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Famna startades 2004 av åtta organisationer efter ett
gemensamt initiativ att bilda en intresseorganisation för
idéburen vård och social omsorg.* Idag, fjorton år senare,
omsätter Famnas nu cirka 80 medlemmar omkring
7,7 miljarder kronor och har 9 100 årsanställda.
Famnas verksamhet finansieras främst genom medlems
avgifter och projektbidrag. Sedan 2007 har Famna också
erhållit ett statligt bidrag för utvecklings- och kvalitets
arbete.
Fr o m våren 2018 är det fullständiga namnet på
organisationen Famna – riksorganisationen för idéburen
välfärd.
För mer information om Famna och dess verksamhet,
se www.famna.org
*

Begreppet idéburen används genomgående för att beteckna organisationer som
utan vinstsyfte driver verksamhet och där överskottet – vinsten – återinvesteras i
verksamheten. Synonymer som emellanåt brukas är ”ideell” eller ”non profit”
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Förord
Kvalitet och utveckling av den idéburna välfärden har alltsedan Famna grundades
varit en central fråga. Detta återspeglas i föreningens stadgar där det i ändamåls
paragrafen slås fast att Famna bedriver ”kvalitets- och utvecklingsarbete” och att
”medlem förväntas bedriva ett ständigt pågående kvalitetsutvecklingsarbete”.
De senaste åren har mycket av Famnas insatser inom kvalitets- och utvecklingsarbete
skett inom ramen för projekt, finansierade av Vinnova och Svenska ESF-rådet.
Ett av dessa beskrivs ingående i denna rapport: Famnas kompetensforum i eHälsa,
ett treårigt ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt i Stockholms län.
Digitalisering, eHälsa och nya metoder inom vård och social omsorg går hand i hand
med kvalitetsarbete och utveckling hos våra medlemmar. Idag ses digitaliseringen
som en integrerad del av verksamhetsutvecklingen. Den demografiska utvecklingen
gör att vi måste hitta bättre, säkrare och effektivare sätt att arbeta. Innovationer
kring eHälsa beskrivs internationellt som en av de största drivkrafterna för att
utveckla hälso- och sjukvården och den sociala omsorgen, just för dess potential att
förbättra kvaliteten och tillgången till vård och social omsorg.
Famna deltar i den utvecklingen genom att representera den idéburna välfärden i
bl a det Nationella rådet och andra fora där Vision e-hälsa 2025 diskuteras.
Projektansökan för Famnas kompetensforum i eHälsa utformades av fil dr Truls
Neubeck, Famnas dåvarande kvalitetschef, tillsammans leg sjukgymnast Viktoria Loo
Skyman, då utvecklingsledare på Famna. Den senare blev projektledare när ”eHälso
projektet”, som det i dagligt tal kallas, gick igång med analys- och planeringsfasen i
december 2015. Under Viktoria Loo Skymans föräldraledighet (januari 2016 – januari
2017) var fil dr Ann-Charlott Norman projektledare. Loo Skyman var tillbaka i februari
2017 och slutförde genomförandefasen liksom avslutningsfasen (se vidare s 8). Till
projektet har även Ingemar Olsson, kommunikatör, och Lena Blomén, ekonom, varit
knutna på deltid. Projektets styrgrupp har letts av undertecknad.
Famna hade redan innan projektet startade förankrat intresse och medverkan hos
ett antal medlemmar i Stockholms län. Med från starten var BOSSE Råd stöd och
kunskapscenter, Bräcke diakoni, Danvikshem, Ersta diakoni, HSB Omsorg, Löjtnants
gården, Skyddsvärnet, Stockholms Sjukhem (inkl Stockholms sjukhem Geriatrik i
Bromma), Stora Sköndal och Stockholms Stadsmission. HSB Omsorg klev av projektet
och blev i slutet av 2016 en del av Ersta diakoni. Ytterligare två organisationer
välkomnades som deltagare under 2016: Vidarkliniken och IFS/CS Steg för steg.
Således omfattades elva organisationer av projektet.
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I denna rapport delar vi med oss av upplägget från början till slut: uppsatta mål –
såväl kvantitativa som kvalitativa – hur arbetet bedrivits och förankrats, vilka
lärdomar och erfarenheter och erfarenheter vi fått genom det omfattande treåriga
kompetensutvecklingsarbetet på organisationsnivå och inte minst hur deltagarna
själva uppfattar att de utvecklat sin kompetens.
Projektet avslutas i november 2018. Men resultaten lever kvar och ska byggas vidare
på, såväl i de deltagande organisationerna som i Famns fortsatta kvalitets- och
utvecklingsarbete. Digitaliseringen erbjuder stora möjligheter men kräver också att vi
alla utvecklas, förändrar arbetsmetoder, lär oss nytt och emellanåt måste göra saker
på ett helt nytt sätt. Frågor om eHälsa blir därför fortsatt en viktig del av Famnas
kvalitetsarbete och kommer att integreras i verksamheten genom bl a vårt
Kvalitetsnätverk, men också när vi som remissinstans ger vår syn på utredningar och
när vi som representanter för sektorn medverkar i myndigheters nätverk och
referensgrupper.
Slutligen ett stort tack till alla er Famna-medlemmar som med nyfikenhet och
entusiasm deltagit i styrgruppen och som eHälsocoacher – utan er hade det
naturligtvis inte funnits något projekt att skriva rapport om.
Stockholm i november 2018

Ulrika Stuart Hamilton
Generalsekreterare
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Sammanfattning
Det treåriga ESF-finansierade projektet ”Famnas kompetensforum i eHälsa” har haft som
syfte att stärka vård- och omsorgspersonalens kunskap och trygghet kring digitala
arbetssätt i deras vardag och att stimulera arbetet med de organisatoriska förut
sättningarna för att kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter. Elva idéburna vård- och
omsorgsorganisationer inom Stockholms län, alla medlemmar i Famna, har medverkat.
Projektet har nått nära 2 000 medarbetare med över 44 000 kompetensutvecklings
timmar totalt. Projektet har pågått under perioden december 2015 – november 2018.
Projektet har bidragit till en ökad medvetenhet och engagemang hos medarbetarna om
vad eHälsa och digitalisering i praktiken innebär inom vård och social omsorg. Personal
och ledningar intygar att deltagandet i projektet har gynnat IT-utvecklingen i den egna
organisationen. Medarbetarna har utifrån lokala kartläggningar fått kompetens
utveckling baserat på individuella behov, vilket har lett till att de känner sig tryggare och
säkrare i att hantera de digitala verktyg som finns på arbetsplatsen. Med ökad
kompetens har användningen av de digitala systemen ökat. Dit hör användningen av
e-post, digitala avvikelsesystem, intranät och kalenderfunktioner, för att nämna några.
Utöver kompetensutvecklingen har 26 konkreta förbättringsarbeten genomförts.
Genom att på ett bättre sätt tillvarata eller implementera behovsanpassade digitala
lösningar har förändringsarbetet syftat till att skapa säkrare vård och omsorg med
högre kvalitet för patienter och brukare. Den ökade kunskapen bland personal
grupperna har också gett goda förutsättningar för medarbetarna att vara med och
påverka den digitala utvecklingen framöver, vilket stärker medarbetaren, skapar
stolthet och ger arbetsglädje.
De lokala delprojektledarna, eHälsocoacherna, har stärkt sin kompetens i att leda
utvecklingsarbete. Nytt är att man har skapat digitala ombud/superanvändare av olika
slag som i stor utsträckning kommer att ha kvar sina roller som lokalt knutna stöd
personer efter projektet slut. De kommer att fungera som ett efterfrågat IT-stöd i
vardagen. Över 100 interna utbildare har engagerats i projektet. Alla medverkande
organisationer har eller håller på att skapa en strategi och handlingsplan för fortsatt
arbetet kring eHälsa och digital kompetensutveckling. En sak är gemensam, idag ses
digitaliseringen som en integrerad del av verksamhetsutvecklingen, inte ett separat spår.
Denna slutrapport beskriver de huvudsakliga och övergripande delarna av projektet,
dess process och resultat. För den fullständiga bilden av de medverkande
organisationernas tillvägagångssätt och resultat ber vi att få hänvisa till de tolv olika
slutrapporterna från de medverkande organisationerna.1
1

Antalet medverkande medlemsorganisationer är elva, men Stockholm Sjukhem Vård och Omsorg och Stockholm
Sjukhem Geriatrik har skrivit varsin slutrapport.
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Projektidé och förväntade resultat
Bakgrund
Inom Stockholmsområdet arbetar idag över 3000 medarbetare inom den idéburna
välfärdssektorn.2 I takt med den tekniska och demografiska utvecklingen ökar kraven
på nya kompetenser både för anställda och verksamheter. Samtidigt saknas ofta
strukturer och resurser för kompetensutveckling inom den idéburna sektorn, till
skillnad från övrig offentligt finansierad välfärdsverksamhet.
Innovationer kring eHälsa beskrivs internationellt som en av de största drivkrafterna
för att utveckla hälso- och sjukvården och den sociala omsorgen just för dess
potential att förbättra kvaliteten och tillgången till vård bland annat. Sverige har en
vision om att år 2025 vara världsledande i att tillvarata digitaliseringens möjligheter.
För att vi skall nå visionen måste de som skall använda den nya teknikens möjligheter,
medarbetare och chefer, ha rätt kunskap och kompetens, och organisationerna
behöver ha rätt förutsättningar för att också kunna tillvarata digitaliseringens
möjligheter. Det handlar förutom om att ha tillräcklig kompetens också om förut
sättningar vad gäller organisering, ledarskap och infrastruktur. Detta projekt har haft
fokus på kompetensutveckling och organisatoriska aspekter.
Projektägare har varit Famna, riksorganisationen för idéburen välfärd. Famna samlar
drygt 80 stiftelser, ideella föreningar, ekonomiska föreningar och aktiebolag utan
vinstsyfte som alla bedriver vård och social omsorg på idéburen grund. Famna
arbetar för att synliggöra den idéburna välfärden och verkar för tillväxt och
utveckling av sektorn. Vi har till uppgift att stötta medlemmarna i verksamhets
utveckling där eHälsa och digitalisering idag är en viktig aspekt. Elva av våra
medlemsorganisationer inom Stockholms län har deltagit i projektet. Personer från
projektägaren Famna som har vart involverade i projektet är, förutom projekt
ledaren, en kommunikatör/administratör, en ekonom och generalsekreteraren, som
varit styrgruppens ordförande.

