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Beslutsnivå
Vård- och omsorgsstyrelsen

Sammanfattning
Användningen av informations- och kommunikationsteknik (IKT) har sedan antagandet
av den nationella IT-strategin för vård och omsorg år 2006 blivit allt mer utbrett. För
vård- och omsorgsstyrelsens verksamheter har detta bland annat inneburit övergång från
pappersjournaler till datorjournaler, digitala larm på de särskilda boendena för äldre,
insatsrapportering och dokumentation via smartphones etc. Varje nämnd ska årligen
fastställa en IKT-plan enligt Värmdö kommuns IKT-policy. IKT-planen för vård- och
omsorgsstyrelsen är en kartläggning av den mångfald olika system som i dag används av
verksamheterna och en planering för kommande satsningar som bör göras inom IKT.

Bakgrund
IKT, informations- och kommunikationsteknik, är den del av IT som bygger på
kommunikation mellan människor.
Den nationella IT-strategin för vård- och omsorg antogs av regeringen 2006. Stora
möjligheter att med hjälp av modern informations- och kommunikationsteknik förbättra
vården för patienter, vårdpersonal och beslutsfattare sågs. Grundläggande principer för
nationell samverkan på IT-området för att stödja den fortsatta utvecklingen av vård och
omsorg utarbetades. Sedan dess har en rad projekt startats på nationell och lokal nivå för
att förverkliga den.
2010 kom en reviderad version av den nationella IT-strategin. IT ansågs då vara en
naturlig del i hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens verksamhetsutveckling. Fokus
blev då en ökad satsning på införandet, användningen och nyttan av tekniken snarare än
den tekniska utvecklingen. Med anledning av detta skedde ett namnbyte från Nationella
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IT-strategin för vård och omsorg till Nationell eHälsa - strategin för tillgänglig och säker
information inom vård och omsorg.
Anslutningen av Djuröhemmet till NPÖ-konsument var ett direkt resultat av en eHälsasatsning. Ytterligare exempel på detta är den ökade andelen e-tjänster som införts i
kommunen samt det pågående införandet av Combine för att nämna några.

Ärendebeskrivning
Varje nämnd ska årligen fastställa en IKT-plan enligt Värmdö kommuns IKT-policy. För
vård- och omsorgsstyrelsens del är IKT-planen starkt kopplad till det nationella arbetet
inom eHälsa. I år är det första gången en IKT-plan upprättas för vård- och
omsorgsstyrelsen varför fokus har legat på att kartlägga redan befintliga system samt
vilka satsningar som kommer behöva göras inom området.
För att på ett kvalitativt sätt arbeta vidare med IKT och eHälsa kommer en IKT-strateg
att rekryteras till proVarmdo ledningsstöd. IKT-strategen kommer att vara verksam både
inom vård- och omsorgsstyrelsen och inom utbildningsstyrelsen.
IKT ingår i den nationella satsningen eHälsa som syftar till att påskynda och underlätta
utvecklingen av eHälsa i socialtjänsten. Det övergripande målet på nationell nivå är att
skapa konkret nytta, tillgänglighet, kvalitetssäkring och säkerhet för brukare, vårdtagare,
anhöriga, medarbetare, vårdgivare och beslutsfattare.
Satsningen har följande delmål:
1. Antalet e-tjänster inom socialtjänsten ska öka.
2. En större andel av berörd personal inom socialtjänsten ska ha
tillgång till säker roll- och behörighetsidentifikation för digital
informationsåtkomst.
3. En större andel berörd personal inom socialtjänsten ska kunna
dokumentera och komma åt information via mobil teknik,
Smartphone, surfplattor, smarta datorer.
4. En större andel behörig personal ska kunna komma åt relevant
information i informationsverktyget Nationell patientöversikt, NPÖ.
5. Analoga trygghetslarm ska successivt bytas ut till digitala trygghetslarm.
Den digitala tekniken möjliggör utveckling av larmsvarsfunktion
genom till exempel gps-funktion för positionsangivelse, sensorer
i hemmet, med mera.
ör satsningen
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Bedömning
Ekonomiska konsekvenser

I dagsläget bedöms planen inte få några ekonomiska konsekvenser. I ett längre
perspektiv krävs ekonomiska resurser för att genomföra satsningar inom IKT.
Vissa ekonomiska resurser fås genom statsbidrag på olika sätt, t.ex. så finansierades
införandet av NPÖ-konsument på Djuröhemmet helt av statsbidrag.
En del IKT-satsningar budgeterar enheterna själva för medan andra IKT-satsningar
genomförs som kommunövergripande projekt eller som gemensamma projekt för vårdoch omsorgsstyrelsens alla verksamheter.
Konsekvenser för miljön

Införandet av nyckelfri hemtjänst som är en del av den nationella satsningen inom
eHälsa kan förväntas ge en mindre miljöpåverkan jämfört med idag. Detta på grund av
att hemtjänstenheternas körsträckor förväntas minska till följd av att hemtjänstenheterna
inte längre behöver köra och hämta nycklar på kontoren när de får t.ex. ett larm.
Övriga konsekvenser för miljön ses i dagsläget inte.
Konsekvenser för medborgarna

Planen skapar ramar för det fortsatta arbetet inom IKT vilket kommer att gagna alla
medborgare som erhåller insatser av vård- och omsorgsstyrelsens verksamheter.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av proVarmdo ledningsstöd tillsammans med samtliga chefer inom
vård- och omsorgsstyrelsens verksamheter

Handlingar i ärendet
Nr
1
2
3
4
5
6

Handling
Tjänsteskrivelse IKT-plan (föreliggande)
IKT-plan proVarmdo vård- och omsorg
Nationell IT-strategi för vård och omsorg (2006)
Nationell eHälsa reviderad strategi och lägesrapport
2010
SKL Kommunal IT (2011-2012)
eHälsa i kommunerna 2013-2015

Sändlista för beslutsexpediering
Samtliga chefer inom vård- och omsorgsstyrelsens verksamheter
Styrande dokument

Biläggs/Biläggs inte
Biläggs
Biläggs inte
Biläggs inte
Biläggs inte
Biläggs inte

Tjänsteskrivelse
Diarienummer

14VOS/0019

Pia Andersen
Produktionschef

Sid 4(4)

