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Vi kommer….

… rikta rampljuset på medarbetarna och deras 
kompetens, som är en del av framtidens vård- och 
omsorg. 

… belysa medarbetarnas roll i framtidens vård och 
omsorg, vikten av deras kompetensutveckling för att 
välfärdsteknik och verksamheterna ska fungera i 
framtiden. 

… belysa de mjuka värdena i en framfart av siffror, 
teknologi och digitalisering.



Ett samverkansprojekt

Vilka ingår i projektet?
Högskolan i Halmstad, Region Halland och de 
halländska kommunerna har gemensamt tagit fram 
projektet och genomför insatserna tillsammans.

Hur finansieras projektet?
Digga Halland finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och av samtliga 
ingående parter i projektet. 

Kort om projektet:
Digga Halland är ett samverkansprojekt som ska genomföra
kompetenshöjande insatser för medarbetare inom vård- och omsorgssektorn
i Halland. Syftet är att öka förutsättningarna för medarbetaren att möta den
digitala utvecklingen. 



2000 deltagare

Chefer och ledare

7000 deltagare

Medarbetare inom vård 

och omsorg



Digga Halland i siffror



Mål i projektet

1.
Medarbetarna ska…

2.
3.
4.

… öka sina kunskaper om hur 
konsekvensanalyser och kravställningar
kan utformas inför införande av digitala 
system och tjänster. 

… öka sina kunskaper om hur digitala 
tjänster kan bidra till att effektivisera, 
förbättra kvaliteten samt möta
kundgruppers behov vid verksamhetens 
genomförande.

… bli mer involverade och delaktiga vid 
implementeringen av digitala tjänster.

… öka sina kunskaper om att kunna ställa 
om sin organisation och

arbetssätt till digitala arbetssätt.

Medarbetarna ska…

Medarbetarna ska…

Medarbetarna ska…

Foto: Joakim Andersson



Digga Halland består av 10 delprojekt

1. Webbutbildning

2. Lärprocesser

3. Det digitala landskapet 
runt patienten

4. Införande av 
välfärdsteknik inom 
äldreomsorgen Arbetssätt 
PIO 

5. Samordnare/planerare

6. IKT-pedagog 7. Digitaliseringsombud

8. Stärka 
innovationskraften
och innovationsprocesser 

9. Digga Signering
10. 
”Digitaliseringscoacher”. 
Innovationsmodell. 
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Tre deltagare

Nedslag i projektet



Sirkuu & Annika



Carl



Lotta



Webbutbildningen

Genomförs i Halland
maj 2019 - feb 2020 

https://youtu.be/oyS84JwD8Zw


Lärprocesser



Följ gärna Digga Halland!

hh.se/diggahalland

blogg.hh.se/digga-halland