Projektets syfte och målsättning
Famnas kompetensforum i eHälsa har haft som syfte att skapa ett hållbart arbetsliv
med anställningsbarhet för redan anställda, stärka den digitala kompetens för den
idéburna sektorns medarbetare inom vård och omsorg och samtidigt jobba för att
skapa de attraktiva arbetsplatser som behövs för att kunna locka till sig framtidens
medarbetare. För att lyckas med detta har projektet utgått från inriktningsmål på tre
nivåer.

2

Uppskattning gjord på basis av Famnas Tillväxtrapport 2018.
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I Individnivå: Identifiera och uppfylla medarbetares specifika kompetensbehov i
digitala arbetssätt där jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet är en
integrerad aspekt.
͵͵ Genomföra planerade kompetensförstärkande insatser för anställda
medarbetare, baserade på de organisations- och individspecifika behov som
framkommit under analys- och planeringsfasen. En viktig del har handlat om
att integrera de horisontella principerna3 i kompetensutvecklingsinsatserna.
II Organisationsnivå: Arbeta med systematiskt förbättringsarbete i vardagen som en
del i arbetsplatslärandet.
͵͵ Öka kunskapen och kompetensen i att omsätta ny kunskap till nya och bättre
arbetssätt. Inom ramen för Famnas Värdeforum, ett utvecklingsprogram kring
kvalitet och ledarskap som Famna har bedrivit sedan 2009, har så gott som
varje eHälsocoach, under coachning av projektledaren, lett ett förbättringsteam
om fyra medarbetare utifrån valt förbättringsområde.
III Strukturnivå: Skapa bestående strukturer för fortsatt kompetensutveckling och
lärande inför morgondagens behov.
͵͵ Etablera strategier och nätverk för fortsatt erfarenhetsutbyte och kunskaps
inhämtning samt skapa bestående arbetssätt ute i organisationerna för att
fortlöpande kunna möta digitala kompetensutvecklingsbehov.

Tre faser
Projektet har varit uppdelat i tre faser.
• Analys- och planeringsfas (december 2015–augusti 2016)
Förankring av projektet på organisations- och individnivå. Behovsanalys och analys
av de horisontella principerna med hjälp av självskattningsenkäter och workshops.
Framtagande av handlingsplan inför genomförandefasen.
• Genomförandefas (september 2016–augusti 2018)
Genomföra utbildningsinsatser och förbättringsarbeten. Kontinuerligt erfarenhets
utbyte och lärande organisationerna emellan.
• Avslutningsfas (september 2018– november 2018)
Slutrapportering och dialog kring uppnådda resultat och framtagande av strategi
framåt.

3

Med horisontella principer avses jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Principerna är obligatoriska
att integrera i samtliga Socialfondsprojekt och genomsyrar alla insatser som görs med Socialfondens medel. Syftet
är att bredda kompetensen hos både arbetsgivare och projektdeltagare och att säkerställa att projekten arbetar
inkluderande.
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Målgrupp
Projektet har riktat sig till idéburna organisationer inom vård och social omsorg och
dess anställda inklusive chef och ledning. Förväntningarna på vad vård- och omsorgs
personalen (undersköterskor, behandlingsassistenter, sjuksköterskor, paramedicinare,
socionomer, administrativ personal och chefer m.fl.) ska klara av gällande IT och
digitala arbetssätt ökar och kommer ses som en grundläggande färdighet på
morgondagens arbetsmarknad.
”IT blir alltmer en integrerad del av våra verksamhetsprocesser och för att kunna
ta del av och bidra till vår verksamhet krävs en allt högre IT-kompetens för alla
medarbetare. eHälsoprojektet är ett initiativ som ligger i linje med detta och ger
många medarbetare en chans till kompetensutveckling”. – Citat från verksamhets
chef.
Målet var att nå 1 500 medarbetare, vilket reviderades under analys- och planerings
fasen till 1 300 medarbetare, vilket överträffades. De elva medverkande
organisationerna är mycket olika i storlek, den minsta har ca tio anställda och den
största över 1 500 anställda. Medverkande organisationer finns inom hälso- och
sjukvård, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, arbetsintegrering, rehabilitering
och funktionshinderområdet.
Alla organisationerna har haft minst en eHälsocoach som arbetat 25–50 % beroende
på organisationens storlek. De största organisationerna har haft två eHälsocoacher
på vardera 50 % (valfritt upplägg). Deras målsättning har varit att nå minst 200
medarbetare som vardera skulle delta i åtta timmars information- och förankrings
arbete liksom behovsanalyser under analys- och planeringsfasen, samt få 32 timmars
kompetensutveckling under genomförandefasen. Mindre organisationer har haft en
eHälsocoach på 25 % och därmed ett lägre mål i antalet medarbetare som de skulle
nå, mellan 10 och 50 individer. Dessa skulle erhålla samma antal timmar kompetens
utveckling per individ som de anställda i de största organisationerna. Som en viktig
del i arbetet med de horisontella principerna har det i realiteten inneburit att vissa
medarbetare, baserat på individuella behov, har fått mer än 32 timmars kompetens
utveckling och andra färre. Vi har totalt nått 1972 unika medarbetare, 337 män och
1 635 kvinnor, och genomfört 44 500 kompetensutvecklingstimmar.
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Lokala projektledare
Projektets eHälsocoacher har verkat som lokala projektledare och utgjordes av redan
anställda medarbetare vilka inom ramen för projektet har fått möjlighet att fördjupa
sin kompetens inom både digitala arbetssätt och strukturerat arbetsplatslärande.

Effektlogik
Projektledningen tog under analys- och planeringsfasen, tillsammans med den
externa utvärderaren, fram en effektlogik med kortsiktiga resultatmål och långsiktiga
effekter vi önskade uppnå. Se s 11. En sammanfattning av dem är:
• Tillgodosett kompetensutvecklingsbehov hos målgruppen
• Chefer och medarbetare med god förmåga och trygghet att använda och utveckla
nya arbetssätt baserade på ny teknik i organisationerna
• Arbetsplatser som integrerar horisontella principer i sina utvecklingsprocesser
• En bestående plattform för gemensam utveckling av eHälsa
En organisation avslutade sitt deltagande i projektet, det skedde redan i mars 2016.
Detta berodde på att organisationen bytte ägare. Därefter tillkom två nya
organisationer under hösten 2016 som har fullföljt projektet. Totalt har elva
medlemsorganisationer och bland dem ett stort antal verksamheter och enheter
deltagit i projektet.
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Eﬀektlogik Famnas kompetensforum i eHälsa
Individnivå

Resurser
Extern ﬁnansiering
Erfaren projektorganisation
Famnas interna och externa
nätverk
Länkar in i en utveckling som
både branschen och Famna
vill se
Förankring och engagemang
hos medverkande
organisationer

Aktiviteter
Medarbetare och chefer
involveras i processen att ta
fram kompetensbehov
Kompetensinsatser för ca
1 500 medarbetare, med
fördel via digitala media
eHälsocoacherna utvecklar
nya kunskaper i horisontella
principer, metoder för
behovsanalys, metoder för
förbättringsarbete
Vissa medarbetare deltar i
förbättringsteam

Resultat
Medarbetarna har kunskap
och kompetens i digitala
arbetssätt och frågor kring
jämställdhet, tillgänglighet
och icke-diskriminering
Medarbetarna har
erfarenhet av förbättringsoch utvecklingsarbete
Chefers roll som ledare för
utvecklingsarbeten har
tydliggjorts

Chefer får ett särskilt ansvar
i att stödja eHälsocoacherna

eHälsocoacherna har ökad
erfarenhet och kompetens
att driva förändringsarbete i
eHälsa med integrering av
horisontella principer

Aktiviteter

Resultat

Eﬀekter
Medarbetare med stärkt
attraktivitet och ställning på
arbetsmarknaden
Chefer och medarbetare
med god förmåga och
trygghet att använda och
utveckla nya arbetssätt med
stöd av ny teknik i
organisationerna
eHälsocoacher med goda
förutsättningar att vara
viktiga resurser i
förbättringsprocesser och
integration av horisontella
principer

Organisationsnivå

Resurser
Extern ﬁnansiering
Erfaren projektorganisation
Famnas interna och externa
nätverk
Länkar in i en utveckling som
både branschen och Famna
vill se
Förankring och engagemang
hos medverkande
organisationer

Förbättringsarbeten och
förbättringsteam formeras
och startar upp lokala
aktiviteter
Förbättringsteamen
dokumenterar sitt arbete
Analyser av organisatoriska
förutsättningar att tillvarata
ny kompetens
Analyser av organisationernas förutsättningar av att ha
arbetsplatser som kännetecknas av jämställdhet,
tillgänglighet och mångfald

Eﬀekter

Ett antal förbättringsarbeten har testats och
genomförts

Attraktiva arbetsplatser
som kan locka framtidens
medarbetare

Organisationerna har fått en
ökad erfarenhet och
kapacitet att bedriva
förändringsarbete

Arbetsplatser som integrerar
jämställdhet, tillgänglighet
och icke-diskriminering i sina
utvecklingsprocesser

Rollen som eHälsocoach har
testats och utvärderats

Arbetsplatser som i sitt
arbetssätt integrerar eHälsa

Organisationerna har ökad
kompetens i digitala
arbetssätt

Patienter och brukare
upplever en kvalitetshöjning

Organisationerna har ny
kompetens i att tänka och
integrera horisontella
principer

Organisationerna tar tillvara
eHälsocoachens kompetens i
nya förbättringsarbeten och
integrering av horisontella
principer

