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Inriktningsmål: Rätt information och kunskap
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Möter inriktningsmålet och 
de prioriterade insatserna 

behoven? 

• Ja, välformulerade inriktningsmål

• Medarbetarnas perspektiv saknas i 
inriktningsmålen.

• Alla insatserna är bra – men 
resultatet behöver följas upp. 

• Vilka insatser är obligatoriska och 
vilka är rekommendationer?

• Svårt att se vad som styr 
prioriteringar mellan olika insatser.

• Många arbetsgrupper – här skulle 
industrin kunna bidra mer än idag.

Problembild

• Stora utmaningar att kunna 
använda NPÖ och de privata 
aktörerna saknas. Är det 
fortfarande fritt valt arbete? 
• Införandetakten av de 
grundläggande förutsättningar är 
inte tillräckligt snabb. 
Grundläggande förutsättningar 
helt avgörande för 
införandetakten. 
•Juridiken är oklar vilket hämmar 
innovation och införande. 
• Stor skillnad i kunskapsläge 
mellan strategiska nivån och 
nivån där förändringen ska ske  
(region/kommun) – vilket gör att 
stort ansvar faller på leverantör. 
Märklig roll, för leverantörer, att 
både bygga kunskap och sälja 
lösningar.
•I upphandlingar är kraven 
orimliga och alldeles för 
detaljerade så de snarare 
hämmar och låser in sig i gamla 
sätt att arbeta. 

Vad saknas?

•Saknar en synkroniserad tolkning 
av lagar och regelverk. Varje 
upphandlande enhet gör sina egna 
bedömningar. 

•Saknar de privata vård- och 
omsorgsgivarnas input, de står för 
en stor del av vård och omsorgen 
runt om i Sverige.

•Frustrerande när det känns som att 
leverantörer inte riktigt släpps in. 
Skulle kunna göra stor nytta vid tex 
problembeskrivningar och ta fram 
förslag på lösningar.

•Saknar hur systemen hänger ihop 
de borde kunna prata med 
varandra. Det är ju både för och 
nackdelar med decentralisering

•Önskan är en bred marknad med 
flera leverantörer. 

Förslag insatser

• Ett nationellt grepp behövs 
jmf med informationshantering 
för recept och apoteksvärlden.

•Indikatorer och jämförelse  
måste finnas för att vi ska 
kunna mäta effekterna och att 
vi är på rätt väg

•Säkra medverkan från privata 
och idéburna aktörer och 
leverantörer. 

•Samordning av juridiska 
tolkningar 



Utveckling och digital transformation i samverkan
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Möter inriktningsmålet och de 
prioriterade insatserna behoven? 

• Inriktningsmålen är viktiga 
men det går för långsamt.

• Mentalitet måste vara att vi 
gör det tillsammans. 
Kulturförändring krävs. Vi är 
ett kretslopp som ger till 
varandra. 

• Vi behöver tillsammans bli en 
framåtdrivande och 
världsledande bransch. 

• Ska vi bli världsbäst måste vi 
vara offensiva inom dessa 
områden!

• Utvecklingen går fort – viktigt 
ta tillvara andras 
erfarenheter, exempelvis 
kring AI.

• Det borde lyftas fram 
tydligare att det är regioner 
och kommuner som utför och 
inför insatserna.

Problembild

• Man väntar för länge och 
inget händer. Ibland måste 
saker göras även i äldre IT-
system för att komma vidare.

• Juridiken kommer att vara en 
större utmaning än tekniken. 
Vi behöver förstå och driva 
processen för att inte hindras 
av regelbarriären

• Upphandlingar som gjorts är 
ett hot för att få fram ny 
teknik, stora bolag lämnar 
inte in på de detaljerade 
upphandlingarna, då de är 
förenade med stora viten. 

• Ett partnerskap med 
näringslivet är inte förenat 
med viten.

• Avgörande för 
äldreomsorgen är att ge 
bättre förutsättningar för 
digitalisering, Blir det 290 
olika system så måste de i 
varje fall kunna föra över 
data sinns emellan

Vad saknas?

• Hur främjar vi en 
marknadsledande framtid? 
Kravbilden för digitala tjänster 
måste göras gemensam. 

• Kompetensutvecklingen och stärkt 
ledningskompetens

• Egenvårdslösningar– där 
leverantören är innehålls-ansvarig 
– borde i högre utsträckning vara 
hälso- och sjukvården.

• Hur ska interaktionen mellan olika 
aktörers lösningar se ut? Det 
behövs enhetlighet så att 
systemen kan fungera 
tillsammans hos en individ.

• Informationsdriven vård som 
avlastar vården men just nu 
landar data i flera olika system 
som inte pratar med varandra.

• Viktigt med standarder, och 
gemensamma begrepp, särskilt i 
kommunerna.

• Det offentliga har rollen att samla 
data men också att tillgängliggöra 
data, även för privata aktörer

Förslag insatser

•Etablera ytterligare ett 
inriktningsmål som fokuserar på 
partnerskap och samverkan.

•Ta fram metoder för hur offentliga 
aktörer och näringslivet ska kunna 
arbeta tillsammans.

•Investera i digital kompetens-
utveckling

•Samordning inom AI.( grund-
läggande strukturer, hälsodata och 
juridik)

•Säkra på nationell nivå hur 
dataflödet ska fungera vid 
egenmonitorering


