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Årsplan 2018 Forum eHälsa Skaraborg 
 
Övergripande uppdrag: Fora ska bidra till utveckling av socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården i Skaraborg. Genom att agera 

tillsammans blir vi bli starkare på såväl lokal som regional nivå. 

 

 =indikator i LIKA Socialtjänst 

  
 

Mål/Fokusområde Nuläge Aktiviteter 2018 Tidplan Ansvar         Utvärdering 

Att arbete fram ett över-

gripande styrdokument 

för hur kommunen vill 

ta tillvara digitalisering-

ens möjligheter  

Status LIKA Socialtjänst jan 
2017 

• Uppnådd=3 

• Nästan där=1 

• Planerad=7 

• Påbörjad=2 

• Ej planerad=3 

Skaraborgsbevakning – att kom-
munerna delge/delar/presente-
rar sina färdiga planer i forat. 
Presentation 16 mars. 
 
Uppföljning var kommunerna 
står och finns det planer. 

2018   

Brukare/brukarorgani-

sationer är delaktiga i 

verksamhetens digitala 

utveckling (L22).  

Status LIKA Socialtjänst jan 
2017 

• Uppnådd= IFO0, F0, Ä3 

• Nästan där=IFO0, F2, Ä1 

• Planerad=IFO4, F0.Ä0 

• Påbörjad=IFO2, F7, Ä8 

• Ej planerad=IFO8, F5, Ä3 

Workshops – hur ska man göra, 
hur ska man gå till väga.  Vilka 
erfarenheter har kommunerna 
sedan tidigare. 
 
Studiebesök eller ta hit förelä-
sare. 

2018   

Verksamheten använder 

en digital lösning för 

säkra meddelanden 

mellan socialtjänsten 

och andra aktörer, t.ex. 

rättsväsende och andra 

myndigheter (d.v.s. 

istället för fax). (A41)  

Status LIKA Socialtjänst jan 
2017 

• Uppnådd= IFO0, F0 Ä1 

• Nästan där=IFO3, F1, Ä0 

• Planerad=IFO2, F4, Ä3 

• Påbörjad=IFO6, F1, Ä3 

• Ej planerad=IFO3, F9, Ä7 

Inventera användandet av fax i 
kommunerna. Utgå från tidigare 
kartläggning. Utifrån nuläge pla-
nera aktiviteter för att ta bort 
faxadet. 
 
Omvärldsbevaka vad som hän-
der på nationell nivå där det har 
startat ett projekt. A-C hjälper 
oss att bevaka och informerar 
vad som händer i projektet. 

2018   
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Mål/Fokusområde Nuläge Aktiviteter 2018 Tidplan Ansvar         Utvärdering 

Förvaltningen har en 

strategi för informat-

ionssäkerhet (L12) och  

Förvaltningens IT-sy-

stem är informationssä-

kerhetsklassade. (I3)   

Status LIKA Socialtjänst jan 
2017  

• Uppnådd=6 

• Nästan där= 

• Planerad=5 

• Påbörjad=3 

• Ej planerad=2 
 
Status LIKA Socialtjänst jan 
2017 (klassade) 

• Uppnådd=2 

• Nästan där=1 

• Planerad=7 

• Påbörjad=4 

• Ej planerad=2 

GDPR projektet får ta fram mal-
lar för informationssäkerhet. 
Samma för informationssäker-
hets- 
klassningen. 
 
Skaraborgsbevakning – att kom-
munerna delge/delar/presente-
rar sina färdiga planer i forat. 
 
Uppföljning var kommunerna 
står. 

2018   

Förvaltningen har en 

strategi och handlings-

plan för kompetenssäk-

ring av medarbetare 

gällande digitala lös-

ningar och nya arbets-

sätt (K3) och Persona-

len ges möjlighet till 

fortbildning kontinuer-

ligt t.ex. via nätverk, se-

minarier, studiebesök, 

kurser inom området IT 

(K11)  

Status LIKA Socialtjänst jan 
2017 (K3) 

• Uppnådd=2 

• Nästan där=1 

• Planerad=4 

• Påbörjad=5 

• Ej planerad=6 
 
K11 

• Uppnådd= IFO2, F1, Ä1 

• Nästan där=IFO1, F1, Ä0 

• Planerad=IFO4, F3, Ä2 

• Påbörjad=IFO5, F4, Ä7 

• Ej planerad=IFO2, F6, Ä4 

Gemensam utbildningsinsats 
som samordnas av Skaraborgs 
kommunal förbund 
 
Smartass (Gemensam delning av 
utbildningsvideo). 
 
