


Agenda

• Nämndernas strategi för e-hälsa

• E-hälsoplaner

• Invridens behov i centrum - personcentrerad omsorg

• Testbäddar inom äldreomsorgen



Terminologi - Vad är e-hälsa

”…användning av informations- och 

kommunikationsteknologi med utgångspunkt i 

Världshälsoorganisationens hälsodefinition (”ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande”)”

Ur regeringens och SKL:s Vision e-hälsa 2025



Terminologi, forts

• Välfärdsteknik: digital teknik som syftar till att bibehålla 

eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller 

självständighet för en person som har eller löper 

förhöjd risk att få en funktionsnedsättning

• Hjälpmedel: individuellt utprovad produkt som syftar till 

att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller 

självständighet genom att kompensera en 

funktionsnedsättning



Vilka är de lokala framgångsfaktorerna?



Behovsanalys i ett individperspektiv med 

stöd av IBIC

• Systematisk behovskartläggning äldreboenden 2016, 

genomförd av SICS

• Servicehus, ålderdomshem och demensboende

• Fokusgrupper boende, anhöriga och medarbetare

• Rapport okt 2016.



Utdrag från rapporten (fiktiv person)



Vision

”År 2025 ska Linköping vara ledande i Sverige 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.”



Vision

Vision, strategi och planer

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

E-hälsostrategi – ON/ÄN/SN

E-hälsoplan – ON
E-hälsoplan – ON

E-hälsoplan – ON

E-hälsoplan – ÄN
E-hälsoplan – ÄN

E-hälsoplan – ÄN

E-hälsoplan – SN
E-hälsoplan – SN

E-hälsoplan – SN



Varför testbäddar inom äldreomsorgen? 

Ökade förutsättningar för innovationer ! 



Exempel på testbäddar och angreppssätt

• Testbädd = Verksamhet som avsätter särskilda 

resurser för utveckling av

- Behovsinventering och problemformulering

- Arbetssätt

- Prova och utvärdera välfärdsteknik 

- Tvärfunktionella team

- Sprida kunskaper och erfarenheter 

• Omsorgskontoret och utföraren planerar gemensamt 

för olika utvecklingsinsatser

- Åleryd, Vikingstad, Sandrion, US korttidsboendet, 

Grönagården 



Tjänster och arbetssätt som provas i linköpings

testbäddar - Digital levnadsberättelse

• Sedan 2012 har alla utförare i Linköping arbetat med en gemensam 

metod för att arbeta med verktyget Levnadsberättelse i demensvården. 

• Genom digital levnadsberättelse kan denna hållas levande och kunna 

både stimulera flera sinnen exempelvis genom musik och bilder.

• Val av testbäddar har skett genom först vilka utförare och sedan utifrån  

vilka verksamheter som i dagsläget har förutsättningar. 

• Nu står vi i starten av testbädden att säkerställa användare och utbilda 

medarbetarna.



Tjänster och arbetssätt som provas i linköpings

testbäddar - Remis och Svar (RoS)

• Förändringar för kommunen genom hemsjukvårdsreformen

• En länsgemensam rutin skapades – mer tidskrävande

• Nu möjlighet för kommunens personal att få tillgång till RoS

• Vad är RoS? Remis och svar – IT-stöd för att hantera olika prover inom 

HSL

• RoS kommer att prövas i våra testbäddar för att senare införas i utvalda 

äldreboenden

• Nu står vi i starten av testbädden att säkerställa användare och utbilda 

berörda.



Tjänster och arbetssätt som provas i Linköpings 

testbäddar - Digital signering

Nuvarande arbetssätt

• Tidsåtgång

• Rutiner och riktlinjer

• För- och nackdelar med detta arbetssätt?

Varför förändrat arbetssätt?

• Tydlig lista över insatser som ska utföras

• All personal finns inlagda i systemet

• Signeringslistan skapas en gång och löper på tills ändringar införs

• Ändringarna syns omedelbart i systemet 

• Koppling till delegering

• Tydligt vilka insatser som inte har signerats

• Möjlighet att ta ut loggar



Testbädd

Samordnad verksamhetsutveckling
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En sammanhållen tjänst

Film

https://drive.google.com/open?id=0B_mhIq-AeUfmdzhFbUNpUnZXX1k


Insatser med stöd av välfärdsteknik ger 

effekter på tre nivåer

• Individen
– Egenmakt och självbestämmande

– Delaktighet och meningsfullhet

– Valfrihet och inflytande

– Trygghet och säkerhet

• Verksamheten
– Effektiv och säker informationshantering

– Ökad kvalitet och frigjorda resurser

• Samhälle/kommun
– Ökad hållbarhet ekonomiskt, socialt och ekologiskt

– Förbättrat beslutsstöd



Intern samverkan - upphandlingsteam
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