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eHälsoplan för Kinda kommun 2018-2020 
 

 
Nationellt uppdrag 

Regeringen och SKL har som målbild att Sverige ska vara världsledande i eHälsa år 2025 och 
har därför tagit fram en nationell handlingsplan för att ”främja bättre samordning och 
tydligare ansvarsfördelning mellan berörda parter inom eHälsofrågorna i syfte att bättre 
kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter i berörda sektorer”. 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/01/ny-samverkansorganisation-i-
fokus-for-e-halsohandlingsplanen/ 
 
Syftet med den nationella eHälsoplanen utifrån ett kommunalt perspektiv är att förädla 
arbetsprocesserna i verksamheterna och skapa bättre rutiner, verktyg och redskap. Då kan 
invånarna erbjudas bättre service, öka sin självständighet och sitt medbestämmande. Fler 
och fler invånare vill kommunicera med socialtjänsten via dator, läsplatta eller mobil. Teknik 
och ökad flexibilitet kommer att skapa nya smartare sätt att arbeta inom vård- och omsorg. 
 

eHälsa i ett nationellt perspektiv 
Den nationella strategin för eHälsa syftar till att ge tillgänglig och säker information inom 
vård och omsorg genom att förbättra informationshanteringen för individer, personal och 
beslutsfattare. 
Hemmet kommer att vara den framtida platsen där vård och omsorg bedrivs. 
 
Individen är i centrum och vård- och omsorgsorganisationerna samverkar för att ge den 
trygghet, respekt och integritet som gör att individen kan och vill bo kvar hemma med stöd 
av digitala hjälpmedel.  
 
Några exempel: 

 Individen ska ha möjlighet till aktiv medverkan i sin vård och omsorg  
o Tillgänglig journal genom 1177.se, mina meddelanden – elektronisk brevlåda 

för bl. a myndighetspost. 
 

 Medarbetaren ska ha rätt förutsättningar för att kunna ge högkvalitativ vård och 
omsorg 

o Nationell Patientöversikt (NPÖ) och mobil dokumentation, där vård- och 
omsorgs verksamheter delar information från journaler för ökat samarbete 

 

 Utveckling och förvaltning ska så långt som möjligt göras i samverkan mellan 
kommuner och landsting/region 

o Ledningsgruppen för vård och omsorg (LGVO), samråd för vård och omsorg 
(SVO), IT-e och Nätverket för eHälsa har upprättats och arbetar aktivt över 
kommungränser samt med Region Östergötland. 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/01/ny-samverkansorganisation-i-fokus-for-e-halsohandlingsplanen/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/01/ny-samverkansorganisation-i-fokus-for-e-halsohandlingsplanen/
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Ett exempel på insatser i det nationella perspektivet är att en ny myndighet har startats upp 
som arbetar aktivt med att sätta standarder och bygga plattformar för samarbeten över 
kommun- och regionsgränser i landet. eHälsomyndigheten har bl.a tagit över ansvaret kring 
säkert e-identitetsarbete och säkra digitala kommunikationsvägar. 

eHälsa i ett regionalt perspektiv 
Kommunerna i Östergötland och Region Östergötland bedriver sedan några år tillbaka 
regional IT-samverkan inom vård, omsorg och socialtjänst. Nätverket för eHälsa i 
Östergötland består av representanter från kommunernas social- och omsorgsverksamheter, 
representanter från Region Östergötland samt IT-chefsnätverket IT-e.  

 

Handlingsplan för eHälsa i Östergötland syftar dels till att följa upp genomförda insatser från 
föregående plan och dels fortsätta med nya planerade insatser.  
 
 
För delaktighet och trygghet ska invånaren ges möjlighet till aktiv medverkan i vård- och 
omsorgsprocessen genom flexibla eHälsotjänster. 