Strukturnivå

Resurser
Extern ﬁnansiering
Erfaren projektorganisation
Famnas interna och externa
nätverk
Länkar in i en utveckling som
både branschen och Famna
vill se
Förankring och engagemang
hos medverkande
organisationer

Aktiviteter
Nätverksträﬀar med
eHälsocoacherna
Seminarier kring horisontella
principer
Resurspersoner från
Famnas nätverk används
i kompetensutvecklingsprocessen

Resultat

Eﬀekter

Projektet har introducerat
och testat ett antal
strukturer för lärande i
organisationerna

En bestående plattform för
gemensam utveckling av
eHälsa och integrering av
horisontella principer

Projektet har introducerat
och testat metodik för
jämställdhetsintegrering,
tillgänglighet och ickediskriminering

Modeller/strukturer för
kompetensutveckling och
integrering av horisontella
principer har implementerats och spridits till ﬂer
Famnaföretag och andra
verksamheter, främst inom
vård och omsorg
Famnas övergripande
nätverk har stärkts i sin
funktion som utvecklingsstöd och arena för lärande
och integrering av
horisontella principer

Projektets resultat, mål
och indikatorer
Utgångspunkt
Denna slutrapport beskriver de projektövergripande resultaten och sammanfattar de
elva organisationernas arbetssätt och resultat. Organisationerna har skrivit egna
slutrapporter, där tillvägagångssätt och resultat på organisationsnivå finns beskrivna.
För den fullständiga bilden av projektet ber vi därför att få hänvisa till de respektive
slutrapporterna.4

Resultat för respektive inriktningsmål
Inriktningsmål I. Öka medarbetarnas kompetens i digitala arbetssätt där
jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet är en integrerad aspekt.
Ett av projektets huvudmål under den så kallade första nivån, individens perspektiv,
har varit att identifiera och uppfylla medarbetares specifika kompetensbehov i
digitala arbetssätt.
eHälsocoacherna arbetade intensivt under projektet första fas med förankring av
projektet och med behovsanalyser på verksamhets- och individnivå. Man
genomförde ett stort antal aktiviteter. Bland annat:
• Workshops i mindre grupper med medarbetare och chefer
͵͵ Öppna diskussioner med fokus på digital kompetensutveckling
͵͵ Kartläggning av dagens hinder och behov inom den digitala arbetsmiljön
• Information på arbetsplatsträffar (APT)
• Dialog med nyckelpersoner (chefer, IT-ansvariga, kvalitetsansvariga m fl) i
verksamheterna
• Självskattningsenkäter till medarbetare och i vissa fall även till chefer
• Analys kring de horisontella principerna med hjälp av verktyget 4R
Under analys- och planeringsfasen framkom det att digitala system fanns på plats men
att användningen kunde förbättras. Det framkom också att tillgängliga datorer ibland
var för få och föråldrade samt att programmen var opedagogiska. I vissa fall saknades

4
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reserverad arbetstid för att hinna ägna sig åt t.ex. social dokumentation. Kart
läggningen bekräftade att befintlig personal har behov av utbildning i basal IT- och
dokumentationskunskap. Beroende på hur frågan ställdes angav ca 40–70 procent att
de har behov av utbildning i något av arbetsplatsens digitala system. Många upplevde
en otrygghet i att hantera och använda ett eller flera av de befintliga digitala
systemen. De system som återkommande nämndes var bland annat journal
dokumentation, avvikelsehantering, Officesystemet, kvalitetsledningssystem och
intranät. Det fanns även oklarheter i vad begreppen eHälsa och digitalisering innebar.
Alla medverkande organisationer tog fram egna handlingsplaner vilka inkluderade mål
på individ- och organisationsnivå samt aktiviteter för att nå målen.
eHälsocoacherna mötte även en del förändringsrädsla. ”Varför behöver jag utbilda
mig? ”, ”Varför är det nödvändigt att prata om IT-system, de funkar ju ändå inte! ”, var
vanliga kommentarer. Det framkom i enkätsvar och intervjuer med chefer att de
upplevde medarbetarnas intresse för digital kompetensutveckling i flera fall som litet
samt IT-mognaden som låg. Denna hållning har under projektets gång fått
omvärderas i flera fall. Man har varit tvungen att försöka förstå vad som är orsakerna
till det i vissa fall låga intresset och den upplevda låga IT-mognaden. IT-mognaden var
i vissa fall låg men det är en positiv utveckling som har skett under projektets gång.
Intresset och engagemanget för eHälsans och digitaliseringens möjligheter har ökat
bland medarbetarna och motståndet har minskat avsevärt.
En av verksamheterna skriver i sin slutrapport: Initialt fanns ett motstånd hos en
stor del av medarbetarna att använda tid för utbildning på digitala spörsmål,
istället för frågor/utbildningar som hade direkt med patientarbetet att göra.
Denna hållning förvandlades under projektets gång till både uppskattning och
växande intresse.
Målgruppen som har erhållit kompetensutveckling har till största delen varit vårdoch omsorgspersonal (undersköterskor och vårdbiträden) samt administrativ
personal (ekonomer, socionomer m fl), konsulenter och boendestödjare. I en del
organisationer har all utbildning varit obligatorisk för all vårdpersonal, medan andra
främst har riktat in sig på hemtjänstpersonal. Många har även haft utbildnings
insatser riktade till sjuksköterskor, sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbets
terapeuter. I de verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård och rehabilitering
har största delen av deltagarna varit legitimerad personal.
Även chefer har i vissa fall deltagit i utbildningar med övrig vårdpersonal och även
erhållit utbildning specifikt utifrån chefsgruppens behov och önskemål.
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Projektledningen tog under analys- och planeringsfasen fram ett antal övergripande
projektmål som har utvärderats under projektets gång. Exempel på sådana mål var
att respektive organisation skulle ha en dokumenterad handlingsplan inför genom
förandefasen, att minst 15 förbättringsarbeten skulle genomföras och att alla
medverkande organisationer vid projektslut skulle ha ökat sina organisatoriska
förutsättningar för att arbeta med eHälsa. Majoriteten av dessa mål har införlivats
och presenteras i denna slutrapport. En kortfattad sammanfattning av dessa
projektmål finns i bilaga 1.

Genomförda utbildningsinsatser
Respektive verksamhet skapade, efter en väl genomförd analysfas, lokalt utformade
utbildningar utifrån de individuella och organisatoriska behoven. Alla verksamheter
har haft en egen handlingsplan som de har arbetat utifrån och uppdaterat vid behov.
Digitala basutbildningar tillsammans med en levande dialog om eHälsans innebörd,
syfte och målsättning har varit i fokus. Det har bland annat handlat om utbildning i:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Allmän datakunskap (om brandväggar, spara/flytta filer mm)
Office 365 (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher och Access)
Journalsystem
Intranät
Kvalitetsledningssystem
Digitala signeringar
Schemaläggningssystem
Dokumentationskunskap
Tidsrapporteringssystem
Informations- och kommunikationssystem
Lönesystem
Nya dataskyddsförordningen GDPR
Informationssäkerhet
Nationella kvalitetsregister.
Iphone
LinkedIn och andra sociala medier
Kundhanteringssystem
Telefonrådgivning med hjälp av rådgivningsstödet RGS-webb
E-Hälsotjänster
Digital brevlåda.
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Horisontella principer
Det som blev tydligt bland de medverkande organisationerna är att verksamheter
inom äldreomsorg har högre andel kvinnor än de verksamheter som bedriver social
omsorg för andra målgrupper. I äldreomsorgsverksamheterna är 82–90 % kvinnor och
inom övriga verksamheter är 58–66 % kvinnor. Under analysfasen angav enbart 14 %
kvinnor men 30 % män att de har tillräcklig kunskap för att kunna hjälpa en kollega
med ett IT-system. Även om de flesta organisationer inte identifierade tillgång till
digitala verktyg och kompetens som en genusfråga har det varit viktigt att säkerställa
att kvinnor har fått det stöd som har behövts för att de ska kunna tillgodogöra sig
kommande utbildningsinsatser. Genusfrågan har dock inte varit huvudfokus under
detta projekt eftersom analysen visade att de största utmaningarna inte låg där.
Kartläggningen identifierade en annan viktig aspekt: språket som en viktig
förutsättning för att kunna tillägna sig och hantera arbetsplatsens digitala system.
Analysen visade att många medarbetare har svårt med stavning och formuleringar i
journalföringssystemen. I en av organisationerna angav 61 % att de var otrygga med
språkformuleringar i journalsystemet. En försvårande faktor är om man inte har
svenska som modersmål. Därför har många av organisationerna lagt stor vikt vid
detta vid planering och genomförande av utbildningsinsatser. Det har handlat om att
använda lättförståelig svenska, dela ut Powerpoint- bilder och den kanske viktigaste
men tidskrävande insatsen – ge extra handledning till de personer som har behov av
det. I princip alla organisationer har erbjudit handledning i små grupper eller
individuellt, utifrån behov och önskemål.
En av organisationerna som redan när de gick in i projektet hade genomfört språk
satsningar utvidgade det arbetet och de elva dokumentationsombud som fanns i
verksamheten fick gå en språkutbildning. Språkutbildningen innehöll bland annat
kunskap om vad som förväntas i rollen som språkombud, verktyg för att stötta sina
kollegor med språkutveckling, praktisk kunskap om hur olika dokument kan förenklas
och göras tydligare.
Även chefer har i vissa fall fått utbildning i digitala system som berör deras arbets
områden. Likaså har specifika utbildningar för hälso- och sjukvårdspersonal erbjudits
utifrån deras specifika behov. Exempelvis Excel och WebCare, ett system för
sammanhållen vårdplanering.
Man har även anpassat utbildningarna tidsmässigt för nattpersonalen, t.ex. tidigt på
morgonen efter att de gick av sitt arbetspass eller före arbetspassets start, vilket har
varit mycket uppskattat.
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Projektövergripande resultat – självskattningsenkäter
För att kunna göra en övergripande utvärdering av resultaten på individnivå valde
projektledningen att, med stöd från den externa utvärderaren och styrgruppen, ta
fram tre gemensamma utvärderingsfrågor som under slutet av genomförandefasen
gått ut till alla medarbetare i de medverkande organisationerna.
De tre påståenden som deltagarna skulle skatta på en fyrgradig skala var:
• Projektets utbildningar har ökat min kunskap om digitala arbetssätt (datorer,
journalsystem, mejl mm).
• Utbildningarna har varit bra anpassade till mina förutsättningar (vad gäller t.ex.
språknivå, tempo, lärare, tid mm).
• Min förståelse har ökat för hur digitala arbetssätt kan bidra till positiv utveckling
inom min verksamhet.
Den fyrgradiga skalan var ”instämmer absolut”, ”instämmer delvis”, ”instämmer
knappast” eller ”instämmer absolut inte”. Totalt antal svarande var 749 personer.
Resultatet från denna självskattningsenkät visar att projektet har inneburit ett
kunskapslyft för deltagarna. Av de svarande är det 54 % som instämmer absolut och
38 % delvis på frågan om utbildningarna har ökat kunskapen kring digitala arbetssätt.
Endast 1 % instämmer absolut inte. Arbetet med de horisontella principerna har
också haft god effekt visar enkätsvaren, deltagarna upplever till stor del att
utbildningsinsatserna har varit väl anpassade: 64 % upplever att utbildningarna
absolut har varit anpassade utifrån personens förutsättningar, 30 % anser att detta
har skett delvis och endast 1 % instämmer absolut inte. Även den övergripande
förståelsen för vad digitaliseringen kan bidra med har ökat, 60 % instämmer absolut
och 32 % delvis på frågan om förståelsen för hur digitala arbetssätt kan bidra till
positiv utveckling inom verksamheten har ökat. Endast 2 % instämmer absolut inte.
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Projektövergripande resultat – självskattningsenkäter hösten 2018
”Projektets utbildningar har ökat
min kunskap om digitala arbetssätt
(datorer, journalsystem, mejl mm)”
Instämmer absolut 54 %
Instämmer delvis 38 %
Instämmer knappast 7 %
Instämmer absolut inte 1 %

