald på GR

http://www.deladigitalt.se/


https://www.deladigitalt.se/delameddig

https://www.deladigitalt.se/delameddig


Gratis att använda!
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Kommande verktyg för översikt:

Systemkartan



Verktyget 
Systemkartan

Verktyg för kartläggning av IT-system i Sveriges kommuner



Varför kartläggning?

Hundratals system i varje kommun

• Upphandling

• Utveckling

• Integration

• mm

Skapa förutsättningar för samverkan

Regional och nationell överblick

Bättre beslutsunderlag

Öka konsolidering



Tidigare Kartläggning 2015 i Västra Götaland

https://systemkartan.se/

https://systemkartan.se/


Kommunlista

Jämför 
med andra

Hitta 
samverkan

Intern 
överblick



Systemlista

Upphandla 
nytt?

Vilka system 
finns?

Diskutera 
system



Avtalstid



Systemkartan…

• Uppdateras löpande

• Enkelhet först

• Endast kommunala system

• Hela offentlig sektor kan ”se”

• Inloggning á la Dela Digitalt

• Administreras av kommunen

• 10 Administratörer / kommun



Tidsplan

design & UX

• Okt

Webbutveckling 

• Nov

Test & 
Inmatning

• Dec-Feb

Lansering

• Feb-Mars



Inmatningsläget

IT-chefer har fått inmatningsrätt

och börjat fylla på systemet
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Verktyg för beräkning och 

visualisera nyttan av kommunal 

digitalisering        

Digitaliseringssnurran



Verktyget 
Digtaliseringssnurran
Post- och telestyrelsen (januari 2019)



Vad ska man ha snurran till?

• Bedöma potentiella, monetära, effektiviseringsvinster vid 

införandet av ett urval av digitala tjänster inom en kommun, ett 

och fem år efter implementeringen.

• beräkna effekter som uppstår inom den kommunala förvaltningen 

(övriga eventuella effekter som till exempel uppstår hos 
medborgarna inte omfattas) 



• Beräkningarna är baserade på underlag och resultat från ett 

antal kommuner som redan har valt att införa en eller flera av 

dessa tjänster.

• Antaganden och parametrar i modellerna baseras på 

intervjuer med ett antal kommuner, offentliga rapporter och 
data från olika offentliga databaser (Kolada och SCB).

Hur har man räknat?



Tre delar att välja mellan

https://digitaliseringssnurran.se/

https://digitaliseringssnurran.se/


Finns digitaliseringsstrategi och/eller 
strategi för e-hälsa i din kommun?
Kommun Digitaliseringsstrategi Strategi e-hälsa

Bengtsfors

Dals-ed

Färgelanda

Lysekil

Mellerud

Munkedal

Orust

Sotenäs

Strömstad

Tanum Ja

Trollhättan

Uddevalla

Vänersborg

Åmål
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Lägesmatris

Sammanställning av läget i Fyrbodals 

kommuner med avseende på 

digitaliserad välfärdsteknik 



Sammanställning av läget i Fyrbodals kommuner med avseende på 

digitaliserad välfärdsteknik 

Finns det digitaliseringsstrategier i er kommun?



Återkoppling från 
Trollhättan om testbädd

https://www.trollhattan.se/valfardsteknik/

https://www.trollhattan.se/valfardsteknik/


FIKA
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System och Implementeringsstöd 

av Välfärdsteknik (SIV) 

Välfärdscentrum



Bakgrund

En förstudie genomfördes under 2017 av VästKom angående ett behov av ett 
välfärdscentrum för välfärdsteknik. (42 kommuner, Inera, Kommunalförbund och GR)

Förstudien undersökte 3 olika alternativ

• Att kommuner även fortsättningsvis själva ska ansvara för all hantering av 
välfärdsteknik

• Att upphandla all hantering direkt från en privat utförare

• Att skapa ett regionalt/delregionalt samarbete

Det är förstudiens uppfattning att alternativ 3 var den enda vägen framåt. 



Vad är SIV?
System och Implementeringsstöd av Välfärdsteknik 



Kunskapscenter
Experter på välfärdsteknik

Stöd vid implementering

Upphandling/avtal

• Med detta avses kunskap om befintlig välfärdsteknik

• Bevakning av pågående och framtida projekt inom 
Västra Götaland, nationellt och internationellt.

• Välfärdscentrum ska vara behjälplig med marknadsföring 
av tjänster, information till  beslutsfattare, inspiration 
och utbildningstillfällen.

• Stötta med insatser i implementerings-arbetet med 
välfärdsteknik inom hela, eller delar av processen. 