 Medarbetaren ska ha tillgång till aktuell och riktig vård- och omsorgsinformation när 
den behövs 

 Medarbetaren ska uppleva att IT-stödet är en möjliggörare och ett stöd för att göra 
rätt 

 Beslutsfattare har bra IT-stöd med rätt information för uppföljning och planering av 
vård- och omsorgsprocessen 

 Utveckling och förvaltning sker enligt IT-strategiska riktlinjer och prioriteringar 

 Region Östergötland och kommunerna ska leda innovation och utveckling inom 
eHälsa i Östergötland och aktivt delta i nationell utveckling 

 
Prioriterade insatser för 2018-2019 är bl. a: 

 att regionen samt kommunerna i länet ska ansluta sig till Nationell Patientöversikt 
under 2018 

 att regionen samt kommunerna i länet ska ansluta sig till den nationella 
identitetsfederationen SAMBI  

 Ett gemensamt system för inskrivning/utskrivning och läkemedelsförskrivning för 
region och kommuners hälso- och sjukvård  

 Nya säkra kommunikationsvägar för den dagliga kontakten mellan kommunal hälso- 
och sjukvård och vårdcentral. 

Ansvar och roller i eHälsoarbetet 
Kommunstyrelsen har ansvaret för eHälsofrågorna inom socialtjänsten, som prioriterar och 
planerar utvecklingen inom eHälsoområdet. Vård- och Omsorgsförvaltningens ledningsgrupp 
är även styrgrupp för eHälsa och beslutar om de olika projektens införande. 
 
IT-samordnaren representerar kommunen som kontaktperson dels i det regionala 
eHälsoarbetet dels i ITSAMs arbetsgrupp inom sociala sektorn samt samordnar och leder 
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beslutade insatsers implementering och införande i kommunen. IT-samordnaren samarbetar 
även med Kinda Lärcentrum kring vård- och omsorgselevers utbildning i IT. 
 
Finansiering 
Regeringen och SKL har i överenskommelser sedan 2010 beviljat stimulansmedel till 
kommunerna som uppnår de nationella målen ibland annat eHälsa. Östergötlands 
kommuner har gemensamt erhållit stimulansmedel som finansierar en eHälsosamordnare i 
länet som driver gemensamma utvecklingsprojekt och aktiviteter i syfte att nå de nationella 
målen.  
 

Under hösten 2018 tilldelas kommunen ytterligare stimulansmedel för investeringar i 
välfärdsteknik i omsorgen som kommer att användas till att utveckla den digitala 
infrastrukturen på kommunens äldreboenden. 

Planerade och påbörjade projekt 
Under 2018 pågår ett projekt för att öka den digitala tillgängligheten på särskilda boenden 
inom äldreomsorgen. En helt ny infrastruktur med fiberuppkoppling för att digitalisera 
trygghetslarm och medicinskåp införs i syfte att öka förutsättningarna för de boendes känsla 
av trygghet. Med det installeras även trådlöst internet (WIFI) för att göra viktig information 
lättare tillgänglig för personalen och samtidigt erbjuda boende och anhöriga möjlighet till 
nyttjande av internet. 
I samband med det projektet görs även en ny upphandling för trygghetslarm i förvaltningen. 
Med det nya avtalet, som skrevs under hösten 2018, får kommunen tillgång till säkrare 
teknik och ett mer lätthanterligt trygghetssystem samt möjlighet att erbjuda liknande 
trygghetssystem även till funktionsstöds verksamheter. 
 
Hösten 2018 införs Sammanhållen journalföring genom digitala verktygen Nationell 
Patientöversikt (NPÖ). Tidigare har kommunen haft tillgång till delar av Region Östergötlands 
journaler över kommunens nyttjare av hemsjukvård. I höst kommer även Kinda att dela med 
sig av information från våra journaler över hemsjukvårdspatienter som söker vård på 
vårdcentraler och sjukhus. Information kring detta delges berörda direkt men publiceras 
även för allmänheten på Kindas hemsida. 
 
I förvaltningen pågår även ett omfattande arbete med att se över rutiner, arbetssätt och IT-
system för att anpassa verksamheterna utifrån den nya dataskyddsförordningen GDPR. I 
samband med det görs även nya riskanalyser av alla IT-system som behandlar någon form av 
personuppgifter. 
 
Daniel Nilsson 
IT-samordnare, Vård- och Omsorgsförvaltningen 
 
 

 


