
Hälsa och omsorg i en 
digital värld



Tänk om!

https://youtu.be/CqSDWoAhvLU
https://youtu.be/CqSDWoAhvLU
https://youtu.be/a1NIRyUrw2U
https://youtu.be/a1NIRyUrw2U


VÅGA SLÄPPA DET GAMLA!





Exempel - Watson

Aktiva besluts- och bedömningsstöd

https://www.youtube.com/watch?v=WFR3lOm_xhE


Utmaning



Utmaning



Utmaning



Utmaning



Utmaning



Använda digitaliseringens möjligheter: 

• god och jämlik hälsa och välfärd 
• utveckla och stärka egna resurser för 

ökad självständighet och 

delaktighet i samhällslivet.

2025 ska Sverige vara bäst i världen



”Jag är inlåst och ingen vill släppa 

ut mig så att jag kan gå hem.”



http://play.skl.se/video/smartare-valfard-i-vasteras
http://play.skl.se/video/smartare-valfard-i-vasteras


SKL 
LEDA för smartare välfärd

http://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/ledaforsmartarevalfard.9156.html
http://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/ledaforsmartarevalfard.9156.html
https://www.facebook.com/groups/LEDA.OPEN/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/LEDA.OPEN/?fref=ts


Dagny Carlsson

http://socialtjanst.ittempen.se/
http://socialtjanst.ittempen.se/


LIKA Socialtjänst

självvärdering av socialtjänstens digitalisering



Vision e-Hälsa 2025

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda 
digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att 
underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa 
och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad 
självständighet och delaktighet i samhällslivet.



Bakgrund

 Förstudie våren 2015 - behov av självvärderingsverktyg för socialtjänsten

 Fokus på socialtjänstens målgrupper

 Socialchefens verktyg – men flera funktioner bör vara involverade

 Projektfas hösten 2015-våren 2016

 Pilottester i ett mindre antal kommuner utifrån prototyp och presentation av 

version 1 av verktyget i april 2016



Hur ligger vi till i digitaliseringsarbetet? Vad behöver vi arbeta mer med? Hur går vi vidare? 

”Ta tempen på digitaliseringsarbetet”

Varför använda LIKA Socialtjänst?



4 områden för värdering, med indikatorer anpassade till 
verksamhetsområdet

Hur använder man verktyget?



1 Värdering

2 Resultat 3 Handlingsplan

1. Först gör du en värdering

2. Resultatet av värderingen visas i ett 

spindeldiagram

3. Värderingen ger en handlingsplan 

med aktivitetsförslag

Hur använder man verktyget?



 Handlingsplanen finns i en excelfil som kan användas på olika sätt för att analysera resultatet

Analys och bearbetning av resultat



Kommunkonto

 Kommunkonto ger full tillgång till alla funktioner

 Möjlighet att lägga upp de verksamheter man vill kunna särskilja och jämföra

 Verktyget innehåller en jämförelsefunktion för analys av olika verksamheter



Resultat och 
handlingsplan kan 
användas för diskussion i 
ledningsgrupper, 
medarbetargrupper och 
med politiken

Göra värderingen

Analysera resultat 
och handlingsplan

Börja 
arbetet!

Arbeta med LIKA



http://socialtjanst.ittempen.se
Var hittar man verktyget?

http://socialtjanst.ittempen.se/

