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1 Projekt inom ramen för den  Regionala Digitaliseringsstrategin   
2 Projekt inom ramen för den  Regionala Digitaliseringsstrategin   

Aktivitet Inriktningsmål 
Projekt Säker Digital Kommunikation (SDK) 
Ansvar för att bevaka projektet SDK (Säker Digital Kommunikation) och förbereda inför 
fortsättning 2022 sker via den Regionala Digitaliseringsstrategin. SDK är ett nationellt 
projekt som drivs via Inera, DIGG och SKR.  Syftet är att kommuner, regioner och 
myndigheter ska få grundläggande förutsättningar för säkert utbyte av ostrukturerad 
information mellan varandra. Kanaler som exempelvis fax och brev ska ersättas med digital 
och säker meddelandeöverföring exempelvis inom vård, socialtjänst och skola.  
 
Aktivitet:  

 Utifrån SDK ur ett vård-och omsorgsperspektiv i samverkan behöver lämpliga 
informationsmängder kartläggas, arbete med att ta fram rutiner stödjas liksom 
införande av nya arbetssätt. Aktiviteten behöver ske i samspel med kommande 
projekt*1 och verksamhet. 

 

 

Säkra digitala möten  
Ansvar att driva frågan ligger i den Regionala Digitaliseringsstrategin.  Strategins 
rekommendation är att samtliga kommuner och Region Örebro län samverkar i frågan och 
att Region Örebro län leder arbetet. Om KC/RD beslutar om samverkan kring säkra digitala 
videomöten tas i ett nästa steg projektdirektiv fram som beskriver hur arbetet ska drivas. 
Förslaget är att bredd uppdraget till att förutom att bedöma Ineras tjänst också tar in 
erfarenheter från redan startade piloter gällande olika plattformar som pågår i några 
kommuner och regionen. 
 
Aktivitet: 

 Utifrån säkra digitala möten ur ett vård-och omsorgsperspektiv i samverkan behöver 
behov kartläggas, arbete med att ta fram rutiner stödjas liksom införande av nya 
arbetssätt. Aktiviteten behöver ske i samspel med kommande projekt2 och 
verksamhet. 
 

 



  

                                                           
3 EMI är elevhälsans medicinska insats och utgörs av skolläkare och skolsköterskor. 

Införande av kommunerna som producenter av HSL-journal till Nationell Patientöversikt 
(NPÖ).   
Inera tillhandahåller tjänsten NPÖ och ger införandestöd medan respektive kommun 
beställer funktionen via sin journalleverantör.  
Genomförda aktiviteter 2020-2021 (kartläggning av regionens informationsbehov från 
kommunernas HSL-journal samt hur kartläggning hur långt kommunerna kommit gällande 
sina införanden) ligger till grund för nästa steg. 
 
Aktivitet: 

 Att skapa nätverk för kommunerna där möjlighet ges att samverka i frågorna kring 
införande och att erbjuda en inledande inspirationsworkshop med 
informationspaket att förankra hemmaplan.  

 Enas om det aktuella informationsinnehållet som ska publiceras 

 Samverka kring kvalitetsförbättrande åtgärder av informationsinnehållet 
 

 

Införande av digitalt stöd gällande Samordnad individuell plan (SIP) för 
skola/elevhälsa/EMI3  i länets kommuner  
Skola/ elevhälsa/ EMI är vanligt förekommande parter när SIP upprättas för barn och unga. 
Idag har skola/ elevhälsa/ EMI inte tillgång till det digitala stödet Lifecare SP där övriga 
parter samverkar (skickar kallelser, upprättar och följer upp planerna). Detta hanteras 
istället manuellt.  
 
Aktivitet:   

 Utreda förutsättningar och vägval gällande införande av digitalt stöd för SIP för 
verksamheterna skola/elevhälsa/EMI i länet. 

