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Så styrs kommunen
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Halmstad

Kort om kommunen

• 13 förvaltningar

• 8 bolag

• Politisk majoritet av 

….

….

• 11 000 anställda





Hemvårdsförvaltningen 
Hemvårdsförvaltningen arbetar på uppdrag av hemvårdsnämnden.

Förvaltningen ansvarar för äldre personers behov av vård, omsorg, boende 

och aktivitet samt all kommunal hemsjukvård oavsett ålder.

Förvaltningen är en av kommunens största arbetsplatser med cirka 2 300 

medarbetare.



Hemvårdsförvaltningen skall vara en 

modern arbetsgivare som genom öppet 

klimat och med växtkraft för förnyelse 

och förändring möter nya behov och 

krav från Halmstads kommuns invånare.



En vision för att ta tillvara på 

möjligheterna

”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.”

Regeringen och Sveriges Kommuner 

och Landstings gemensamma vision för 

e-hälsoarbetet fram till 2025



Hemvårdsnämndens 

verksamhetsplan
Mål och aktiviteter inom 

digitalisering och välfärdsteknik

Kommunfullmäktige
Mål inom digitalisering och 

välfärdsteknik

Hemvårds-

förvaltningen
Planering och utförande inom 

digitalisering och välfärdsteknik



Påverkan

 Statens vision för e-hälsa 2025

 Ett smartare Halmstad (KS)

 Planeringsdirektiv (KF)

 Verksamhetsplan (HN, nämnden)

 Regional samverkan 

(regionen + kommunerna)

 Lagkrav

 Omvärlden förändras



Digitaliseringen en regional 

angelägenhet



Mod och nytänkande

• Digitaliseringen innebär stora 
möjligheter för socialtjänsten och 
hälso- och sjukvården

• Tekniken har inneburit stora 
förändringar i de sätt som människor 
möter och interagerar med varandra

• Felrädslan får inte styra oss!



Mobil informationshantering

Beskrivning

Genom ett mobilt arbetssätt ska all 

verksamhet få möjlighet till flexibelt arbetssätt. 

Med hjälp av mobiler, datorer och surfplattor 

nås information på ”fältet”. Mobil åtkomst till 

journalsystem och andra tjänster. 

Exempel: dokumentation, signeringslistor, 

hemtjänstplanering, genomförandeplan

• Förutsättningar för förändrat arbetssätt

• Enklare och snabbare 

informationsåtkomst

• Distansdokumentation

• Var 4:e inläsning mobil



Digital nattillsyn

Ersätter fysisk tillsyn av nattpatrullen. 

Kamera installeras (efter samtycke) och 

tillsynen sker på distans av behörig 

personal.

Kunder positiva.

Status & fakta
• Pilot genomfördes

• Ny lösning på plats

• Rutiner & arbetssätt

Nyttoeffekter

• Kunden riskerar inte att bli 

väckt

• Personalen slipper restid

• Bibehållen trygghetseffekt



Digitala signeringslistor

Beskrivning
• Digitala signeringslistor för 

mediciner mm. 

• Hela processen digital och mobil.

• 4700 användare

• 2000 patienter

• 457 000 överlämningar/månad 
(15 000/dag)

Status & Tid
• 2016 förstudie

• 2017 feb-apr kravspecifikation

• Upphandling pub sept. 2017

• 2018 Avtal, införande och 

utbildning februari-april

Nyttoeffekter

• Kortare ledtider

• Ökad patientsäkerhet

• Minskad adm. tidsåtgång

• Enklare rapportering och 

uppföljning



OssEmellan

Beskrivning

Mobilapp utgör länk 

mellan personal och 

anhöriga. Fokus på 

meddelande och bilder.

Dela med sig av 

aktiviteter.

Status & Tid

• Upphandling kv. 1 2018

• Införande Oskarström och 

Sofieberg initialt

Nyttoeffekter

• Transparens och inblick ger 

trygghet

• Smidig kommunikationskanal 

för båda parter

• Underlag för samtal



Digital nyckelhantering

Beskrivning
Digital nyckelhantering innebär 

möjlighet att öppna dörrlås via 

mobilen. Exempelvis larm- och 

nattpatrull kan åka på larm utan 

att hämta nycklar. I dag i mindre 

skala/volym.

Status & Tid

• Kommungemensam 

upphandling

• Flexibel lösning

• Publicering höst 2018

Nyttoeffekter
• Alltid nyckel med sig

• Färre extraresor

• Säkrare nyckelhantering

• Mobilt mervärde – mobilen ett mobilt 
redskap på flera fronter



Halmstad leder för smartare välfärd

Digitaliserade äldrelägenheter

https://vimeo.com/254455720

https://vimeo.com/254455720


Invånardialog



LIKA-socialtjänst är ett självvärderingsverktyg, som tar tempen på 

digitaliseringen inom socialtjänstens verksamheter. LIKA konkretiserar och 

åskådliggör förutsättningar för att nå framåt i arbetet med digitaliseringen 

inom socialtjänsten.

Övergripande Äldreomsorgen





Möt livet.

Möt Halmstad.

Jennie Vidal Förvaltningschef 

Thomas Wollentz, IT och digitaliseringsansvarig 