”Utbildningarna har varit bra
anpassade till mina förutsättningar
(vad gäller t.ex. språknivå, tempo,
lärare, tid mm)”
Instämmer absolut 64 %
Instämmer delvis 30 %
Instämmer knappast 5 %
Instämmer absolut inte 1 %

”Min förståelse har ökat för hur digitala
arbetssätt kan bidra till positiv utveckling
inom min verksamhet”
Instämmer absolut 60 %
Instämmer delvis 32 %
Instämmer knappast 6 %
Instämmer absolut inte 2 %
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Organisationsspecifika resultat – självskattningsenkäter
Samtliga medverkande organisationer har gått ut med självskattningsenkäter till alla
medarbetare som har deltagit i projektet. Många frågor har rört de verksamhets
specifika digitala systemen som e-post, journalsystem, intranät och avvikelsesystem,
där medarbetarna fick skatta det självupplevda kompetenslyftet. Resultaten är
genomgående goda. För en helhetsbild av dessa resultat hänvisas till respektive
slutrapport.5
En av organisationerna sammanfattar enkätsvaren Vi kan se förbättringar när det
gäller samtliga frågor i våra enkäter, vilket tyder på att insatserna i projektet har
haft god effekt på hur medarbetarna upplever sina kunskaper om e-Hälsa och de
system och IT verktyg som används i verksamheterna. Vi kan också se att andelen
vet ej svar minskat kraftigt, vilket visar att personalens osäkerhet minskat på alla
områden.
En annan organisation skriver: Mejlen till supporten om att Excel inte fungerar har
minskat avsevärt allt eftersom personalen, genom utbildning, har lärt sig att på
egen hand lösa problemen.
Man har under projektets gång, i olika sammanhang, pratat om innebörden och
nyttan av eHälsa och digitalisering och därmed har också förståelsen för desamma
ökat. Det återspeglas i enkätsvaren. I en organisation har andelen som upplever att
de vet vad eHälsa är ökat från 50 % till 80 %, i en annan organisation där man frågat
om kunskapen om eHälsa har andelen positiva svar ökat från att vid projektets start
endast vara 24 % till att vid utvärdering av projektet ligga på 80 %.
Ett annat område som många verksamheter har fokuserat på är mejlanvändningen.
Där har kunskapen ökat avsevärt. På frågan ”Jag har en mejladress och vet hur man
använder den”? Ökade andelen svar ”instämmer helt och hållet” från 65 % till 85 % i
en av organisationerna. I en annan organisation har osäkerheten i att öppna
enhetens mejl minskat från höga 45 % ner till att endast 6 % upplever en osäkerhet i
att hantera mejlen. Många ser som ett resultat av detta en ökad användning av
mejlkommunikationen. En av de medverkande organisationerna berättar om en
svarsfrekvens på 100 % på vissa enheter i den medarbetarenkät som gick ut våren
2018, ”… högst troligt tack vare projektets utbildningsinsatser säger eHälsocoach
och kvalitetschef. Det finns ett mindre motstånd till utskick via mejl, man kan och
förstår syftet med mejlen och då svarar man”.
Majoriteten av organisationerna har haft många utbildningsinsatser för att öka
kompetensen kring den sociala dokumentationen. Enligt socialtjänstlagen är
omvårdnadspersonal skyldig att dokumentera viktiga saker. Social dokumentation
består av olika delar, som till exempel: social journal, genomförandeplan och levnads
5
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berättelse. Där visar resultatet i en av organisationerna att andelen som upplever
svårigheter med formuleringar och språket vid dokumentation har minskat från 61 %
till endast 10 %. I en annan organisation har andelen som instämmer helt och hållet på
frågan om de vet hur och var de skall dokumentera i journalsystemet ökat från 47 % till
76 %. En av organisationerna kan också se att antalet timanställda medarbetare som
har varit inloggade i journalsystemet har ökat med ca 20 % sedan 2016.
”Det har varit oerhört viktigt och bra att vi har fått veta vilka svårigheter våra
undersköterskor har när det gäller journalsystemet, då kan vi skapa utbildnings
insatser utifrån faktiska behov” säger en av cheferna. En annan poängterar att
projektet har skapat goda förutsättningar för att personalen, som har krav utifrån
gällande lagar och förordningar på den sociala dokumentationen, ska klara av den
delen i sitt arbete.
Medarbetarna har visat stor uppskattning för den kompetensutveckling som de har
getts möjlighet till. Några av de citat som återfinns i de olika slutrapporterna är:
”Tack det var jättebra denna kurs! Verkligen, jag lärde mig mycket saker. Ni var
väldigt snälla och hade tålamod med oss. Jag ska träna ännu mera!”
”Tack M för utbildningen! Detta är det första mejlet jag skickar själv. Mvh/XX”
”Roligt, nu kan jag visa andra hur man gör, känner mig mindre stressad att behöva
fråga andra.”
”Jag tycker att det är ett mycket bra projekt som gör att flera delar av mitt arbete
underlättas och det finns en möjlighet att belysa det som i det vardagliga arbetet
annars är svårt att prioritera men har stor betydelse.”
Citat från en person i förbättringsteamet som sedan också blev intern utbildare ”Det
här trodde jag aldrig att jag skulle våga, jag som aldrig tidigare har vågat tala
inför folk håller helt plötsligt utbildningar”.
En sammanfattande bedömning av resultaten är att kunskapen har ökat avsevärt och
därmed tryggheten i att hantera de digitala systemen. Det har skapat en stolthet
bland medarbetarna och en attitydförändring kring eHälsa och digitalisering. Som ett
resultat av det har användningen av de digitala systemen ökat, användningen av
e-post, digitala avvikelsesystem, intranätet och kalenderfunktioner samt förbättrad
journaldokumentation för att nämna några. Man ser nu en meningsfullhet i att gå in
på intranätet och upptäcka allt som finns där. Många medarbetare efterfrågar dock
modernare och mera användarvänliga digitala system. En organisation skriver Vid
flera tillfällen fungerade inte de datorer som projektet fick använda för utbildningen
vilket försvårade för utbildarna samt försämrade kvaliteten på utbildningen. Vid en
satsning på eHälsa skulle det se bra ut om det fanns teknik som var väl fungerande
för att stimulera till mer användning.
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Digitala ombud/superanvändare
Många av organisationerna har utbildat någon form av superanvändare/digitala
ombud. Det är ordinarie medarbetare som fått utbildning i de digitala systemen och
som har i uppdrag att bredda och stötta den digitala användningen på arbetsplatsen.
Dessa medarbetare har, vid sidan om sitt ordinarie arbete som omvårdnadspersonal,
ett utökat uppdrag att, utifrån behov, utbilda och handleda enhetens medarbetare
och nyanställda i de digitala systemen. De organisationer som hade denna funktion
sedan tidigare har spridit funktionen till fler verksamheter inom organisationen.
Denna roll kommer även i många fall att leva kvar efter projektets slut, en viktig del i
att skapa hållbara stödfunktioner.
Inriktningsmål II. Pröva nya digitala arbetssätt i organisationerna genom
systematiskt förbättringsarbete i vardagen som en del i arbetsplatslärandet:
eHälsa handlar till stor del om att kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter för att
skapa bättre och säkrare vård och omsorg men också mer attraktiva arbetsplatser. Då
måste vi öka kompetensen kring hur man jobbar med systematiskt förbättringsarbete
men också medarbetarengagemang, ledarskap och resultatmätning. Genom att
genomföra ett systematiskt förbättringsarbete skapas både medarbetarglädje,
erfarenheter av arbetsplatslärande och ökad kvalitet.

