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Avsiktsförklaring om regional digital agenda
Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Ärendebeskrivning
It- och energiministern har bjudit in landstingsstyrelsens ordförande till att
signera en avsiktsförklaring om att Stockholms läns landsting avser att ta
fram en regional digital agenda för Stockholmsområdet. Den regionala
agendan ska syfta till att uppnå målen i den av regeringen lanserade Itstrategin, It i människans tjänst - Den digitala agendan för Sverige.
Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att Stockholms läns landsting ska signera en avsiktsförklaring om att
landstinget avser ta fram en regional digital agenda i samverkan med andra
samhällsaktörer
att uppdra åt landstingsdirektören att stödja framtagandet av en regional
digital agenda i samverkan med andra samhällsaktörer.
Landstingsrådsberedningens motivering
It- och energiministern har bjudit in Stockholms läns landsting att signera
en avsiktsförklaring om att man delar ambitionen att Sverige ska bli bäst i
värden på att använda digitaliseringens möjligheter. Genom att signera
avsiktsförklaringen meddelar man också att landstinget har för avsikt att, i
samverkan med olika samhällsaktörer, ta fram en agenda för det digitala
arbetet i regionen. Det regionala arbetet ska syfta till att uppnå målen i Den
digitala agendan för Sverige.
De mål och satsningar som tas upp i Den digitala agendan för Sverige
stämmer väl överens med intentionerna i Stockholms läns landstings ITpolicy. Den digitaliseringsutveckling som just nu sker inom Stockholms
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läns landsting ligger också i linje med målen i Den digitala agendan för
Sverige.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 31 januari 2013
It- odienergiministernsinbjudan den 12 december 2012
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Avsiktsförklaring om regional digital agenda
Ärendebeskrivning
It- och energiministern har bjudit in landstingsstyrelsens ordförande till att
signera en avsiktsförklaring om att Stockholms läns landsting avser att ta
fram en regional digital agenda för Stockholmsområdet. Den regionala
agendan ska syfta till att uppnå målen i den av regeringen lanserade Itstrategin, It i människans tjänst - Den digitala agendan för Sverige.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 31 januari 2013
It- och energiministerns inbjudan den 12 december 2012
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att Stockholms läns landsting ska signera en avsiktsförklaring om att
landstinget avser ta fram en regional digital agenda i samverkan med andra
samhällsaktörer
att uppdra åt landstingsdirektören att stödja framtagandet av en regional
digital agenda i samverkan med andra samhällsaktörer.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
It- och energiministern har bjudit in landstingsstyrelsens ordförande till att
signera en avsiktsförklaring om att Stockholms läns landsting avser att ta
fram en regional digital agenda för Stockholmsområdet. Den regionala
agendan ska syfta till att uppnå målen i strategin Den digitala agendan för
Sverige som regeringen har fattat beslut om. Arbetet med digitalisering
inom Stockholms läns landsting ligger i linje med Den digitala agendan för
Sverige. Mycket arbete har redan skett för att utveckla e-tjänster och göra
landstingets tjänster mer lättillgängliga. Förvaltningen föreslår därför att
Stockholms läns landsting ska signera en avsiktsförklaring om att man
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avser ta fram en regional digital agenda i bred samverkan med andra
samhällsaktörer. Landstingsdirektören föreslås också få i uppdrag att stödja
arbetet med att ta fram en regional digital agenda.
Bakgrund
I september 2011 fattade regeringen beslut om strategin; It i människans
tjänst - en digital agenda för Sverige. Agendan är en sammanhållande
strategi för att ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen ger. Målet är
att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens
möjligheter.
It- och energiministern har bjudit in Stockholms läns landsting att signera
en avsiktsförklaring om att man delar ambitionen att Sverige ska bli bäst i
värden på att använda digitaliseringens möjligheter. Genom att signera
avsiktsförklaringen meddelar man också att landstinget har för avsikt att, i
samverkan med olika samhällsaktörer, ta fram en agenda för det digitala
arbetet i regionen. Det regionala arbetet ska syfta till att uppnå målen i Den
digitala agendan för Sverige.
Agendan fokuserar på fyra strategiska områden där det finns behov av
utvecklad digitalisering med utgångspunkt i användarens perspektiv.
Områdena är; Lätt och säkert att använda, Tjänster som skapar nytta, Det
behövs infrastruktur och It:s roll för samhällsutvecklingen. Under
respektive område finns mer specifika mål och insatser.
Lätt och säkert
Exempel på satsningar inom detta strategiska område som direkt rör
landstingets verksamhet är:
• alla som vill ska kunna använda de möjligheter som digitaliseringen
erbjuder,
• tillängligheten till och användbarheten av offentliga e-tjänster bör
öka,
• det behövs en öppnare och smartare förvaltning som stödjer
innovation och delaktighet,
• användningen av it och internet ska präglas av säkerhetsmedvetande och tillit.
Tjänster som skapar nytta
Exempel på satsningar inom detta strategiska område som direkt rör
landstingets verksamhet är:
• det nationella arbetet inom eHälsa inriktas på att skapa synliga och
konkreta förbättringar för tre huvudsakliga målgrupper: individen,