• Skapa implementeringsplan för de produkter som 
välfärdcentrum levererar

• Nya arbetsrutiner, utbildningsmaterial och 
kommunikationsmaterial till berörda

• Grund för nyttoanalys

• Underlätta arbetet med att följa upp och utvärdera 
implementeringen

• Kunskap om befintlig avtal inom välfärdsteknik

• Kunskap om kravställning för välfärdsteknik

• Upphandla gemensamma avtal inom 
välfärdsteknik för kommunerna

• Goda kunskaper om upphandling



Kontakt vid behov 
(Trygghetslarm)

Verktygslåda av välfärdsteknik

Digitala 
träningsprogram

Digital dosett

Trygg utomhus (GPS) Lås utan nyckel

Trygg inomhus

Digital tillsyn

Teknik med behov av 
att samla, sända/ta 

emot data

Teknik som vid behov 
kan  samla/sända data



Teknisk plattform

Digitala lås

Digital 
dosett

Sensorer

GPS-sensor

Kamera

Användar-
portal

Teknik-
plattform



Rapport/statistik

Systemsupport/förvaltning

• Ta fram rapporter till kommunerna
• Ta fram månadsrapporter till kommunerna
• Färdiga rutiner och riktlinjer

• Kontakt med leverantörer
• Första linjens support för kommunerna
• Personal på välfärdcentrum finns till hjälp om kommunerna har problem 

med systemet eller andra frågor de behöver hjälp med i teknisk karaktär.
• Kommunerna ringer alltid hjälpmedelscentral vi problem som i sin tur tar 

kontakt med leverantören vid behov.  
• Om kommunen själv  direkt vill kontakta leverantören är detta också möjligt. 

välfärdscentrum har också ansvar som systemförvaltare för gemensamma 
system



Framtid

SIV utvecklas och kan i framtiden innehålla fler tjänster så som

• Länsgemensamt centrum för del av Ineras tjänster

• Möjlighet att lägga beställningar via e-tjänster



Nyttor
Gemensam teknisk plattform Gemensam förvaltning Kunskapsstöd Gemensam 

upphandling
Kunskapsstöd 
Välfärdsteknik

Enhetschefer ·       Frigjord arbetstid för din personal 
då administrationen blir mindre 
tidskrävande
·       Fler säkra kommunikations-
möjligheter mellan personalen
·       Bättre kvalité i verksamheten när 
informationen håller högre kvalitet och 
kommer från en källa 

-Frigjord arbetstid; du 
slipper ha direktkontakt 
med många leverantörer

Frigjord arbetstid för 
personal när mindre 
tid behöver läggas på 
upphandling.

Frigjord arbetstid för 
personal när det finns 
färdiga 
implementerings-kit.

Vård och 
omsorgspersonal

·Mer användarvänligt, färre inloggningar 
och färre system
·Underlättar om arbetar i flera 
kommuner, byter kommun

Bättre support, support 
av helheten

- - Frigjord arbetstid för 
personal när det finns 
färdiga 
implementerings-kit.

IT, förvaltning och ev
drift

Färre system att hantera
Färre integrationer att hantera E
nklare integration mellan 
verksamhetssystem och SIV 

Lägre IT-kostnader -> se Socialchefer

Frigjord arbetstid - viss 
förvaltning läggs på SIV, 
förvaltarna kan göra 
annat, exempelvis 
rapportering till 
socialsstyrelsen.

- Frigjord arbetstid för 
personal när mindre 
tid behöver läggas på 
upphandling.

Frigjord arbetstid för 
personal när det finns 
färdiga 
implementerings-kit.

- Tidsbesparing
- Informationskvalitet



Upphandling

Digitala lås

Digital 
dosett

Sensorer

GPS-sensor

Kamera

Användar-
portal

Teknik-
plattform

DIS Traditionell



DIS, dynamiskt inköpssystem



Avgränsningar för 
Välfärdscentrum 

Ingen administrativ digitalisering 
som inte är brukarnära



Tidsplan

Erbjudande till kommuner under 2019



SAMBI, Efos och 2FA

SITH
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Tillits-
ram-
verk

IdP

Ineras tjänster

eIDs tjänster

eHm tjänster

IdP

LoA3 

SAMBI
- Sitt still i båten
- SKL driver frågan
- Kan bli aktuellt med 

Lagen om nationell 
läkemedelslista 1 juni 
2020

LIS

Rekommendation
Upphandla system och 
arbeta gemensamt där 
vi kan

https://www.inera.se/digitalisering/infrastruktur/infrastruktur-for-identitet-och-atkomst/anpassning-av-ineras-tjanster/
https://e-identitet.se/tjanster/
https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/


▪ Svensk e-identitet godkänd av SAMBI och de stödjer 
följande 2FA

▪ iDappen

▪ Google Authenticator

▪ App för smartphones och surfplattor.

▪ Dold tvåfaktor

▪ Engångslösenord via sms

▪ Koddosa

▪ VårdID (SITHS i smartphone med mjukt certifikat).

▪ YubiKey/Feitian

▪ SMS-kod

▪ Säkerhetsnyckel

SAMBI, Efos och 2FA



Tvåfaktorsinloggning, HSA katalog, 
Administration av säkerhet i E-hälsa

▪ Hur ser det ut i er kommun?



Laget runt