Famnas Värdeforum6
Inom ramen för Famnas Värdeforum och under coachning av projektledaren har varje
eHälsocoach lett ett förbättringsteam i sin verksamhet. Totalt har 26 förbättrings
arbeten genomförts. Teamen har bland annat jobbat med utveckling av den sociala
dokumentationen, implementering och användning av nationella kvalitetsregister t.ex.
Senior alert och BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens), säkrare
digitala patientlistor, öka användningen av internmejl, införande av PDU (person
centrerad dokumentation och uppföljning) samt hur de på ett bättre sätt kan ta
tillvarata resultat från patientenkäter. Genom att genomföra ett systematiskt
förbättringsarbete har de medverkande organisationerna ökat kompetensen och
erfarenheten av hur man med hjälp av olika förbättringsverktyg och teamarbete kan
utveckla det vardagliga arbetet utifrån behov och förutsättningar med ökat värde
skapande i fokus.
Projektledaren träffade eHälsocoacherna vid totalt fem utbildningstillfällen
6
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(heldagar) som kallades Värdecaféer. Projektledaren har lärt ut metoder och verktyg
för systematiskt förbättringsarbete, pratat om roller, ansvar och förväntningar,
förändringspsykologi. Under Värdecaféerna genomfördes dialog och erfarenhets
utbyte kring hur vi kan skapa en kultur av ständiga förbättringar, coachens roll i
förbättringsteamet har lyfts fram. Varje eHälsocoach har, mellan Värdecaféerna,
träffat sitt team regelbundet på hemmaplan och med stöd av de olika förbättrings
verktygen (smarta mål, fiskbensdiagram och PGSA-hjul – planera/göra/studera/
agera) steg för steg arbetat med ett för dem utvalt utvecklingsområde.
Alla 26 genomförda förbättringsarbeten finns dokumenterade och tolv förbättrings
arbeten finns även som postrar som ställdes ut på Spridningskonferensen den 4
oktober 2018.
En av organisationerna har ett eget motsvarande utvecklingsprogram för systematiskt
kvalitetsarbete. Under projekttiden har 15 förbättringsteam genomfört förbättrings
arbeten. De har inom ramen för detta program vävt in digitala verktyg för att på sätt
jobba med digital kompetensutveckling. I slutrapporten beskrivs det på följande sätt.
…deltagandet innebär också en samtidig utbildning i e-Hälsa genom att teamen
redovisar sitt arbete och fortlöpande kommunicerar med kursledningen och
varandra via ett webbforum, de använder Excel för att lägga in och synliggöra sina
resultat, de använder Word och Power Point för att göra en poster där de
presenterar sitt förbättringsarbete i slutet av omgången. Under projektet har
teamen fått en surfplatta att ha med sig i arbetet vilket också har bidragit till en
ökad kompetens gällande e-Hälsa.

Ny teknik på plats
Några arbetsplatser har även testat och infört helt ny teknik under projektets gång.
Här nedan nämns några exempel.
Mobila enheter som gör att personalen kan ha journalen ”i handen” med viktig
information om den boende och även digitala signeringslistor för läkemedel,
arbetssätt som idag är en del av ordinarie verksamhet. ”Jag kan inte tänka mig att
arbeta utan mobilen nu, det här är super. Det är så bra att kunna dokumentera
direkt på plats”, citat från en nöjd medarbetare.
Andra system som har implementerats är digitalt verksamhetsstöd för uppföljning av
mål och aktiviteter och ett nytt journalsystem med medföljande verktyg.
Uppdateringar av intranät för lättare navigering har även genomförts i ett antal
verksamheter. Spridning av PDU (personcentrerad dokumentation och uppföljning)
ett strukturerat arbetssätt där ett IT-stöd, som bygger på IBIC (individens behov i
centrum) och ICF (klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) och
används för att underlätta teambaserad dokumentation, möjliggöra uppföljning och
förbättra kommunikation och samverkan mellan professionerna.
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Inriktningsmål III. Skapa bestående strukturer för fortsatt kompetensutveckling inför
morgondagens behov:
Detta mål har handlat om att etablera strategier och nätverk för fortsatt erfarenhets
utbyte och kunskapsinhämtning och skapa bestående arbetssätt för att kunna möta
morgondagens kompetensutvecklingsbehov.
Under projektets gång har projektledaren varje månad samlat alla eHälsocoacherna
till så kallade nätverksträffar med syfte att utbyta erfarenheter, lära av varandra och
utvecklas ytterligare med stöd och inspiration från externt inbjudna gäster. Styr
gruppsmötena har varit ett annat viktigt forum för reflektion och lärande av
varandra. Mer om dessa två viktiga mötesforum under rubriken ”Arbetssätt”.
Många insatser som beskrivs i denna och organisationernas slutrapporter spelar en
viktig roll för att upprätthålla fortsatt kompetensutveckling och verksamhets
utveckling med stöd av eHälsa och digitalisering. En tydlig strategi och handlingsplan
för fortsatt arbete är en viktig del i detta, att förvalta den kompetens och de viktiga
relationer som eHälsocoacher, superanvändare och interna utbildare har byggt upp
en annan.
Framförallt har projektet satt eHälsa på kartan, ”alla finns nu med på den digitala
banan ” som en av styrgruppsrepresentanterna uttrycker det. Det faktum att man har
fått igång en dialog kring digitaliseringens betydelse och att medarbetarna känner sig
delaktiga gör att det finns en fin grund för fortsatt arbete. ”Området eHälsa finns med
som en viktig del i verksamhetsplanen för 2019” säger en styrgruppsrepresentant.
Det projektspecifika nätverket för eHälsocoacher kommer inte att finnas kvar efter
projektets slut.Frågor runt eHälsa och digitalisering ingår istället i det Kvalitetsnätverk
som Famna driver sedan många år tillbaka. Medarbetare från de medverkande
organisationer har möjlighet att delta i nätverket som har fysiska träffar fyra gånger
per år och en webbplattform där man när man önskar och vill kan dela erfarenheter,
ställa frågor och få hjälp med omvärldsbevakning.

Projektledarens reflektion – resultat, mål och indikatorer
Många eHälsocoacher och styrgruppsrepresentanter har under projektet gång lyft
fram vad som upplevs hända när medarbetarna ska använda organisationens digitala
system, ”då är det som att IT-mognaden sjunker drastiskt ”. En av orsakerna till det är
att de system som idag finns inom vård och social omsorg är långt ifrån lika
användarvänliga och ”smarta” som de appar och tjänster vi använder i det privata.
Ett annat skäl är att man saknar rätt kunskap och kompetens för att på ett tryggt sätt
hantera systemen. Det handlar också om attityder och inställning till IT, att se det
som ett verktyg och stöd i det vardagliga arbetet, något som samtliga verksamheter
intygar har förändrats under projektets gång. En annan aspekt som kom fram under
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analys- och planeringsfasen är frågan rörande tillgång till IT. En av organisationerna
kunde konstatera att legitimerad personal hade större tillgång till dator och en fredad
arbetsplats än vad undersköterskor hade. Två av verksamheterna kunde också se att
tillgänglighet till digitala verktyg var beroende av vilken enhet du jobbade på.
Det som blivit tydligt är att när möjlighet till delaktighet, lärande och reflektion ges,
minskar motståndet och medarbetarna får en ökad förståelse för syftet med de
digitala verktygen, de är till för att underlätta i det dagliga arbetet och i bästa fall
skapa mer tid för vård och omsorg av dem man finns till för. En av organisation
beskriver det såhär Under projektets gång insåg vi vikten av att inspirera våra
medarbetare till alla möjligheter ny teknik kan bidra med. Inte att ny teknik,
exempelvis duschrobotar eller kameraövervakning nattetid, innebär ned
skärningar utan att det är ett komplement och våra medarbetare får göra det
tekniken aldrig kan göra, d.v.s., den medmänskliga kontakten som så väl behövs
och efterfrågas inom vård och omsorg.
En utmaning för den bransch detta projekt har verkat inom, vård- och social omsorg,
är möjligheten för en undersköterska eller ett vårdbiträde att gå ifrån jobbet på
enheten eller avdelningen för att kunna ta del av utbildningsinsatser som anordnas.
Det går inte att lämna en enhet obemannad, går en person på utbildning skall en
annan kunna ta vid. Det har krävt en stor insats av eHälsocoacher, chefer,
bemanningsansvariga och andra viktiga nyckelpersoner för att kunna genomföra den
stora volym utbildningsinsatser som de facto har genomförts.
Målet för antalet kompetensutvecklingstimmar, inklusive minst ett genomfört
förbättringsarbete, som respektive organisations skulle uppnå har varit högt satt. I
vissa fall har detta mål inte gått att nå fullt ut. Dock har antalet unika individer som
projektet nått överstigit förväntningarna och det uppsatta målet, att nå 1 300
deltagare har överträffats: antalet medarbetare projektet i slutändan nådde blev
cirka 2 000. Det innebär att fler individer har fått någon form av
kompetensutveckling, dock färre antal timmar än den ursprungliga målsättningen. I
snitt har varje medarbetare fått 22,5 timmar digital kompetensutveckling.
Majoriteten av eHälsocoacherna upplevde förbättringsarbetet som mycket
utvecklande och lärorikt men också utmanande. Coachen har ibland blivit ifrågasatt i
sin roll, ”får du gå iväg nu igen ” är kommentarer som kommit fram. Det visar på
vikten av förankring samt ett stöttande ledarskap som förtydligar rollen coachen har,
vad det innebär och framförallt varför vi har en coach och återigen påminna om
projektets syfte och målsättning. Det framkommer att vi på ett bättre sätt hade
kunnat jobba med att förtydliga chefens roll i förbättringsarbetet.
Under analys- och planeringsfasen gjordes att försök att använda sig av det digitala
skattningsverktyget LIKA, IT-tempen för socialtjänsten, för att få en övergripande bild
av verksamhetens nuläge vad gäller IT-mognad. LIKA-socialtjänst fungerar som ett
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självvärderingsverktyg som tar tempen på digitaliseringen inom socialtjänstens
verksamheter. Verktyget är skapat för att kunna ge kommunerna stöd till fortsatt
utveckling kring digitaliseringen. Eftersom detta verktyg är skapat utifrån ett
kommunalt perspektiv var många av frågorna inte relevanta och inte ställda utifrån
ett verksamhetsperspektiv. Därför gjordes ingen övergripande summering av de
skattningar som gjordes. Projektledaren har under projektets gång varit en del av det
team på SKL, Sveriges kommuner och landsting, som har jobbat med en uppdatering
av verktyget. Mer om detta under rubriken spridning.
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Arbetssätt
Här sammanfattas strategier och arbetssätt som vi bedömer har varit viktiga för att
nå de resultat som vi har uppnått. Inledningsvis på organisationsnivå och därefter
projektets övergripande arbetssätt med eHälsocoacher, nätverksträffar och interna
utbildare. Avslutningsvis beskrivs det projektövergripande arbetet med integrering
av de horisontella principerna.

