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Varför eHälsalyftet?
• Digitaliseringen inom hälso- och sjukvården ställer krav på 

medarbetare

• Syftet är att höja och vidareutveckla ehälsokompetensen

• Gemensamma arbetssätt inom eHälsa och informatik 
utvecklas inom Region Stockholm 

• Förberedelse för Framtidens vårdinformationsmiljö – FVM.



eHälsalyftet 2016 - 2019
• Nätverksmodell med lokala dialogseminarium

• Projektmedel beviljade av Europeiska Socialfonden (ESF) 

• Medfinansiering av deltagande organisationer

• ESFs största projekt i Sverige



Metod - Dialogseminarium
Vad är ett dialogseminarium?
• Små grupper om 8 – 10 personer i 3 timmar

• Tvärprofessionella grupper = minst 2 yrkeskategorier

• Seminarierna leds av utvecklingsledare från den egna 
enheten/verksamheten

Varför dialog?
• Alla lyssnar på alla

• Uppmuntrar och bygger på varandras kunskap och förslag 

• Ger tid för reflektion



Innehåll i dialogseminarierna
1. eHälsotjänster via 1177 och 

Journal via nätet

2. Patientprocesser och 
Strukturerad vårddokumentation

3. Framtidens vårdinformationsmiljö 
(FVM) med workshops

4. Förberedelser för FVM - vad kan 
vi göra här och nu med de verktyg 
vi redan har? 



Ex på dialogseminariefrågor tema 1
• Journal via nätet

• e-hälsotjänster via 1177

Fördelar för mig 
som patient?

Möjligheter för mig 
som  vårdpersonal?

Farhågor?



Dialogseminarium på ASC



Dialogseminarium ASC tema 4

Hur kan frågeformulär, 
videomöte och 

webtidbok användas i 
verksamheten?

Hur vill man som patient 
kunna framföra sina idéer?

Hur tillvaratas idéer och 
behov från patienter?

Hur kan vi tillsammans 
skapa möjligheter för 

ökad delaktighet?



Nätverksmodell
3 500+ dialogseminarier 



Nytta för mig som utvecklingsledare
• Ökad eHälsokompetens

• Träning i att leda grupper

• Utveckla ledaregenskaper

• Utökat nätverk

• Ökad förståelse för förändringsledning

• Kan vara en ”språngbräda” till ledande roller i verksamheten



Lärande utvärdering











Lärande till framtida projekt
• Verksamhetsutveckling med delaktighet och dialog är uppskattat av 

medarbetarna

• Kraftfullt med gemensamt budskap till många medarbetare

• Kontinuerligt förändringsarbete över tid skapar förändring

• Viktigt med anpassning till deltagande verksamheters verksamhetslogik

• Proaktiv projekt- och ekonomistyrning för planering och genomförande av 
aktiviteter



Vad händer nu?

• eHälsalyftet avslutas den 30 juni

• Ett nytt journalsystem och vårdinformationsmiljö 
är under upphandling i Region Stockholm

• Vi fortsätter att förbereda medarbetare och 
organisationer inför Framtidens 
Vårdinformationsmiljö (FVM)

• För att klara detta arbete behövs finansiering…



NY ESF-ANSÖKAN



”eHälsalyftet 2.0” 
• Tydligare förankringsprocess innan projektstart.

• Chefer är en egen målgrupp.

• Medarbetare på verksamhetsstöd (dvs icke-kliniska 
medarbetare) ingår också i målgruppen medarbetare.

• Större patientmedverkan

• Kortare Dialogseminarium – 1 timme vid 8 tillfällen 
alternativt 2 timmar vid 4 tillfällen. 

• Tydligare koppling till FVM.



Sammanfattning
• Över 17 000 medarbetare har deltagit i 1- 4 dialogseminarier

• Nätverksmodellen med lokala tvärprofessionella dialogseminarier: 
– är en bra form för lärande om eHälsa för medarbetare som deltar och

är utvecklande för seminarieledare och verksamheter

– skapar lärande mellan verksamheter, organisationer och yrkesgrupper

• Framgångsfaktorer: förankring hos chefer, lokalanpassning av 
material, tvärprofessionella seminarier och nätverk, kontinuiteten

• Vi tar med oss lärdomarna från eHälsalyftet, anpassar och hoppas få 
nya projektmedel från ESF för att fortsätta arbetet.



Tack för oss!

Cecilia Borgström
e-post: cecilia.borgstrom@sll.se

Anna Tisäter
e-post: anna.tisater@sll.se

Mer info finns på www.ehalsalyftet.se
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