 Därefter ställningstagande och beslut om införande från ansvariga parter och 
beslutsfattare inom skolan.  
 

 

Utreda förutsättningar och vägval gällande informationsåtkomst för länets elevhälsa och 
EMI via Nationell patientöversikt (NPÖ) 
Länets elevhälsa och  EMI har behov av att ta del av annan vårdgivares 
journaldokumentation ex. vaccinationer, tillväxtkurvor eller annan information från journal 
hos Region Örebro län. Idag inhämtas informationen manuellt. Behov finns av att förenkla 
informationsåtkomst via digital lösning, där NPÖ kan vara ett alternativ. 
 
Aktivitet: 

 Utreda förutsättningar och eventuella nyttor med ett införande av NPÖ för elevhälsa 
och EMI  

 Få ett ställningstagande och beslut i frågan från ansvariga parter och beslutsfattare 
inom skolan.  
 

 

Visamappen 
Visamappen innehåller ett beslutsstöd för kommunens sjuksköterskor gällande patientens 
hälsotillstånd och val av vårdnivå.  Appen förvaltas idag av Region Örebro län. En utredning 
pågår hos Inera där resultatet visar på att appen kan förvaltas nationellt och att det med 
fördel kan göras av Inera. Lösningsförslaget att ta fram en ny Visamapp bygger på den 
nationella IT-arkitekturen och nationella tjänsterna som förvaltas av Inera. 
 
Aktivitet: 

 Bevaka och följa Ineras arbete och säkerställa ett eventuellt införande i länet samt 
parallellt avvecklande av nuvarande app.  
 

 



  

Kommunernas behov av Ineras tjänster via 1177  
Inera har genomfört behovsanalys och driver utvecklingsarbete utifrån kommunernas behov 
av tjänster via 1177.se och 1177 inloggade tjänster. 
 
Aktivitet: 

 Bevaka utveckling av tjänsterna för kommunerna samt nationella piloter. Ut ifrån 
detta inventera länets utvecklingsbehov för exempelvis skola/ elevhälsa/ EMI men 
också andra verksamheter inom vård och omsorg. 

  Återkoppla till beslutsfattare om det finns relevanta möjligheter som bör tillvaratas 
för länets räkning.  
 

 

Samverkansstruktur och roll e-hälsa EMI och skola 
För arbetet med handlingsplan e-hälsa och aktivitetslistan finns idag en uppbyggd struktur 
med beslutsprocess och utsedda roller för att driva arbetet för vård och omsorg. Detta 
saknas för område skola/elevhälsa/ EMI vilket försvårar utvecklingsarbetet.  
 
Aktivitet: 

 Säkerställa struktur med beslutsprocess och utsedda roller för att driva arbetet för 
att stödja samverkan e-hälsa för skola/elevhälsa/ EMI.  
 

 

Säkerställa samarbetet med länets samverkansstruktur inklusive länsdelsgrupper 
Behov finns att utveckla samarbetet gällande det gemensamma e-hälsoarbetet.  
 
Aktivitet:  

 Säkerställa att arbetet med e-hälsa, aktiviteter och dess resultat förankras i 
samverkansledarnätverket, att synpunkter tillvaratas och att samarbetet stärks för 
att nå bästa samordning och framgång.  

 Möjliggöra att aktiviteterna kommuniceras i länsdelsgrupperna och att synpunkter 
kan inhämtas och tillvaratas.  

 Säkerställa och förbättra kommunikationskanaler exempelvis innehåll och struktur 
på webbsidor.  
 

  

Monitorering på distans  
Bakgrund: Kopplat till förändrade arbetssätt utifrån den nationella utredningen om Nära 
vård är detta ett område som faller inom det gemensamma arbetet med e-hälsa.  
 
Aktivitet: 

 Bevaka nationell utveckling, regionens piloter och inventera samverkansbehovet i 
det kommande arbetet.  
 

