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Ärendebeskrivning
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har den 18 juni 2010
beslutat godkänna verksamhetsplan och budget för landstingens
gemensamma arbete med den Nationella strategin för eHälsa 2011.
Styrelsen rekommenderar landstingen att anta verksamhetsplanen samt att
genomföra beskrivna aktiviteter.
Ärendets beredning
Verksamhetsplan och budget har tagits fram av Center för eHälsa och dess
ledning och utgår från tidigare beslutad handlingsplan.
Verksamhetsplanen är förankrad i landstingsdirektörsföreningen.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att anta Verksamhetsplan 2011 – Center för eHälsa i samverkan
att genomföra beskrivna aktiviteter.
Förvaltningens förslag och motivering
Bakgrund
Samtliga landsting och regioner har antagit en treårig handlingsplan (20102012) för en nationell IT-infrastrukturplattform och förslag till finansiering
och kostnadsfördelning dem emellan. Projektet finansieras genom statliga
stimulansbidrag och landstingsbidrag.
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Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Den totala kostnadsramen för år 2011 är 300 mkr i 2010 års prisläge,
fördelat på samtliga landsting och regioner. Av den totala summan
förutsätts liksom tidigare att minst 45 mkr finansieras av Dagmarmedel.
SLL har i budget för 2010 avsatt 57 mkr för nationell IT, vilket är ca 10 mkr
för lågt då alla förutsättningar inte var kända när budgeten fastställdes.
Inför 2011 finns det i och med den föreliggande planeringen underlag för
korrekt budgetering.
Inriktning på verksamhetsplan 2011
Den absoluta merparten av innehållet i den treåriga handlingsplanen gäller
fortfarande. Det har gått kort tid sedan den antogs. Det som därutöver bör
beaktas är följande:
En reviderad nationell IT-strategi har arbetats fram under våren 2010. Den
fortsätter att allt väsentligt på den inslagna vägen från 2006, men betonar
bl a ytterligare samspelet mellan olika huvudmän. Samtidigt byter den
namn till strategi för nationell eHälsa. Som invånare ska man kunna
förvänta sig att samspelet fungerar väl, även IT-mässigt, oavsett vilken
organisation/utförare/huvudman som är ansvarig. Fokus blir än tydligare
på invånarens behov, påverkansmöjlighet och nytta.
En nationell läkemedelsstrategi är under utarbetande. Den förutsätter
sannolikt utökat IT-stöd inom olika områden; från medicinsk
behandling/förskrivning till uppföljning och analys på nationell nivå.
Hantering av de nationella kvalitetsregistren och särskilt
samordning/strukturering mellan dem och befintliga journalsystem är en
fråga som behöver lösas för att säkerställa kvalitet och kostnadseffektivitet.
En utredning pågår.
Utredningar pågår om samordnad utveckling av elektroniska remisser och
även generell registrering av vårdrelaterade infektioner (VRI). F n och
preliminärt har 15 mkr reserverats för dessa ändamål under 2011.
Fokus för år 2011 är på att fullfölja, införa och dra nytta av det som är
påbörjat – snarare än att starta nya projekt.
Samspelet mellan landsting/regioner och kommuner behöver än mer
förstärkas i den kommande utvecklingen.
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Alltmer av utvecklingen på nationell nivå påverkas av standards och
regelverk som utarbetas på internationell nivå. Det är angeläget, såväl att
svenska erfarenheter och intressen drivs internationellt, som att nationella
och landstings-/regionala projekt/förvaltningsobjekt tillämpar etablerade
internationella regelverk.
I takt med att allt fler applikationer är införda och övergår i förvaltning ökar
behovet av att förbättra och förstärka förvaltningen, parallellt med ökade
krav på kostnadseffektivitet. De nationella lösningarna blir
verksamhetskritiska och förväntas förvaltas med högsta möjliga stabilitet,
tillgänglighet och säkerhet. Med begreppet förvaltning avses
användarstöd/införandestöd, ändringshantering, viss utveckling samt
daglig IT-drift och underhåll.
Med start under år 2010 och successivt kommer de nationella
säkerhetslösningarna under samlingsnamnet BIF (Bastjänster för
informationsförsörjning) att färdigställas. Generellt gäller att samtliga
projekt/förvaltningsobjekt som beskrivs i verksamhetsplan 2011 ska
genomför nödvändig anpassning till BIF.

De prioriteringar som görs i verksamhetsplan 2011 överensstämmer väl
med de prioriteringar SLL gör och stödjer vårt eget arbete med
utvecklingen av IT-stödet. Med hänvisning till detta föreslås att
verksamhetsplanen antas.

Mona Boström
Landstingsdirektör
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