
Sätt användaren i centrum–
Förenklad Åtkomst VGR



16.30 – 17.00 Förenklad Åtkomst till patientuppgifter i 
VGR - Mikael Johansson och Jesper Litzén, VGR

”En historia om hur viktigt snabb och säker åtkomst av information är för 
Hälso- och sjukvården.

Förenklad Åtkomst är en lösning där vårdpersonal på ett snabbt och 
enkelt sätt ska kan logga in i datorer och system samt kunna dela på 
och förflytta sig mellan datorer. Detta för att dels bättre nyttja 
informationen om patienterna i IT-systemen dels ge bättre vård till 
patienterna.

Föreläsningen är en beskrivning av ett verksamhetsprojekt i VGR för att 
förbättra nöjdheten bland de kliniska användarna samt förbereda 
grunden för framtidens vårdsystem.” 



Agenda

Historik och målbild

Status

Förväntad nytta

Erfarenhet



Förenklad Åtkomst - Youtubekanal

https://www.youtube.com/channel/UCTqncHA_M_AA4Kt-xYYdpvQ


Bakgrund

Verksamheterna inom Hälso- och 
sjukvårdens förvaltningar har ett 

stort behov av en förenklad åtkomst 
till sina IT-miljöer



Projektetapper

2015 2016 2017 2018 2019
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

ETAPP 
1

ETAPP 
2

ETAPP 3, fas 2ETAPP 3, 
fas 1

ETAPP 4 – pågående

• Utrullning på alla sjukhus
Behovsanpassad till klinisk personal 

• Lösenordshjälp till 
Folktandvård, Närhälsan och 
Habilitering och hälsa

• Kontinuerlig driftöverlämning

• Uppgradering av produkten för 
att förenkla hantering och 
uppgraderingar

Analys -
verksamhetens 
krav och behov 

Prov lösningar
Förbereda piloter 

Implementationsstart
2 mindre piloter

Produktval
Piloter i större skala

Behovs- och nyttoanalys



Kort om Förenklad Åtkomst

En lösning där vårdpersonal enklare ska kunna logga in i datorer och system, samt 
kunna dela på och förflytta sig mellan datorer.

Målet är att förbättra arbetsmiljön genom att tillsammans med vårdpersonal ta 
fram en lösning som är smidig, trygg och lättåtkomlig.



Sessionsdator

Som virtualiseringsmotor har VGR valt VMware Horizon och för att möjliggöra sessions-
förflyttningar så har VGR valt Imprivata Onesign som även ger en inloggningshjälp via eSSO



Förväntad nytta 
med Förenklad 
åtkomst?

Flexibilitet
Smidigare åtkomst
Bättre utnyttjande av datorer
Fler och kortare insatser på 
datorerna

Minskad stress
Gladare personal

Fler in-/utloggningar
Ökad spårbarhet
Mindre öppna datorer
Färre glömda lösenord
Bättre tillgänglighet

Flexiblare 
och 

effektivare 
arbetssätt

Förbättrad 
arbetsmiljö

Ökad 
säkerhet



Urval enkät Från pilotpersonalen – Alla berörda roller svarat

Jag vill fortsätta 
arbeta i Förenklad 

åtkomst

94%

Inloggning

86% blipp

Möjligheten förflytta mellan 
och dela på datorer 

underlättar vardagen

80% ja

Lösenordshjälpen underlättar 
vardagen

96% ja

Inga låsta datorer påverkar 
arbetsmiljön

89% bättre

Trängseln i SSK-expeditionen

59% minskat

Stress och frustration

39% minskat

Säkerheten

54% ökat





Faktorer

Tillsammans

• Projekt & 
verksamhet

• Verksamhet och IT

Kommunikation

• Tidig

• Enkel

• Synlig

Lösning

• Bra fungerande

• Anpassad till behov

Behovsstyrd

• One size does not fit 
all

Prova

• Prioritera framåt 
även om alla frågor 
inte är lösta



Utmaningar

Förändring

Säkerhet/
Användning

Drivkrafter

Vidare 
utveckling

Kvalitet

Katalysator
• Sjukhus, vårdcentraler etc
• Applikationer och system
• Ledning
• Projekt

2-faktors-autentisering
• Kort i datorn
• Andra lösningar
• Nytta
• Beteende

Ekonomi – business case
Klinisk personal

Hur skall lösningen vara?
• Anpassningar
• Förbättringar
• Driftsorganisation

Många system/applikationer
• Gamla system
• Många system och 

leverantörer
• Extern utrustning
• Beroenden



Kontakt

Mikael Johansson
Huvudprojektledare

mikael.a.johansson@vgregion.se
0734-04 35 04

Jesper Litzén
Ansvarig UEM plattform

jesper.litzen@vgregion.se
076-940 26 97

mailto:mikael.a.johansson@vgregion.se
mailto:jesper.litzen@vgregion.se


Ordlista

VDI (Virtual Desktop Infrastructure)

‒ En (virtuell) PC sm helt och hållet körs från en eller flera gemensamma servrar. De anslutna datorerna agerar 
som tunna klienter som inte fungerar självständigt – de tar emot användarens knapptryckningar och andra åt-
gärder, skickar dem till servern för verkställande och tar sedan emot resultatet från servern och visar det på 
bildskärmen

Session

‒ Möjligheten att ha en egen ”bubbla” där användarens kontext av startade program följer med när man ansluter 
från nya enheter. 

Single sign-on, SSO

‒ En metod inom sammansatta datasystem för att hantera användare med fokus på användarbehörighet 
(auktorisering) och användarverifiering (autentisering) via företagets AD lösning, så att dessa användare endast 
behöver logga in en enda gång för att nå de system som är anpassade till tjänsten. 

enterprise Single Sign-on (eSSO)

‒ En lösning som försöker få en SSO upplevelse genom att hjälpa till att fylla i användaruppgifter.