 

Informationsbehov mellan vårdgivarna Region Örebro län och länets kommuner 
Säker och ändamålsenlig tillgång till relevant patientinformation är en förutsättning för 
arbetet i en nära vård. En kartläggning av informationsbehovet och vilka digitala lösningar 
som finns tillgängliga underlättar i det strategiska arbetet och kan skapa bättre förståelse 
och samsyn gällande behov och möjliga lösningar.  
 
Aktivitet: 

 Kartlägga och sammanställa underlag gällande informationsbehovet mellan 

vårdgivarna Region Örebro län och länets kommuner samt föreslå lämpliga digitala 

lösningar för informationsöverföring/ informationsåtkomst.  

 

 



 

Mitt vaccin – utreda eventuellt införande i kommunen  
Det finns önskemål från Smittskydd om att kommunerna ansluter till tjänsten 
MittVaccin som används av Region Örebro län för att registrera vaccinationer. Syftet är 
Smittskydd behöver få en tydlig bild av vaccinationstäckningen i länet gällande 
influensavaccination.  
 
Aktivitet:  

 Utreda förutsättningarna för ett eventuellt införande av Mitt vaccin i 
kommunerna utifrån ansvarsfrågan, nyttor och kostnader. 

 Få ett ställningstagande och beslut i frågan om ett eventuellt införande från 
ansvariga parter och beslutsfattare.  

 

 

E-hälsokonferens 
SKR har tagit initiativ från SKR att samarrangera regionala e-hälsokonferenser, 
intresseförfrågan besvarades positivt från Region Örebro län under hösten 2021.  
 
Aktivitet: 

 Samarrangera regional e-hälsokonferens med temat nationellt och regionalt 
perspektiv av digitalisering och e-hälsa i vård, omsorg och socialtjänst. 
 

 

Tillgängliggöra SIP på 1177 
Behov finns att tillgängliggöra SIP för invånarna i länet via e-tjänsten journalen på 1177. 
Möjlighet finns att beställa detta i Lifecare SP från nuvarande IT-leverantör.  
 
Aktivitet:  

 Utreda förutsättningarna för en eventuell publicering av SIP på 1177 nyttor, 
kostnader och systemstrategi utifrån att vi står inför ett eventuellt systembyte. 

 Få ett ställningstagande och beslut i frågan om ett eventuellt införande från 
ansvariga parter och beslutsfattare.  

  

 

Utveckla bilagor i meddelande utanför vårdtillfälle i Lifecare SP 
Behov finns av att kunna bifoga specifika bilagor i meddelande utanför vårdtillfälle 
mellan vårdgivarna. Möjlighet finns att beställa detta i Lifecare SP från nuvarande IT-
leverantör. Införande av bilagor kommer medföra förändrade arbetssätt. 
 
Aktivitet:  

 Att utreda förutsättningarna, exempelvis förändringar gällande arbetssätt för 
att kunna bifoga specifika bilagor i meddelande utanför vårdtillfälle gällande 
hemsjukvård och hemrehabfysioterapeuter. 

 Få ett ställningstagande och beslut i frågan om att eventuellt beställa specifika 
bilagor kopplade till meddelande utanför vårdtillfälle.  

 Säkerställa införande av nya rutiner 
 

 

Ersätta Lifecare SP med LINK - utreda eventuellt systembyte 
Region Örebro län inför nytt vårdinformationsstöd under 2024. Funktionalitet för att 
kommunicera mellan vårdgivarna i vårdkedjan ingår i lösningen LINK. Denna skulle 
kunna ersätta Lifecare SP men förutsättningarna behöver först utredas.  
 
Aktivitet:  

 Utreda förutsättningarna inför ett eventuellt systembyte från Lifecare SP till 
LINK utifrån funktionalitet, påverkan och kostnader. 

 Få ett ställningstagande och beslut i frågan om ett eventuellt införande från 
ansvariga parter och beslutsfattare.  
 

 


