
 

 
 

RPG-distrikt Småland-Öland 
 

 
Nätverket 

””KKPPRR  llyyssssnnaarr    

ppåå  oossss!” 
 

 
 
 

Digitaliseringen inom hälso- och sjukvården fortsätter. I en uppgörelse 
mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL, slås fast 
att Sverige inom tio år ska vara bäst i världen att ta vara på 
digitaliseringens möjligheter. 
 
 

Digitalisering i vård och socialtjänst 
 
- Den höga kvaliteten i våra välfärdstjänster är en viktig del av den svenska 
modellen. It-tjänster och e-tjänster kan rätt använda underlätta arbetet med 

att sätta brukarens, klientens och patientens behov i centrum, säger barn-, 
äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. 
 

- eHälsoområdet är ett område där utvecklingspotentialen är stor. Nu sätter 
vi målet att Sverige ska bli bäst i världen på det här området. 

 
- Digitaliseringen är en förutsättning för att vi i kommuner, landsting och 
regioner ska kunna förändra våra arbetssätt och klara av att leverera 

välfärdstjänster av hög kvalitet framöver, säger Anders Henriksson, förste 
vice ordförande i Sveriges kommuner och landsting. 

 
- Med digitala verktyg kan vi flytta vård, stöd och omsorg närmare invånarna 
och ge människor ökad självständighet och delaktighet. Det är bra att 

visionen omfattar både hälso- och sjukvård och socialtjänst, det ger oss 
möjlighet att gemensamt tillgodose den enskilda människans behov. 
 

 
Men… det finns också några problemområden som måste lösas: 

 
Upphandlingen av välfärdsteknik måste samordnas. Välfärdstekniska 
lösningar i omsorgsverksamhet måste införas på ett användarvänligt sätt. 

Det är viktigt med analys av brukarens behov. 
 

Det kan också finnas brist på kompetens, båda det som gäller valmöjligheter 
och den enskildes delaktighet. 
 

 



Sveriges kommuner och landsting har tagit fram en skrift om kommuner och 

den digitala utvecklingen. Man säger i inledningen av skriften följande: 
 

Den digitala utvecklingen ställer vårt samhälle inför fantastiska 
möjligheter men också stora utmaningar. En stor andel av 
befolkningen har tillgång till internet. En miljon svenskar står 
utanför nätet, en utmaning är därför att få fler att våga och vilja 
använda internet. För att minska utanförskapet och för att kunna 
hämta hem satsningar som görs på bland annat infrastruktur och 
e-tjänster krävs insatser. Ett långsiktigt arbete med att öka den 
digitala delaktigheten sker i många kommuner och regioner runt 
om i landet. 

 

Sveriges kommuner och landsting har till kommuner fördelat medel till 
digital utveckling och eHälsa inom följande områden: 

 införa e-tjänster inom socialtjänsten för brukare och allmänheten 

 alla berörda medarbetare i socialtjänsten ska ha tillgång till säker roll- 

och behörighetsidentifikation (eID) 

 införa mobil dokumentation i hemtjänsten 

 säkerställa att de trygghetslarm som kommunen beviljat är digitala 

och fungerar 

 påbörja införande och användning av Nationell patientöversikt (NPÖ). 
 
 
Att tänka på i Kommunala pensionärsråden: 

 
Den digitala utvecklingen går snabbt. När man inför olika stödfunktioner 
– exempelvis olika tekniska lösningar för tillsyn - sägs det att allt ska 
bygga på frivillighet. Den enskilda personen ska själv få avgöra. 

 
Samtidigt är det tydligt att den demografiska utvecklingen med ökande 
andel äldre befolkning ställer nya krav. 

 
Klarar kommuner av det ökande behovet av ökad vård och omsorg hos 
äldre? Är det samhällsutvecklingen som tvingar fram andra lösningar där 
frivilligheten kommer att kunna ifrågasättas? 

 
Ju tidigare man kan komma in och påverka ju lättare är det att hitta goda  
lösningar. Det kan vara lämpligt att någon i RPG-föreningen får till 
uppgift att särskilt ägna sig åt att följa och analysera den digitala 
utvecklingen och på det sättet tillsammans kunna öka kunskapen. 
 

Läs mer: 
Sveriges kommuner och landsting - SKL, sökord Digitalisering  
Upphandlingsmyndigheten; Upphandling av hjälpmedel och välfärdstekning – en 
kartläggning 
Region Jönköpings län, Regional handlingsplan för eHälsa 2015-2018 (andra 
regioner och landsting, exempelvis Kalmar och Kronoberg kan ha liknande 
dokument). 
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