LS 1301-0117

Stockholms läns landsting

3(5)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2013-01-31

vård- och omsorgspersonal samt beslutsfattare inom hälso- och
sjukvården och socialtjänsten.
Det behövs infrastruktur
Exempel på satsningar inom detta strategiska område som direkt rör
landstingets verksamhet är:
• privata och offentliga informationssystem ska säkras i syfte att
värna olika värden i samhället såsom demokrati, personlig
integritet, tillväxt samt ekonomisk och politisk stabilitet,
• det offentliga Sverige ska använda geografisk information som är
beskriven i nationellt bestämda referenssystem och som bygger på
internationella överenskommelser.
IT:s roll för samhällsutvecklingen
Exempel på satsningar inom detta strategiska område som direkt rör
landstingets verksamhet är:
• i forskningsverksamhet och innovationsprocesser ska digital
information och digitala verktyg användas i ökad utsträckning
• IT ska bidra till ett miljöanpassat samhälle
• jämställdheten inom IT-området ska öka kraftigt.
Överväganden
De mål och satsningar som tas upp i Den digitala agendan för Sverige
stämmer väl överens med intentionerna i Stockholms läns landstings ITpolicy som är beslutad av landstingsfullmäktige den 20 mars 2012, § 41 (LS
1109-1224). Den digitaliseringsutveckling som just nu sker inom
Stockholms läns landsting ligger också i linje med målen i Den digitala
agendan för Sverige. Några goda exempel på arbetet inom landstinget
redovisas nedan.
Digitalisering i hälso- och sjukvården
Utveckling i syfte att genom digitalisering göra landstingets arbete mer
öppet och åtkomligt för invånarna i länet pågår kontinuerligt. Inom hälsooch sjukvården har arbetet med digitalisering kommit mycket långt. Den
möjlighet till sammanhållen journal som patientdatalagen skapat har
utnyttjats. I Stockholms läns landsting delar cirka 80 procent av vården
journaler över organisationsgränserna. Det har bland annat skapat
förutsättningar för förbättrad patientsäkerhet. En annan effekt är också att
vissa prover och undersökningar inte behöver göras om hos olika
vårdgivare. Detta leder till minskat lidande för patienterna och lägre
kostnader för landstinget.
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Användandet av digitalt stöd för vård på distans används och utvecklas
kontinuerligt inom hälso- och sjukvården. Det handlar till exempel om stöd
för nätverk och samarbete där experter från olika ställen kan vara delaktiga
i vården av en patient. Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset fungerar som en knutpunkt för vård på distans. Man samlar och
sprider kunskap om existerande lösningar och lyckade projekt. Utveckling
av nya tjänster sker i nära samverkan med näringslivet.
Stockholms läns landsting deltar också i flera innovationsprojekt som
finansieras av Vinnova. Exempelvis projektet Mina vårdflöden som
genomförs tillsammans med Region Skåne och Västra Götalandsregionen.
Projektet syftar bland annat till att utveckla processrelaterade e-tjänster för
invånarna.
eHälsa är en central del av hälso- och sjukvården i Stockholms län. Genom
e-tjänsten Mina vårdkontakter kan patienter, bland mycket annat, beställa
tid, förnya recept och hjälpmedel, begära ut journalkopior samt
kommunicera med vårdgivare. Via tjänsten kan invånare också välja
vårdgivare och ta emot kallelser. Tillsammans med Norrbottens och
Uppsala läns landsting ska Stockholms läns landsting utveckla vårdens
infrastruktur. Uppdraget samordnas via Center för eHälsa i samverkan
(CeHis). Ett annat samverkansprojekt är utvecklingen av ett sammanhållet
koncept med e-tjänster som stöd för cancerpatienter i deras vårdprocess.
Stockholms läns landstings satsning på ett nytt högspecialiserat
universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, öppnar
ytterligare möjligheter för att använda digitaliseringen som stöd för
utvecklingen av vården.
Digitalisering inom kollektivtrafiken
Inom trafikområdet pågår också mycket arbete med digitalisering. För stora
delar av kollektivtrafiken finns realtidsinformation att tillgå. Inom kort
kommer kollektivtrafiken i hela Stockholms län att vara uppkopplad mot
internet. Tjänster kopplade till realtidsinformation kommer då kunna
utvecklas ytterligare.
Tillsammans med Samtrafiken och Victoria institutet driver landstinget
arbetet kring öppen data och etableringen av trafiklab.se. Trafiklab.se syftar
till att tillhandahålla kostnadsfri trafikdata till utvecklare och innovatörer.
Det är ett sätt att skapa nytta före resenärer i vardagen genom samverkan
och öppenhet. Trafiklab.se har under det senaste året bland annat tilldelats
Guldlänken, utmärkelse för den mest innovativa e-förvaltningsutvecklingen
till nytta för medborgare och företag. Kopplat till detta driver man också
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tävlingen Travelhack 2013. Tävlingen syftar till att inspirera Sveriges
utvecklare att ta fram innovativa tjänster som gör kollektivt resande mer
attraktivt.
De strategiska beslut runt IT som är fattade inom Stockholms läns
landsting ligger helt i linje med den agenda som regeringen har fattat beslut
om. Därför föreslår förvaltningen att Stockholms läns landsting signerar
avsiktsförklaringen om att ta fram en regional digital agenda i syfte att
bidra till målen i It i människans tjänst - Den digitala agendan för Sverige.
Förvaltningen föreslår också att landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att stödja framtagandet av en regional digital agenda
för Stockholmsregionen i samverkan med andra samhällsaktörer.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.
Miljökonsekvenser av beslutet
Syftet är att arbetet med att uppnå den digitala agendan för Sverige ska
bidra till en förbättrad miljö. Ett av målen i Den digitala agendan för
Sverige är att digitaliseringen ska bidra till en förbättrad miljö. En aspekt på
detta är att fler saker kan skötas på distans med fler digitaliserade
samhällstjänster vilket kan minska miljöpåverkan genom minskat resande.