Utbildningarnas upplägg och utformning
Varje organisation skapade, baserat på resultaten i analys- och planeringsfasen, en
egen handlingsplan för genomförandefasen. Olika typer av lokala utbildningsupplägg
har förekommit.
• Utbildningar i större och mindre grupper oftast med powerpoint-presentationer,
praktiska övningar vid datorn med möjlighet till handledning och hjälp på plats
• Repetitionstillfällen
• Drop-in-utbildning
• En till en handledningstillfällen för medarbetare med behov av extra stöd
• Workshops kring olika teman
• Inspirationsföreläsningar
• Webbutbildningar
• Kunskapstester – uppföljning av erhållen kunskap (stöd utifrån behov i fokus,
inte kontroll)
• Digitala lathundar och manualer för många olika digitala system

Rollen som eHälsocoach
En av projektets viktiga strategiska satsningar har varit den på interna eHälsocoacher
i de medverkande organisationerna. Det var ett krav att eHälsocoachen skulle vara
anställd i organisationen när hen fick uppdraget. Denna grupp har bestått av
undersköterskor, administratörer, verksamhetsutvecklare, enhetschefer, socionomer,
controllers och sjuksköterskor. De rekryterade eHälsocoacherna har därmed olika
utbildningsbakgrunder och olika erfarenhet av att driva utvecklingsarbete och
projekt. Det de har haft gemensamt är en stark förankring och god kännedom om
organisationen. Deras roll har varit att driva projektet lokalt i organisationen. Det har
handlat om att kartlägga lokala och individuella behov, ansvara för förankring till
medarbetarna och andra i organisationen, skapa intresse och engagemang hos
personalen, återkoppla till projektägaren, skapa utbildningstillfällen samt i många fall
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hålla i utbildningarna själva. De har även haft en viktig och svår uppgift att hantera
administrationen, vilket är ett stor åtagande i ett projekt finansierat av EU och ESF.
De har haft ett nära samarbete med chefer och andra viktiga nyckelpersoner.
Många eHälsocoacher har under projektets gång bytts ut p g a. att de har bytt jobb,
blivit sjukskrivna, gått på föräldraledighet eller liknande. Det har givetvis inneburit en
utmaning men i alla dessa fall har verksamheten relativt snabbt lyckats utse en ersättare
som med stöd av chef och projektledaren kommit in i rollen som eHälsocoach och
kunnat ta vid. Projektledaren har vid byte av eHälsocoach alltid besökt den aktuella
verksamheten och haft en dialog med styrgruppsrepresentant och eventuellt andra
nyckelpersoner.

Nätverksträffar
Ett viktigt forum för gemensam reflektion, lärande och inspiration har varit de
månatliga nätverksträffarna med eHälsocoacherna och projektledaren. Även projekt
ägarens kommunikatör har deltagit på många nätverksträffar. Nätverksträffarna
förlängdes från halvdag till heldag från och med hösten 2017. Projektledaren hade
från och med då ett tema för varje träff baserat på behov och önskemål från eHälso
coacherna. Teman som har avhandlats är bland annat:
Horisontella principer:
• En medarbetare från Myndigheten för delaktighet berättade om kognitiva
funktionsnedsättningar.
• Föreläsning av Håkan Svensson som talat under parollen ”Tror du att rullstols
rampen är lösningen för tillgänglighet?”.
• Coachning – en medarbetare på Qulturum (Utvecklingsenheten i Jönköpings län)
höll i en workshop kring coachande förhållningssätt och samtalstekniker.
• Kommunikation och Implementering – projektstöd som har erhållits via ESF.  

Interna utbildare
Projektet har engagerat över 100 interna utbildare under genomförandefasen. Detta
är medarbetare som har utbildat medarbetare, vad man kan kalla kollegialt lärande.
Denna grupp har bestått av undersköterskor, sjuksköterskor, controllers, IT-strateger,
kommunikatörer, rehabpersonal, gruppchefer, administratörer, kvalitetsutvecklare
och många fler. De har utbildat i de interna digitala systemen tillsammans med
eHälsocoacherna. Dessa personer finns kvar i verksamheterna efter projektets slut
och det finns stora möjligheter att ta vara på deras kompetens även framöver.
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Styrgrupp
Styrgruppsmöten har hållits ungefär varannan månad. Styrgruppen har bestått av
chefer från varje medverkande organisation och ordförande i styrgruppen har varit
projektägarens generalsekreterare. Under analys- och planeringsfasen kom man
gemensamt överens om styrgruppens roll och funktion. Kort sammanfattat har det
inneburit:
• Stötta pågående arbete – avgränsning och styrning, skapa rätt förutsättningar för
eHälsocoacherna att kunna genomföra sitt uppdrag
• Brygga över till den egna ledningsstrukturen – förankring i de egna
organisationerna. Integrera detta utvecklingsarbete med verksamhetens rutiner
och målsättning i övrigt.
• Skapa kvarstående strukturer för hållbarhet – fokus på långsiktighet från start
• Utbyta erfarenheter med varandra
• Ekonomiskt ansvar
• Horisontella principer – följa upp
Styrgruppen genomgick en styrgruppsutbildning under våren 2017 som en del av
projektstödet från ESF.

Arbetet med integrering av horisontella principer
Projektet har haft som målsättning att integreringen av de horisontella principerna i
kompetensutveckling skall leva kvar i verksamheterna efter projektets slut. Därför
har fokus varit på dialog för att kontinuerligt skapa ökad kompetens och förståelse
för vad det innebär och kräver. Olika insatser har gjorts för att kunna leva upp till
denna målsättning.
Den kanske viktigaste insatsen av dem alla har handlat om att skapa rätt lärmiljö och
lyckas anpassa utbildning och stöd utifrån individuella behov och förutsättningar. Det
är ett uppdrag samtliga organisationer har tagit på stort allvar. Såhär beskriver en av
organisationerna detta arbete: Vi utformade speciella workshops och lärtillfällen
på individnivå utifrån roller, behov och förutsättningar. Många medarbetare har
inte svenska som modersmål, en del har läs- och skrivsvårigheter och det finns en
handfull medarbetare som inte hade någon datorvana över huvud taget.
Antingen kom vi ut till medarbetarna på enheterna eller så passade det den
enskilda bättre att komma till oss på kontoret där vi bokade rum för att sitta i
enskildhet. Alla workshop var i regel upplagda om tvåtimmarspass. En med
arbetare hade svårt att sitta i en lärsituation mer än en timme. Det löste vi genom
att vederbörande fick ett antal pass om en timme åt gången under försommaren
då verksamheterna har det betydligt lugnare.
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I en av organisationerna har enhetscheferna arbetat med övningar ur boken ”Gör
– samlade metoder för jämställdhetsintegrering” från ESF Jämt för att skapa dialog i
personalgrupperna. Det bidrog till värdefulla diskussioner.

Insatser kring de horisontella principerna
Genom att ge eHälsocoacherna grundläggande och fortlöpande kunskap kring
horisontella principer och skapa en dialog har projektet stöttat verksamheterna i
arbetet med att integrera dessa viktiga frågor och aspekter i det fortlöpande
kompetensutvecklingsarbetet.
Detta är några av de insatser som har gjorts i samband med nätverksträffarna för
eHälsocoacherna:
• Utbildningsdag våren 2016 eHälsocoacher, grundläggande kompetens kring
horisontella principer/normkritik.
• Regelbundna uppföljningar och dialog på nätverksträffar, genomgång av befintliga
policyn kring jämställdhet, tillgänglighet och icke diskriminering för att se hur
området kompetensutveckling lyfts fram. Förslag till komplettering av befintliga
policies togs fram.
• Föredrag av representant från Myndigheten för delaktighet om kognitiva
funktionsnedsättningar.
• Håkan Svensson – föredrag under rubriken ”Tror du att rullstolsrampen är
lösningen för tillgängligheten”.
• Information från en av organisationerna kring deras språkträning i svenska som
andraspråk.
Projektet har fått stöd av ESI support både genom dialog med projektledaren och
workshops med eHälsocoacher våren 2017 samt våren 2018. eHälsocoacher och
projektledare har med stöd av ESI konsult tagit fram en checklista/sammanställning
kring horisontella principer vid utbildningsinsatser, baserat på vilka aktiviteter och
insatser som har gjorts ute i verksamheterna. Projektet har fått fin feedback från ESI
support om att vi på ett verkningsfullt sätt lyckats integrera dessa principer. Vi har
diskuterat vad som behövs för att jämställdhet, tillgänglighet och icke diskriminering
ska integreras i utbildningarna efter att projektet avslutas. Några av de tankar som
framkom är vikten av en ledning som lyssnar och tar till sig denna fråga och prioriterar
den samt att hålla dialogen vid liv, checklistan kan spela en bra och viktig roll.
Innebörden av de horisontella principerna har diskuterats vid flertalet styrgrupps
möten. Man kom bland annat fram till att verksamheterna kunde göra ett tillägg som
rör kompetensunderlag i befintlig verksamhetspolicy kring tillgänglighet, icke
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diskriminering och jämställdhet. Med stöd av ESI support tog vi fram ett vägledande
dokument med grundläggande faktorer och förutsättningar för detta arbete. Denna
mall kan med fördel användas t.ex. vid upphandling av externa utbildningar.
Vid upphandling av lokaler för utbildning och möten har man alltid tagit upp frågan
om tillgänglighet, med stöd av checklistor från Myndigheten för delaktighet.

