
Tillsammans
för en 

smartare välfärd



► Vad betyder digitalisering för er?

► Förändringsarbete!

► Sence of urgency - att klara leveransen



Digitalisering är en förutsättning för att 
klara framtidens välfärd 

► Brist på arbetskraft 

► Inte råd att låta bli

► Invånarna förväntar sig det
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Vägen mot digitalisering



Digitaliseringstrappan



Det digitala ekosystemet

► Digitalisering kräver samarbete och 
standarder

► En sammanhållen digital förvaltning 
kräver rätt information till rätt person i 
rätt tid

► För att nå dit krävs gemensamma 
insatser



SKL-koncernen



Hur stödjer SKL, Inera och Kommentus
kommuner och regioner?

► 125 befintliga stöd och tjänster

► 125 stöd och tjänster på gång som 
löpande kommer levereras under en 
treårsperiod.

► Utvecklingsområde för SKL-koncernen 
att tydliggöra och kommunicera stöd 
och tjänster



Exempel på befintliga stöd och tjänster
► 1177 Vårdguiden

► SSBTEK, ekonomiskt bistånd

► Nationell patientöversikt, NPÖ

► LIKA självskattningsverktyg

► Vägledning/metod för kommunal 
valadministration

► Pascal, förskrivningsstöd

► Ramavtal för 
videokonferenslösningar

► KLASSA, verktyg för 
informationsklassning

► FamiljehemSverige

► Dela Digitalt

► Svevac, sammanhållen 
vaccinationsinformation

► Nationellt kliniskt kunskapsstöd

► LIKA självskattningsverktyg för lärare



Stöd och tjänster under utveckling
► Enklare företagande – Serverat

► Bokning och bidrag för kultur- och 
fritidsverksamhet

► Säker digital kommunikation

► Nytt ramavtal och avropsstöd för e-
Arkiv

► Standarder och ramavtal för 
välfärdsteknologi

► Automatiserad 
vaccinationsrapportering

► Informationsförsörjning till 
kvalitetsregister

► Säker läkemedelsprocess

► Utökad samtyckestjänst

► Nytt upphandlingsområde: e-lärande

► Hjälpmedelstjänsten 2.0



Verksamhetsutveckling
&

förändrade arbetssätt

Stöd i förändringsarbetet

Tjänster & applikationer

basdata, infrastruktur & standards

Lagar & regelverk

Vi erbjuder service och stöd i 
medlemmarnas förändringsarbete -
Metodstöd, kompetenshöjande insatser 
och nätverk/plattformar för 
erfarenhetsutbyte.

Våra medlemmar utvecklar och vässar 
kompetensen och välfärdsleveransen genom 
att använda digitaliseringens möjligheter.

Vi tillhandahåller digitala 
funktioner, säker digital 
Infrastruktur, standards och 
basdata.

Vi gör gemensam kravfångst och 
tillhandahåller avtal för 
verksamhetsnära tjänster och 
produkter.

Vi växlar upp lokal innovation 
nationellt

Vi river rättsliga hinder 
för digitalisering.

Vi gör det tillsammans



Ny satsning – riv rättsliga hinder

1. Inventera & kartlägga
2. Analysera & föreslå
3. Kommunicera & påverka



Västerås 10-12 juni

http://bit.ly/2vlWbv3

http://bit.ly/2vlWbv3

