
Årets eHälsokommun 2017- vad 
har hänt sedan dess?

Anne Almqvist, Digitaliseringsstrateg

Helena Nilsson, Enhetschef

Vård- och omsorgsförvaltningen



L I T E  FA K TA  O M  VÄ S T E R Å S









Strategi och handlingsplan för digitalisering

• Arbetet startade mars 
2017

• Beslutades november 
2017



Strategin utgår från nationella och 
kommunövergripande program



• Strategin omfattar nämndernas och förvaltningens 
övergripande arbete med olika former av digitalisering 
Här avses:

• Välfärdsteknik

• E-tjänster för invånarna

• Digitala verksamhetssystem

• Teknisk infrastruktur



Strategi

Äldrenämnden och Nämnden för personer 
med funktionsnedsättning erbjuder tjänster 

av hög kvalitet i en modern verksamhet 
genom att använda digitaliseringens 

möjligheter.



Vision

År 2026 erbjuder vi tjänster digitalt när det 
är möjligt, fysiskt när det behövs och alltid 

med individens behov i centrum.



Mål

KUND

Våra kunder och invånare upplever att de 
digitala tjänsterna är användbara och fyller 
deras behov.

KVALITET

De digitala tjänsterna är utvecklade utifrån 
behov och enligt gällande standarder. De 
används i bred omfattning i den verksamhet de 
är utvecklade för. 



Mål forts
MEDARBETARE

Medarbetarna har hög kompetens och 
känner sig delaktiga i 
digitaliseringsarbetet. De är goda 
ambassadörer och använder de tjänster 
som är införda.

EKONOMI

De digitala tjänsterna är utvecklade 
utifrån behov. Tjänsterna effektiviserar 
stadens verksamhet, frisätter därmed 
resurser och bidrar till dämpad 
kostnadsökning.



Vad gör vi?

Kompetens-
höjning i 

verksamheten

Innovationstest-
bädd Mistel

Breddinföra modell 
för öppna dörrar på 

alla SÄBO

Pilottester i 
verksamhet

Sammanhållen 
journal

Trygghets-
skapande teknik

Automatiserad 
handläggning

Digital låshantering

Wifi till alla 
verksamheter

Självservice för 
invånare

Videomöten

Upphandla utifrån 
funktionskrav

Larm med 
positionering (GPS)

Digital signering

Översyn av 
ersättningsmodell 



Västerås stads utgångsläge

Resurser
tid

projekt-
styrning

Processer

System-
förvaltning

slumpvis ej skalbart

ingen strukturpersonberoende



Nästa steg i systematiken
Portfölj

Individ och 
familj

Digitala tjänster 
ord. boende

VVO (mobilt 
arbetssätt)

Trygghets-
skapande teknik 

SÄBO 

Automatiserad 
handläggning

Sammanhållen 
journal

Digitala lås Digital signering

Vård och 
omsorg



Utmaningar
• Långsiktig finansiering

• Resurser och kompetens

• Digitalt utanförskap

• Överklagade upphandlingar

• Snabb teknikutveckling

• Prioriteringar

• Förankra, förankra, förankra



Framgångsfaktorer

• Förankra, förankra, förankra

• Politiken med på tåget

• Stark och förändringsbenägen ledning

• Pengar 

• Verksamhet som gillar förändringar

• Attityder och eldsjälar

• Samarbete

• Tålamod och uthållighet
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