Workshop och dialog
kring strategi för
eHälsa
2018-02-23

Agenda

2017-09-08

•

8.30 – 9.00

Fika

•
•
•
•

9.00 – 9.10
9.10 – 9.20
9.20 – 10.00
10.00 – 10.30

Välkommen (Carina Björk)
Inledning
Diskussion om övergripande, nationella mål inom eHälsa
Grupparbete om regionala strategier och
länsövergripande mål inom eHälsa

•

10.30 – 10.45

Fika och frukt

•

10.45 – 11.30

•
•

11.30 – 11.50
11.50 – 12.00

Redovisning och gemensam diskussion om
länsövergripande mål inom eHälsa
Fokusområden
Sammanfattning och utvärdering, fortsatt arbete

Länsövergripande eHälsostrategi
•
•
•

•
•
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eHälsorådet har i uppdrag att ta fram en strategi för hur länets
kommuner och regionen ska samverka inom eHälsa
Strategin kompletterar andra styrande dokument hos respektive
huvudman
Strategin ska innehålla syfte, mål, utvecklingsområden,
omvärldsbevakning (t.ex. nationella överenskommelser, lagar och
regelverk, demografiutveckling - behovsförändringar)
Fastställs av Kommunalt Forum (politisk kontaktyta mellan
regionen och länets kommuner)
Ska gälla för åren 2019-2021

Årlig handlingsplan
• En årlig handlingsplan ska tas fram utifrån strategin, med
tydliga mål och mätpunkter
• För genomförandet sätts arbets- och projektgrupper
samman utifrån behov och lokala möjligheter, bestående av
resurser från respektive ordinarie verksamhet
• Handlingsplanen antas av Reko (ledningsgruppen för
samverkan mellan regionen och länets kommuner) och
anmäls till Primärkommunalt samverkansorgan
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Syfte
• Syftet med dagens workshop är att få en gemensam bild av
vilka viktiga områden region och kommuner behöver
samverka kring när det gäller behov av digital utveckling
inom eHälsa och välfärdsområdet
– Vilka strategiskt viktiga områden inom e-hälsa behöver
kommuner och region samverka kring?
– Vad är våra gemensamma behov av digital utveckling
inom välfärdsområdet?
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Mål
• Målet för dagens workshop är att vi ska ha en
första version av målbilden framtagen.
• Det omfattar:
₋ Förståelse för de övergripande, nationella målen inom
eHälsa
₋ Gemensam bild av länsövergripande mål inom eHälsa
₋ Första definition av gemensamma fokusområden
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Metodik - effektkedja
•

•
•

Effektkedjan används för att koppla samman verksamhetens uppdrag, strategier och
mål med identifierade nyttor, nödvändiga verksamhetsförändringar och de satsningar
som krävs för att både driva på och möjliggöra nödvändiga förändringar.
Den kan läsas både från vänster (lösningsorienterat perspektiv) och höger
(nyttobaserat perspektiv).
I de högra kolumnerna ska innehållet vara stabilt över tid. I de vänstra kolumnerna
kan förändringar ske oftare.
DRIVER

AKTIVITETER

REALISERAR

FOKUSOMRÅDEN

GENERERAR
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BIDRAR TILL

VERKSAMHETSMÅL

KRÄVER

ÖVERGRIPANDE
STRATEGISKA MÅL

KONKRETISERAS I

Exempel 1
AKTIVITETER

FOKUSOMRÅDEN

Gemensam
ledning och
styrning

Regionala
arbetsformer och
förändringsledning
HANDLINGSPLAN
Gemensam
arkitektur och
strategi

Gemensam
realisering av
värdeskapande ehälsotjänster
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REGION-IT:S
STRATEGISKA MÅL