Toivo Heinsoo ^
Landstingsdirektör
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Landstingsstyrelsens ordförande
Torbjörn Rosdahl
Landstingshuset, Rotel 1
Box 22550
104 22 Stockholm

It- och energiministern
Anna-Karin Hatt

Inbjudan till lunch den 20 februari och att bli signatär av den Digitala
agendan för Sverige

Den ökade digitaliseringen påverkar samhällets alla områden både lokalt,
regionalt, nationellt och internationellt. Regeringen lanserade i oktober
2011 en it-strategi; It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige.
Det mål som regeringen slagit fast, och som beslutats av Riksdagen, är
att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens
möjligheter.
Arbetet med att förverkliga den nationella digitala agendan pågår för
fullt. Om Sverige ska lyckas använda if.s fulla potential måste vi arbeta
tillsammans och alla behöver ta ett ansvar - medborgare, företag, och
ideella organisationer, likväl som kommuner, samverkansorgan, landsting
och statliga myndigheter.
Ett sätt att manifestera denna samverkan är att ingå ett signatärskap.
Signatärskapet innebär att man:
• delar målet om att Sverige ska bli bäst i världen på att använda
digitaliseringens möjligheter,
• har för avsikt att ta fram en regional digital agenda i bred
samverkan med olika aktörer i samhället.
Hittills har landsting, regionförbund och länsstyrelse i 7 län signerat en
avsiktsförklaring om att ta fram en regional digital agenda. Flera därtill
har varit intresserade av att signera under hösten, men tyvärr har det
fallit på att det har varit svårt att hitta tider för signeringen.
Signeringslunch 20 februari 2013 i Stockholm

Jag vill bjuda in Dig till lunch och signering av avsiktsförklaring i
Stockholm den 20 februari 2013 kl 12.00-13.30.

Postadress
103 33 Stockholm

Telefonväxel
08405 10 00

Besöksadress
Mäster Samuelsgatan 70

Telefax
08-411 36 16

£-posf»n.reglstrator®fegerlngsI«nsliet.se
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Målet är att så många som möjligt ska bli signatärer. Min förhoppning är
att alla de återstående länen kommer till denna lunch, med representanter
från landsting, regionförbund och länsstyrelse.
Vänligen meddela senast den 14 januari 2013 om du har möjlighet att
deltaga till Juha Älskog, Näringsdepartementet, via epost
iuha.alskog@regeringskansliet.se eller telefon 08-405 15 05.

