
STRATEGI FÖR 
SKÅNEGEMENSAM DIGITALISERING
OMRÅDE HÄLSA



INLEDNING OCH SYFTE

Strategin tar sin utgångspunkt i samverkan enligt 
Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende 
hälso- och sjukvården i Skåne 

Strategin syftar till är att förtydliga och utveckla
ramverket för samverkan kring information och 
informationssystem



BAKGRUND

Behovet av att utbyta information blir bara större. 

Det handlar om bland annat om

• information om individen

• information om var i vårdkedjan hen befinner 
sig

• hur den individuella vårdprocessen ser ut

• vilka vårdgivare som är berörda
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BAKGRUND - UTMANINGAR

34 oberoende huvudmän

minst tre, i viss mån konkurrerande, lagrum

individens integritet 

verksamheternas behörighetsstrukturer. 

komplex situation som hämmar utvecklingen 
negativt för individen 

begränsar optimera digitala lösningar



BAKGRUND - INSPIRATION

• Nationella riktlinjer kring ”God Vård”

• SKRs och statens ”Vision e-hälsa 2025”

• Avtal om ansvarsfördelning och utveckling 
avseende hälso- och sjukvården i Skåne



VISION OCH STRATEGI

• heltäckande och sömlös 
informationsöverföring, som omfattar 
personens totala resa genom systemet och 
mellan samtliga vård- och omsorgsgivare i 
Skåne”

• Digitalisering = möjliggörare

• Gemensamma strategiska mål



STRATEGISK SAMVERKAN

Etablera förmåga att löpande kunna följa, 
samordna och leda gemensamma insatser och 
projekt

Styrgrupp för skånegemensam digitalisering, SGD. 

Partssammansatt med deltagare från Region 
Skåne, Skånes Kommuner och enskilda 
kommuner



ROBUST INFRASTRUKTUR 
OCH SYSTEM
Det är en förutsättning att kunna lita på den 
infrastrukturen och de informationssystem vi 
använder. 

Ansvar för infrastruktur åligger i huvudsak 
respektive huvudman 

Informationsöverföring och gemensamma 
informationssystem är ett delat ansvar = tillit



SÄKERHET OCH INTEGRITET

Viktigt att säkerställa 

att information hanteras enligt gällande 
lagstiftning och med god förståelse för den 
enskildes integritet, samt 

att den enskildes rättighet att kontrollera hur 
informationen delas och görs tillgänglig i olika 
delar av vårdkedjan. 

att informationen är korrekt, oförvanskad och 
inte sprids till obehöriga.



DATADRIVEN UTVECKLING 

Möjlighet till kvalitetsutveckling av processer när 
vi har gemensam processdata

Möjlighet till hälsofrämjande informationsanalys 
(beroende på lagstiftning)

Möjlighet att dela invånarens egna hälsodata och 
dela inhämtade hälsodata mellan huvudmännen



KOMPETENS FÖR DEN 
DIGITALA VÅRDEN
För att tillgodogöra sig de positiva effekterna av 
gemensamma informationssystemen är det en 
förutsättning att alla berörda har rätt kompetens 
för att utnyttja möjligheterna som systemen ger. 

Insatser kring såväl invånare som 
kompetensutveckling av medarbetare hanteras 
såväl internt hos respektive huvudman som inom 
andra delar av verksamheten som bedrivs 
gemensamt under HS-avtalet. 



GEMENSAM 
VERKSAMHETSPROCESS
Finansiering

Förankring
Ny eller förändrad digital tjänst



GEMENSAM VERKSAMHETSPROCESS
Finansiering

Utveckling och drift förutsätter adekvata resurser. Snabba 
beslut och beslutsvägar.

Flerårig handlingsplan fram, inklusive årlig budget och flerårig 
ekonomisk kalkyl. Revideras årligen. 

Budget och handlingsplan föreläggs huvudmännen 
senast 9 månader före verksamhetsårets början. 

SGD ansvarar för handlingsplanen, budget och ek kalkyl.

Budgeten får inte överskridas utan godkännande av de 34 
huvudmännen. 



GEMENSAM VERKSAMHETSPROCESS
Förankring

34 huvudmännen suveräna huvudmän

Gemensamt äger och förvaltar de tjänster som utvecklas och 
förvaltas inom ramen för HS-avtalet och den här strategin. 

Centralt Samverkansorgan följer och beslutar via 

Central tjänstemannaberedning som genom

SGD leder det löpande arbetet

inom ramen för den handlingsplan och budget som de 34 
huvudmännen fastställt



GEMENSAM VERKSAMHETSPROCESS
Ny eller förändrad digital tjänst

Gemensam process

• Behov och idé

• Förstudie

• Etablering

• Finansiering

• Styrning och förvaltning

• Förvaltningsprocess 

• Uppföljning och återkoppling 



GEMENSAM VERKSAMHETSPROCESS
Ny eller förändrad digital tjänst

Finansiering

Kostnader för gemensamma tjänster delas mellan samtliga 
huvudmän på ett rättvist och rimligt sätt. 

Kostnaderna fördelas lika mellan Region Skåne och gruppen 
av 33 kommuner. (1:1)

Sinsemellan fördelas de 33 kommunernas kostnadsdel efter 
invånartal. 

För tjänster som inte har en jämnt fördelad användning mellan 
region och kommuner kan avvikande principer etableras.



GEMENSAM VERKSAMHETSPROCESS
Ny eller förändrad digital tjänst

Styrning och förvaltning

Centralt samverkansorgan och Central 
tjänstemannaberedning utgör gemensamma politisk resp
strategisk ledningen för gemensamma digitala tjänster utgörs 
av. 

Styrgruppen SGD utgör operativ ledning

Drift av gemensamma digitala tjänster sker alltid genom 
någon av huvudmännen



GEMENSAM VERKSAMHETSPROCESS
Ny eller förändrad digital tjänst

Uppföljning och återkoppling

Samverkan bygger på förtroende och transparens.

Årligen återkoppling till de 34 huvudmännen.

Styrgruppen SGD och Central Tjänstemannaberedning ska 
dessutom löpande följa hur samverkan fungerar