CeHIS
STRATEGISKA MÅL

Nyttja regional
samverkan för att
effektivisera
användandet av
våra resurser

Invånaren ska ha
möjlighet till aktiv
medverkan i sin vård
och omsorg

Gemensam
prioritering och
planering av
arbetet med
e-hälsotjänster

Samverka kring
e-hälsotjänster för
gemensamma
vårdprocesser

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

Beslutsfattare ska ha
rätt förutsättningar
och underlag för att
effektivt kunna styra
verksamheten

Utveckling och
förvaltning ska så
långt möjligt göras i
samverkan mellan
landstingen

Exempel 2
AKTIVITETER

• Identifiera den
gemensamma
portföljen
• Inventera och
kategorisera
strategier
• Identifiera
arkitekturella
samarbetsområden
• Säkra
engagemang –
spelregler i
SLIT-gruppen
• Roadmap för
gemensamma
strategier
• Ta fram
kommunikations
-plan
• Riskanalys av
SLITS arbete
• Omvärldsanalys
– ”varvet runt”
• Löpande
uppföljning av
kommunikations
-aktiviteter

FOKUSOMRÅDEN

Samordna
kommunikation

Harmonisera
strategier

IT som
möjliggörare för
att skapa
samhällsnytta och
verksamhetsnytta

God förmåga att
möta politiska
beslut, lagar och
förordningar

Portföljstyrning
av SLITS
åtaganden

STRATEGISKA MÅL
FÖR DET DIGITALA
SAMHÄLLET

Enklare vardag
för
privatpersoner,
företag och
organisationer

Smartare och
öppnare
förvaltningar som
stödjer innovation
och delaktighet

Möjliggörande,
gemensam
arkitektur
Gemensamt
arkitekturarbete

Arbetsformer
för SLIT
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IT-STRATEGISKA MÅL
FÖR LANDSTING OCH
REGIONER

Ändamålsenlig
IT-leverans

Högre kvalitet,
hållbarhet och
effektivitet i
verksamheten
genom
ändamålsenliga
IT-lösningar

Steg 1 – övergripande,
nationella mål inom eHälsa
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Nationella strategier kring eHälsa och digitalisering

Digitalt först (Regeringen 2016)
Digitalt först är regeringens satsning för digital
förnyelse av det offentliga Sverige för åren
2016-2018.
Digitalt först ”Digitala tjänster ska, så långt
det är möjligt och där det är relevant, vara
förstahandsval i den offentliga sektorns
kontakter med medborgare och företag.”
www.digitaltförst.se

Nationella strategier kring eHälsa och digitalisering

Vision e-hälsa 2025
(Socialdepartementet ochSKL, mars 2016)
”År 2025 ska Sverige vara bäst i
världen på att använda digitaliseringens
och e-hälsans möjligheter i syfte att
underlätta för människor att uppnå en
god och jämlik hälsa och välfärd samt
utveckla och stärka egna resurser för
ökad självständighet och delaktighet i
samhällslivet”
www.ehalsa2025.se
Nationella strategier kring eHälsa och digitalisering

Handlingsplan 2017-2019 för
samverkan vid genomförande av
Vision e-hälsa 2025
Visionen kompletterades i januari 2017
med en handlingsplan, med en
gemensam styr- och samverkansstruktur som ska driva den digitala
utvecklingen framåt.

Nationella strategier kring eHälsa och digitalisering

Förutsättningar för
digital utveckling
Handlingsplan 2017-2025 (SKL feb 2017)
För att SKL ska vara ett stöd för
kommuner, landsting och regioner har en
handlingsplan för grundläggande
förutsättningar tagits fram, där aktiviteter
både för SKL och Inera föreslås, men även
aktiviteter som kommuner, landsting och
regioner behöver ansvara för.

Nationella strategier kring eHälsa och digitalisering

• Digitaliseringen har blivit ett av de viktigaste
verktygen för fortsatt utveckling och
effektivisering av den offentliga sektorn.
• alla aktörer inom offentlig sektor också
genomför sina satsningar på ett sätt som
möjliggör samverkan i praktiken

• Sammanhängande livshändelser som
utgångspunkt - vilken information som ska
flöda mellan aktörerna och vilka tjänster som
behövs i livshändelsen för att en viss
servicenivå ska nås.