Inspirera varandra i hur vi angri-
per frågan på hemmaplan kring 
strategi och handlingsplan för att 
komma vidare i frågan. 
 

2018   
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Mål/Fokusområde Nuläge Aktiviteter 2018 Tidplan Ansvar         Utvärdering 
Kompetensutveckling 
inom forumet. 

• Erfarenhetsutbyte 
inom olika ämnen 

 Gemensam omvärldsbevakning 
Dialog i smågrupper kring olika 
ämnen.  

• GPS 

• GDPR 

• Digital signering 

• Larm 

• Sensorer 

• Nybyggnation 

• Mobilitet 

• Verksamhetssystem, ex FVM 

• Välfärdsteknik för brukare 

2018   

Kompetensutveckling 
inom forumet 

• Erfarenhetsutbyte 
verksamhetsom-
råde 

 Dialog i fokusgrupper tex IFO 
Information/briefing inom spe-
cifikt ämne mellan kommu-
nerna. 

2018   

Öka kunskapen om  
Efos/Siths 

Från och med den 3 april ut-
färdas eTjänstekort/TjänsteID 
från Efos - e-identitet för of-
fentlig sektor - och inte från 
SITHS. Alla befintliga SITHS-
kort fortsätter att fungera som 
vanligt under hela sin reste-
rande giltighetstid. 

Efos levereras av Försäkrings-
kassan. Efos kommer innebära 
ett antal nyheter, bland annat: 

• Mobila möjligheter  

• Återanvända reservkort. 

• Inga personlig e-legitimat-
ion från TeliaSonera på 
kort från Efos. 

Bjuda in Linn Wallèr, GITS 2018 maj   
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Mål/Fokusområde Nuläge Aktiviteter 2018 Tidplan Ansvar         Utvärdering 
Omvärldsbevakning Vi använder Deladigitalt för 

omvärldsbevakning. När vi 
lägger in något som vi dela 
med oss av kring verksamhets-
utveckling så taggas det med 
Skaraborg. Vid mätningen 9 
okt 2017 så var det 10 kommu-
ner som bidragit. 

Beredningen gör en sökning i 
Deladigitalt. Väljer ut en kom-
mun som berättar om sitt arbete 
vid nästa forum. 
 
Nyhetsbrev för spridning i våra 
kommuner. 
 
Dela info från olika stora konfe-
renser: ex MVT, Vitalis, offent-
liga rum 

2018   

Identifiera gemensamma 
utvecklingsområden. 

Alla kommuner arbetar utifrån 
samma lagstiftning och andra 
nationella, regionala regelverk.  
 
Resultatet av arbete med LIKA 
2017 är fem gemensamma ut-
vecklingsområden 2018. 

Gjorde självvärdering med stöd 
av LIKA Socialtjänst, januari 
2017. Uppföljning görs nov/dec 
2018 med ny värdering.  
 
Planera uppföljning nov/dec. 
-Gemensam plan som blir grun-
den för den lokala i kommunen,  
-Gemensamt, kontrollera funkt-
ionalitet i LIKA Socialtjänst.  
-Behov av utvecklingsaktiviteter 
tas med styr- och förvaltnings-
gruppen för LIKA. 

2018   

Arbetssätt, individnivå 
verksamhetssystem som 
stödjer 

• Sammankoppling av 
verksamhetssystem 
mellan olika myndig-
heter för ex rapporte-
ring av deltagare inom 
ramen för DUA nyan-
lända. 

• Ny lag för trygg och sä-
ker utskrivning från 
sjukhus/SAMSA. 

• Informations- och kun-
skapsutbyte. 

 
 
 
 
 
 

• Nulägesuppdatering kring 
SAMSA. 

2018   

      

 

 