Projektledarens reflektion – arbetssätt
eHälsocoacherna har spelat en avgörande roll för projektets genomförande och resultat.
De har haft en viktig förankring i verksamheterna och har funnits nära målgruppen för
detta projekt. Genom ett starkt driv, stort fokus på behov och värdeskapande har de
utfört uppdraget som delprojektledare med stor framgång. En av verksamhetscheferna
belyser det såhär ”eHälsocoacherna har varit engagerade och drivande, ibland trollat
med knäna för att få utbildningarna att gå ihop, få fram utbildningsdatorer och
engagerat kursdeltagarna i långa utbildningspass med relativt komplicerat innehåll”.
eHälsocoacherna har kommit med förslag och initiativ – egna och från kollegor – om
nya digitala verktyg, exempelvis mobiler, och programvaror som kan användas i
omsorg och rehabilitering. Deras insatser har visat att det finns potential,
engagemang och kunskap hos medarbetare i allmänhet och eHälsocoacherna i
synnerhet kring att medverka i förbättring och utveckling av vården och omsorgen.
De har alla gjort en stor individuell utvecklingsresa. De har ökat sin kunskap och
kompetens i att driva projekt, vikten av att förankra syfte och målsättning, skapa
delaktighet, jobba med de horisontella principerna, samarbete med olika yrkes
grupper, organisering och administration och inte minst har det inneburit ett stort
lärande kring de utmaningar som förändrings- och utvecklingsarbete innebär. När de
får frågan om vilka ord som bäst beskriver känslan och erfarenheterna från upp
draget nämns ord som: utvecklande, lärorikt, spännande, utmanande, intensivt,
mycket logistik och administration. Några citat:
”Tar mer tid än man förstod från början, från många i verksamheten”.
”Stöd från ledningen/chefer krävs, går inte att genomföra utan det”.
”Det bästa har varit när en ny kunskap har landat hos medarbetarna och man ser
att det skapar meningsfullhet”.
Majoriteten av tiden på nätverksträffarna lades inledningsvis på att stötta eHälso
coacherna i den omfattande administrationen, därför fanns ej tid för reflektion och
erfarenhetsutbyte i den utsträckning som hade varit önskvärt. Allt eftersom projektet
fortlöpte föll svaren på plats och vi kunde styra fokus mot reflektion och lärande. En
annan fördel var att träffarna förlängdes från halvdag till heldag.
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Arbetet med att integrera de horisontella principerna var inledningsvis svårt, det
berodde till största delen på en oklarhet i vad de innebar. Man upplevde att stort
fokus lades på jämställdhetsfrågan från ESF:s håll men just den frågan upplevdes,
som tidigare har nämnts, inte som den största utmaningen för de deltagande
organisationerna. Med stöd från ESI-support och andra utbildningsinsatser och
framförallt en levande dialog kring den faktiska innebörden av principerna föll
insikten på plats bit för bit.
Vi kan konstatera att många insatser har gjorts för att säkerställa dessa principers
inkludering i det fortlöpande kompetensutvecklingsarbetet. eHälsocoacherna har
arbetat mycket med att försöka skapa rätt lärmiljö, att skapa ett klimat där man får
och vågar fråga och säga till när man inte förstår, en lärmiljö där deltagarna kan
känna tillit och få det stöd som var och en behöver. Det är en utmaning att också
lyckas möta den enskilda medarbetarens behov när tiden och resurserna är
begränsade. Här kommer de digitala ombuden, superusers, att ha en viktig roll efter
projektets slut för att fånga upp behoven och erbjuda stöd och handledning.
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Användande av resultat – så går
vi vidare
Resultaten av projektet kommer i allra högsta grad att fortsätta skapa värde bland de
medverkande organisationerna.
Det finns bland flertalet av organisationerna en tydlig plan för det fortsatta arbetet,
andra håller på att utforma handlingsplanen för det fortsatta arbetet kring eHälsa
och digitalisering. En av organisationerna skriver I januari 2019 kommer vi samlas
för att inventera behov runt eHälsa i egna handlingsplaner inom respektive enhet.
Viktigt är att den enskilde medarbetaren definierar både just sitt egna behov såväl
som hur man uppfattar den enskilda enhetens mer samlade behov. Handlings
planerna kommer sedan ligga till underlag för ledningen för ställningstagande till
fortsatta satsningar i verksamheten. Dialog med styrelsen utifrån samman
ställningen blir också central.
Det finns en generellt ökad förståelse för att det behövs kontinuerlig utbildning i det
stora som i det lilla när det kommer till den digitala kompetensen. Man ser också
behov av fortsatt anpassning av utbildningsinsatser. I en av slutrapporterna uttrycks
det på följande sätt För medarbetare med hög datorvana skulle en utbildning via
webben eller utbildningsfilmer vara tillräckligt. Medan de med låg datorvana
behöver mer ”hands on” undervisning. Behoven har sett olika ut. En del har klarat
övningarna väldigt fort medan andra behöver mer guidning och hjälp. En annan
organisation har tagit beslut om att göra årliga kartläggningar av den digitala
kompetensen, det skall implementeras i ledningssystemet.
Många har uppdaterat introduktionen för nyanställda som ett resultat av projektet,
där ett större fokus på de digitala systemen finns med och en inventering av
medarbetarens nuläge vad gäller kunskap och kompetens. En av organisationerna
skriver i sin slutrapport Vi måste jobba med fortlöpande digital kompetens
utveckling och fånga nyanställda tidigt och säkerställa att de har den kompetens
som krävs för att de skall klara av att utföra de uppgifter som förväntas av dem
skriver många.
Superanvändare/digitala ombud blir en naturlig och viktig del i fortlevnaden av de
arbetssätt som har använts och fungerat mycket bra. Två av organisationerna
beskriver att dessa superanvändare/digitala ombud kommer att ingå i ett eget internt
nätverk ledda av IT- och kvalitetsavdelningen och kommer på så vis att vara ITavdelningens förlängda arm. De kommer också att vara delaktiga i framtida
implementeringar av nya system. Man kommer också på olika sätt att ta vara på de
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interna utbildarnas intresse och kunskap för det kollegiala lärandet. Vissa utbildningar
kommer att fortsätta anordnas om än inte så frekvent som under projektets gång.
Hur blir det då med rollen som eHälsocoach och den kompetens som dessa personer
har upparbetat, hur kommer den att tas tillvara? Vissa hade denna form av uppdrag
inom ramen för sin tjänst innan de klev på som eHälsocoach, där får uppdraget en
naturlig fortsättning. En har fått utökad tjänst för att kunna fortsätta jobba med den
digitala kompetensutvecklingen och omvärldsbevakning. Några ser över
möjligheterna att kunna ha kvar eHälsocoachens i något mindre omfattning och
andra har, som tidigare har nämnts, valt att fördela det uppdraget på de super
användare/digitala ombud som verksamheten har utbildat. Ett antal eHälsocoacher
har bytt arbetsplats men tar ju med all kunskap och kompetens till den nya arbets
givaren. En målsättning i projektet var att skapa hög anställningsbarhet – att
eHälsocoacherna är efterfrågade är sannolikt ett tecken på att det uppnåtts.
Ett förbättringsteam arbetade under ca ett års tid. Därefter fick två av team
medlemmarna en ny roll i att utbilda personal i avvikelsesystemet, ett föredömligt
sätt att ta vara på nyvunnen kompetens.
Också den kompetens som eHälsocoacher och team har erhållit kring systematiskt
förbättringsarbete vill man ta vara på. Inom en organisation finns redan ett eget
kvalitets- och utvecklingsprogram likt Värdeforum. Det är en del i deras kvalitets
strategi. Andra ser över hur man kan fortsätta skapa förbättringsteam och sprida
kunskapen kring systematiskt förbättringsarbete.
En organisation skriver i sin slutrapport att det inom enheter som inte har inkluderats
i projektet och för övriga verksamhetsområden (t.ex. förskola, rehab mm) har varit
en så pass stor efterfråga på motsvarande kompetensutveckling att man kommer att
genomföra en ”light-variant” av eHälsoprojektet och det tillvägagångssätt som har
använts där, även för övriga delar av verksamheten.
Vi har under projektets gång sammanfattat organisationernas konkreta insatser för
att integrera de horisontella principerna i kompetensutvecklingsinsatserna.
Resultatet blev en ”Checklista för integrering av horisontella principer” som har
använts under projektets gång men som även i en del fall kommer att revideras
vidare för fortsatt användning.