Nationella strategier kring eHälsa och digitalisering

• På nationell nivå behövs initiativ,
samordning och påverkan från SKL och Inera
• På lokal nivå, för varje kommun, landsting
och region, krävs dels en satsning på att
bidra i arbetet med att ta fram de
gemensamma förutsättningarna och dels att
aktivt använda de gemensamma
förutsättningarna i sin digitala utveckling

Först då kan den fulla effekten av
digitaliseringen nås…
Nationella strategier kring eHälsa och digitalisering

Övning 1
• Bikupa, 10 min:
– Bild en grupp om 2-3 personer med dina grannar
– Reflektera kring vilka mål som beskrivs nationellt som är
viktiga att ha sikte på i en länsövergripande
eHälsostrategi
– Formulera tankar på Post-Its – en tanke per lapp, skriv
med tjock penna!
• Gemensam diskussion 20 min utifrån insamlade lappar

2017-09-08

Steg 2 – regionala strategier
och länsövergripande mål
inom eHälsa
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Ur ledningssystem för samverkan
Ledningssystemet för samverkan tar sin utgångspunkt i en sammanhållen vård
och omsorg som utgår från invånarens behov och fokuserar på att uppnå
bästa möjliga kvalitet. Det handlar både om att arbeta mer systematiskt med
att säkra verksamheternas kvalitet, men också om att fånga medarbetarnas
kunskaper och engagemang samt omsätta idéer i handling genom att bedriva
ett systematiskt förbättringsarbete.
Ett gemensamt ledningssystem syftar till att:
1. Öka fokuseringen på det arbete som skapar värde för invånaren.
2. Att bygga nödvändiga gemensamma processer där man kan dra nytta av
att fler agerar på samma sätt. För att kunna standardisera behöver
processer för samverkan beskrivas, dokumenteras och accepteras.
3. Förbättra arbetet med att identifiera slöserier, dvs. sådant som inte bidrar
till att lösa en arbetsuppgift eller inte bidrar med ett värde för invånaren.
4. På ett systematiskt sätt pröva och följa upp olika åtgärder i syfte att
förbättra processer som avser samverkan.
5. Tillgodose nuvarande och förändrade behov med tillgängliga ekonomiska
resurser.
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Länsövergripande eHälsostrategi
•
•
•

•
•
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eHälsorådet har i uppdrag att ta fram en strategi för hur länets
kommuner och regionen ska samverka inom eHälsa
Strategin kompletterar andra styrande dokument hos respektive
huvudman
Strategin ska innehålla syfte, mål, utvecklingsområden,
omvärldsbevakning (t.ex. nationella överenskommelser, lagar och
regelverk, demografiutveckling - behovsförändringar)
Fastställs av Kommunalt Forum (politisk kontaktyta mellan
regionen och länets kommuner)
Ska gälla för åren 2019-2021

Övning 2
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•

Gruppövning, 30 min:
– Gruppera er utifrån vem ni representerar idag – strategigrupp
x, eHälsorådet, styrgrupp hjälpmedel etc
– Med utgångspunkt i de länsövergripande strategier och
handlingsplaner som tagits fram inom ditt område, vilka
länsövergripande eHälsomål är viktigast för din grupp?
– Formulera tankar på Post-Its – en tanke per lapp, skriv med
tjock penna!

•

Gemensam diskussion 45 min utifrån insamlade lappar

Övning 3
• Gemensam diskussion
– Med utgångspunkt av de mål vi har identifierat idag,
vilka fokusområden kan vi definiera?
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Avslut
• Har vi uppnått syfte och mål med dagen?
• Kort utvärdering – vad har varit bra, vad behöver förbättras?
• Nästa steg
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TACK!
ylva.linderstam@rjl.se
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