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IKT plan för vård- och omsorgsstyrelsen
2014
Enligt Värmdö kommuns IKT-policy ska varje nämnd årligen fastställa en IKT-plan. För
vård- och omsorgsstyrelsens del är IKT-planen starkt kopplad till det nationella
arbetet inom eHälsa. I år är det första gången en IKT-plan upprättas för vård- och
omsorgsstyrelsen varför fokus har legat på att kartlägga redan befintliga system samt
vilka satsningar som kommer behöva göras inom området.
1.1

Kartläggning av redan befintliga system

Informations- och kommunikationsverktyg (IKT) som i dag
används inom vård- och omsorgsstyrelsens verksamheter
Verksamhetsövergripande system
Namn
Procapita
Raindance
QlickView
DF Respons
Stratsys
Heroma
Outlook

Område
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi

Funktion
Hyror boende LSS
Kontering fakturor
Statistik och rapporter
Synpunktshantering
Verksamhetsplanering, måluppföljning
Personal
Mejl

Verksamhetsspecifika system
Hemtjänst
LapsCare
LifeCare
Procapita
Samsung
Trygghetslarm
Rekrytera

Planeringssystem
Insatsrapportering
Sol-dokumentation
Telefoni och mobilt dokumentationsverktyg
Kundlarm
Hemmesta/
Djurö

Bemanningsplanering och optimering
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Särskilt boende för äldre
Viva
Pascall
Larmsystem
NPÖ-konsument
Djuröhemmet
Kvalitetsregister
Svenska Palliativregistret

Dokumentation
Kundlarm
Sammanhållen journalföring

Nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en person i livets slutskede varit.

LCP

Nationellt kvalitetsregister - fall, trycksår, undernäring och munhälsa
Vägledning för vård av döende

Boende LSS
Viva
Larm

LSS-dokumentation (enstaka verksamheter)
Mellan enheter samt personbundna larm

Daglig verksamhet LSS
Larm
Viva

Personbundna larm
Dokumentation

Senior alert

Personlig assistans

1.2 Kommande satsningar inom IKT (2014/2015)
Den snabba utvecklingen av IT-baserade tjänster ger kontinuerligt nya möjligheter att
förbättra kvalitet och effektivitet inom vård- och omsorgsstyrelsens verksamheter.
IKT-planen ska fungera som ett stöd i planeringen för hur IT-tjänster kan stödja
verksamheternas kärnprocesser.
Under året kommer satsningar att genomföras inom området, bl.a. införandet av
nyckelfrihemtjänst, nytt insatsrapproteringsverktyg, nytt planeringsverktyg för
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hemtjänsten med mera.
För att på ett kvalitativt sätt arbeta vidare med IKT och eHälsa kommer en IKT-strateg
att rekryteras till proVarmdo ledningsstöd. IKT-strategen kommer att vara verksam
både inom vård- och omsorgsstyrelsen och inom utbildningsstyrelsen.

Planering för nya informations- och kommunikationsverktyg (IKT)
2014/2015
Satsningar inom IKT kan innebära både implementering av helt nya system men även
implementering av nya applikationer/funktioner i redan befintliga system.

Verksamhetsövergripande system
Namn

Område

Combine
QlickView – ny apEkonomi
plikation
DF Respons – ny
applikation
Stratsys – ny applikation

Funktion
Mottagande av beställning, bekräftelse, genomförandeplaner.

När?
2014

Statistik och rapporter

2014

Avvikelsehantering HSL, Sol och LSS

2014

Kvalitetsledningssystem, Avtalsuppföljning och kvalitetsuppföljning.

2014

Verksamhetsspecifika system
Hemtjänst
Kompanion

Combine

Phoniro

Combine

Combine
Samsung
Särskilt boende för äldre
Journalsystem

Planeringssystem
Insatsrapportering och nyckelfri
hemtjänst
Sol-dokumentation
Telefoni och mobilt dokumentationsverktyg

HSL- och Sol-dokumentation

2014
2014
2014
2014

upphandling krävs
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Larmsystem
NPÖ-konsument
NPÖ-producent
Kvalitetsregister

Kundlarm
Gustavsgården Sammanhållen journalföring
Sammanhållen journalföring

BPSD-registret
RikSsår

förnyelse krävs

Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid
Demens
Svenska nationella kvalitetsregistret för svårläkta sår

2014/2015
2014
2014/2015

2014
2015

Boende LSS
Dokumentation

LSS-dokumentation

upphandling krävs

2014

Daglig verksamhet LSS
Dokumentation

LSS-dokumentation

upphandling krävs

2014

upphandling krävs

2014

Personlig assistans
Dokumentation

Planen skapar ramar för det fortsatta arbetet inom IKT och tydliggör vilka områden
som behöver prioriteras framöver.
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