
 

Regional handlingsplan för samverkan Region Örebro län och länets kommuner 

inom området e-hälsa 2021- 2025  

Aktivitetsplan 2020-2021 

Inriktningsmål 
Individen som 
medskapare 

Rätt information och 
kunskap 
 

Trygg och säker 
informationshantering 
 

Utveckling och digital 
transformation i samverkan 
 
 
 
 

 

Aktivitet Inriktningsmål 
Projekt Säker Digital Kommunikation  
Inera driver sedan 2018  projektet Säker Digital Kommunikation . Målet med 
projektet är att skapa förutsättningar för enkel, säker och enhetlig hantering av 
känslig information. Det gäller information som utbyts mellan verksamheter 
inom offentlig sektor inklusive privata utförare av offentligt uppdrag, exempelvis 
inom vård, socialtjänst och skola. 
 
Vi inväntar resultat av Ineras pilotprojekt. Region Örebro län kommer påbörja en 
förstudie 2020. Resultat från förstudien kan leda till fortsatt gemensamt arbete 
mellan region/ kommun 

 

Säker Digital kommunikation – ta fram plan för genomförande  
Inera driver sedan 2018  projektet Säker Digital Kommunikation . Målet med 
projektet är att skapa förutsättningar för enkel, säker och enhetlig hantering av 
känslig information. Det gäller information som utbyts mellan verksamheter 
inom offentlig sektor inklusive privata utförare av offentligt uppdrag, exempelvis 
inom vård, socialtjänst och skola. Det finns behov av att överföra skriftlig 
information tex remisser digitalt mellan Region Örebro län och länets kommuner. 
Idag faxas information eller skickas med post mellan olika vårdgivare.  
  
Utifrån pilotprojekt ovan. Regioner och kommuner ska ta fram en plan för hur 
verksamheter ska kunna kommunicera ostrukturerad information (Säker digital 
kommunikation), på ett säkert sätt över organisationsgränser och mellan 
myndigheter 

 

Digitala möten (via video)– skapa förutsättning, projekt  
För att möjliggöra möten mellan patient som befinner sig i hemmet och andra 
vårdaktörer tex läkare på vårdcentral.  Även en möjlighet att genomföra 
samordnad individuell planering SIP i  hemmet trots att alla medverkande inte har 
möjlighet att fysiskt närvara.  
  
Uppdragsbeskrivning tas fram för en mindre förstudie/ pilot. Syfte att testa 
befintliga verktyg Visiba care och Skype 

 

Projekt NPÖ Anslutning HSL- journal – ta fram förslag till genomförande  
Färdigställa anslutningsarbete med Örebro kommun och dela erfarenheter med 
övriga kommuner i länet med Treservasystem. Påbörja förberedelsearbetet med 
anslutning som producent av kommuner som har verksamhetssystem via Tieto. 

 



 De kommuner i landet som producerar till NPÖ är Tietos kunder vilket medför att 
förberedda lösningar finns.    
 
Införandestöd finns via Inera. Respektive huvudman måste beställa.  Ta fram en 
plan för vad som kan göras gemensamt inom länet och vad respektive kommun 
behöver agera i. Utreda om ev intresse finns gällande anslutning via regionens 
tjänsteplattform. 

Införande av Lifecare SP inom skolan i länets kommuner - Förstudie  
Skolan är vanligt förekommande aktör när Samordnad individuell plan ska 
upprättas för barn och unga. Idag har skolan inte tillgång till Lifecare SP där 
kallelse skickas, planerna upprättas och uppföljningar sker. Alla kontakter med 
skola sker idag via utskrifter.  
  
Förstudie har påbörjats. Kan leda till fortsatt aktivitet inom ramen för eventuellt 
systembyte SIP-SPU 

 

Ge länets skolsköterskor och skolläkare tillgång till NPÖ – ta fram ett förslag till 
genomförande 
Barnhälsovårdsjournalen i Region Örebro län kommer digitaliseras helt under 
2018. För åtkomst till journal krävs att skolsköterskorna och skolläkare har 
tillgång till NPÖ  
  
Utreda hur personal inom kommunerna skall ges tillgång via ”TGP” tillgänglig 
patient. Därefter ta fram en plan för utbildning och behörighetstilldelning för 
genomförande 

 

Fortsatt förvaltning, utveckling av ViSamsidan inklusive ViSamappen 
Beslutsunderlag för systembyte till Cosmic Link samt kommunikation och strategi 
för att driva frågan gentemot kommunerna. Systemförvaltning Lifecare SP – FVIS, 
samordnas i den fortsatta förvaltningen avseende ViSam.   
 
Arbete sker kring framtagande av metodstödjare, processorganisation och roller 
samt koppling till systemförvaltning SIP/SPU. Deltar i  Sussas gemensamma 
arbete med Cambio. Dialog med Region Skåne och Inera kring gemensam 
förvaltning av Visam pågår. 

 

Intressentanalys 1177.se  
Undersöka kommunernas behov av synliggörande på 1177 Vårdguiden. 
Redaktionellt innehåll – samordning?  
  
Bevaka och vara följsamma till Ineras pågående arbete runt kommunernas behov 
utifrån 1177 

 

Utreda förutsättningar att samverka  med projektet "Smart blocks" utifrån 
behov från invånare och verksamhet i både kommun och Smart blocks är ett 
projekt som drivs i samverkan med Alfred Noble Science Park, Örebro kommun, 
Länsgården och Region Örebro län. Projektet handlar om att skapa det smarta 
kvarteret och bland annat samverkan med vårdcentralen som finns i området.    
  
Utveckla samarbetet och dra lärdom av resultat i projektet 

 
 
 

Monitorering på distans  
Kopplat till  förändrade arbetssätt utifrån den nationella utredningen om  Nära 
vård är detta ett område som faller inom det gemensamma arbetet med e-hälsa.  
  
Bevaka nationell utveckling och inventera behov i länet 

 

Kommunikationsplan 
Behov finns att kommunicera vårt uppdrag, aktiviteter och resultat inom 
samverkansstrukturen.  
  
Samverka med kommunikationsresurs för att arbeta fram en plan    

 