Projektledarens reflektion – Användbara resultat – så går vi vidare
För att vara en attraktiv arbetsgivare och lyckas med utmaningen att locka till sig
framtidens medarbetare tror vi som projektägare och alla medverkande
organisationer att den digitala utvecklingen spelar en viktig roll. Vi måste hänga med
i digitaliseringens utveckling för att kunna bedriva högkvalitativ och efterfrågad vård
och social omsorg. Vi måste kunna erbjuda en arbetsplats där man använder
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tekniken på ett sätt som underlättar för både vårdpersonal och chefer att göra sitt
jobb. Rätt använt kan digitaliseringen bidra till en säkrare, effektivare och mer
värdeskapande vård där det finns mer tid för det vårdnära arbetet med patienten,
brukaren eller barnen – dem vi finns till för. Här har medverkande organisationer
kommit olika långt men målsättningen är snarlik: digitaliseringen är en integrerad del
av verksamhetsutvecklingen, inte längre ett separat spår. Det kräver ett ledarskap
som tror på digitaliseringens möjligheter, vågar ta beslut men också tillsammans med
alla dem man finns till för göra rätt prioriteringar och satsningar.
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Kommunikation, spridning
och påverkansarbete
Externt spridningsarbete
Famna har som riksorganisation för idéburen välfärd ett uppdrag att synliggöra och
verka för tillväxt av den idéburna sektorn och stötta medlemmarna i arbetet med
kvalitet och utveckling. Det händer oerhört mycket inom eHälsa och digitalisering både
nationellt och internationellt. Majoriteten av Famnas medlemmar är små idéburna
föreningar, stiftelser, ekonomiska föreningar eller aktiebolag utan vinstsyfte som har
svårt att hantera omvärldsbevakningen på egen hand och förstå hur stora nationella
satsningar på området påverkar enskilda aktörer. Under tiden för detta projekt har
projektägaren försökt göra en nationell omvärldsbevakning för att lyssna in vad som är
på gång och sprida detta på nätverksträffar och styrgruppsmöten men också till övriga
medlemmar på olika sätt. Det har bl a skett via den egna webbplatsen www.famna.org,
och nyhetsbrev och på Famnas medlemskonferens hösten 2016, 2017 och 2018 samt
genom Famnas egna nätverk, bland annat Kvalitetsnätverket som träffas två gånger per
termin och som har en löpande dialog på nätverkets webbforum. Dessa forum har
också använts för att sprida erfarenheter, resultat och lärdomar från projektets olika
faser.
Förutom projektledaren och övriga medarbetare hos projektägaren har eHälso
coacher, styrgruppsrepresentanter och andra nyckelpersoner inom organisationerna
arbetat med spridning av projektets lärdomar och resultat. Också Famnas egen
styrelse, där bl a representanter för större och mindre medlemmar är ledamöter, har
med jämna mellanrum under projekttiden tagit del av information om eHälso
projektet och på så sätt fått insikter om och diskuterat digitaliseringens betydelse
och utmaningar.
Spridning har skett i kontakt med Socialstyrelsen, Myndigheten för delaktighet, SKL
(Sveriges kommuner och landsting) och eHälsomyndigheten. Projektledaren har haft
möjlighet att informera och berätta om projektet genom olika arbetsgrupper och råd
som hen medverkar i, bl a Socialstyrelsens råd för e-hälsa och gemensam
informationsstruktur, e-lärandenätverk på SKL, nätverk för regionala eHälso
samordnare på SKL och i Vitalis programråd. Projektet presenterades för Struktur
fondspartnerskapet (dec 2016) och i dialog med arbetsmarknadsminister Ylva
Johanssons statssekreterare (april 2018). Projektet har också spridits genom sajten
Dela digitalt och via Vision 2025:s officiella webbplats. Deltagande på den nationella
eHälsodagen 2016 och 2018 har inneburit värdefull omvärldsbevakning.
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Projektledaren har vid tre tillfällen bjudit in övriga projektledare inom samma
utlysning i Stockholm för erfarenhetsutbyte, träffar som har varit uppskattade och
givande. Projektledaren bjöds in för att presentera projektet för Skånes kommun
förbund som våren 2018 startade upp ett liknande projekt. Under hösten 2018 blev
projektägaren kontaktad av Solna stad som skulle starta upp ett liknande projekt. Vi
fick en möjlighet att dela med oss av lärdomar, framgångsfaktorer och utmaningar.
Även region Norrbotten har hört av sig inför sin uppstart av ett liknande projekt
inom hela regionen.
Projektledaren har under hösten 2018 deltagit i arbetet med att uppdatera
webbverktyget LIKA som användes initialt i projektet för att skatta den digitala
mognaden på verksamhetsnivå. Målsättningen är att även idéburna och privata
enheter på ett bättre sätt skall kunna använda verktyget. Ny version av verktyget
planeras vid årsskiftet 2018/2019.
Ett nationellt projekt som har berörts i styrgruppen är SDK, Säker digital
kommunikation, som ägs och drivs av Inera. Det är ett projekt som handlar om att
förbättra och säkerställa överföring av integritetskänslig information i välfärden,
något som kommer att påverka idéburen sektor. En av styrgruppsrepresentanterna
sitter med i en av SDK:s referensgrupper för att bevaka och lyfta in verksamhets
perspektivet, men också med syftet att sprida information till Famnas övriga
medlemsorganisationer.
MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) från medverkande organisationer har
informerat om projektet i Stockholms läns MAS-nätverk utifrån ett patient
säkerhetsperspektiv.

Projektet har presenterats på följande konferenser:
• Utvecklingskraft 2017
• Microsystemfestivalen 2017
• Vitalis 2017 & 2018
• Patientsäkerhetskonferensen 2018
• Spridningskonferens oktober 2018
• Presentation av poster på den internationella konferensen International Forum
on Quality and Safety in Healthcare, maj 2018 i Amsterdam, vilken beskrev
projektet i dess helhet.
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Spridning via externa intervjuer:
• Projektledaren intervjuades under våren 2018 av Kontigo som har i uppdrag att
utforska vad som krävs för att det praktiska och förebyggande arbetet mot
diskriminering ska fungera och göra skillnad.
• Intervju med projektledaren hösten 2018 av Forskningsinstitutet Swerea IVF på
uppdrag av Temaplattformen för hållbart arbetsliv, finansierad av Europeiska
socialfonden med målsättningen att synliggöra de resultat som genereras av
socialfondsprojekt inom programområde 1.
• Projektledarens medverkan i ESF-podden ”En smart framtid” tillsammans med
Socialstyrelsen, hösten 2018.
• Spridningskonferensen den 4 oktober 2018, live-sändes och filmades för att kunna
nå även dem som inte kunde delta på plats, filmen från konferensen finns att ta
del av på Famnas Facebooksida.

Framtida spridning
Spridning av resultat och lärdomar till övriga medlemsorganisationer kommer att
fortsätta genom de nätverk och möten som sker regelbundet med medlems
organisationerna samt genom att ansöka om medverkan i kommande konferenser
som t.ex. Vitalis i maj 2019.
Famna presenterar projektet på den nationella konferensen Mötesplats för
välfärdsteknologi och e-hälsa i januari 2019.

Spridning inom organisationerna
Som ett led i att arbeta med den interna spridningen och förankringen i respektive
organisation valde vissa att inrätta egna interna styrgrupper medan andra har
avrapporterat projektet som en stående punkt på den ordinarie ledningsgrupps
agendan och på arbetsplatsträffar för personalen och via de egna intranäten.
Regelbundna avstämningar har skett med viktiga nyckelpersoner bland annat
enhetschefer, IT-chefer och kvalitetschefer. Förankring har också skett i koncern
ledningar och styrelser. Projektet har också funnits med som ett viktigt tema på
personaldagar och värdegrundsdagar. Förankring har även skett i mer spontan form,
en organisation skriver Under den första tiden i projektet var det mycket frågor och
funderingar från personalen, det blev väldigt många givande samtal i allt från
omklädningsrummet till korridoren där vi förklarade vad projektet innebar och
vad målen var.
Deltagande organisationer har anordnat eHälsodagar där alla medarbetare har
bjudits in, där man har förankrat projektets syfte och målsättning och haft program

36

Famnas kvalitetsrapport 2018

punkter kring dokumentation, GDPR, filhantering, välfärdsteknik mm. Flertalet
organisationer anordnade under avslutningsfasen olika aktiviteter för medarbetare
och chefer för att summera projektets resultat och lärdomar och utifrån dem ta
avstamp inför det fortsatta arbetet.

Projektledarens reflektion – kommunikation, spridning och
påverkansarbete
Behovet av förankring skall aldrig underskattas. Ett projekt som inte är förankrat
kommer aldrig att kunna genomföras med goda resultat. eHälsocoacherna lade ner
mycket mera tid än beräknat under analys- och planeringsfasen, till stor del för att
det tar tid att skapa delaktighet och tillsammans med ledning och medarbetare
komma överens om en gemensam målsättning. Förankringsarbete är inget man gör
en gång och så är det klart, det krävs löpande information och också en lyhördhet för
att fånga upp önskemål men även motviljor som kan komma att skapa oväntade
utmaningar på vägen. En av eHälsocoacherna uttrycker arbetet med förankring
”Måste förankras på alla nivåer och förklaras om och om igen, samt på olika
sätt”!
Extern spridning och kommunikation fortsätter för Famnas del. Det arbetet bör
integreras med övrigt kvalitets- och påverkansarbete.
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Uppföljning och utvärdering
Extern utvärdering
Den externa utvärderaren, Apel, har följt projektet sedan januari 2016. Famnas
projektledare och Apel utarbetade tillsammans en effektlogik (se sidan 11) som låg
till grund för projektets mål och utvärderingsplan. Även en uppföljning av risk
analysen gjordes i samband med avstämningsrapporten. Under projektets gång har
den externa utvärderaren ansvarat för ett antal seminarier, deltagit vid Värdecafé
träffar, nätverksträffar och styrgruppsmöten. Apel har fungerat som ett bollplank för
projektledningen och gett kloka råd kring avgränsning och utvecklingsområden.
Fokus har legat på lärande, inte kontroll. Utvärderaren har även haft tillgång till
projektets webbaserade projektplattform för både eHälsocoacher och styrgrupp.
Följande aktiviteter har den externa utvärderaren genomfört:
• Framtagande av projektets förändringsteori i samråd med projektledningen
• Nulägesanalys våren 2016
• Medverkat kring en fördjupad riskanalys
• Genomfört och analyserat två enkäter
• Intervjuat nyckelpersoner i lokala styrgrupper
• Intervjuat styrgruppsrepresentanter
• Medverkat på sex styrgruppsmöten
• Medverkat på Värdeforum
• Tillsammans med projektledningen arrangerat tre analysseminarier
• Intervjuat eHälsocoacherna kring horisontella principer
• Analyserat arbetet med de horisontella principerna och dialog på styrgruppsmöte
• Medverkan på projektets spridningskonferens
• Genomfört kontinuerlig dialog med projektledaren
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Intern uppföljning och utvärdering
Organisationerna har fortlöpande under projektets gång utvärderat de utbildnings
insatser som har förekommit genom utvärderingsenkäter, kunskapstester, dialoger
och enskilda samtal. Det har varit en viktig del i arbete med att integrera de
horisontella principerna, att verkligen matcha kompetensutvecklingsinsatser mot
behov på individnivå. Det har handlat om att anpassa språket, hastigheten, grupp
storleken, erbjuda repetition, enskild handledning eller annan utbildning. Man har
också haft regelbundna avstämningar med interna utbildare, superanvändare/
digitala ombud och andra nyckelpersoner.
Slututvärdering har skett genom självskattningsenkäter och workshops. Utvärderaren  
har också tittat på statistik i olika system som t.ex. mejlanvändning, schemalägg
ningssystem, avvikelsesystem och genomfört journalgranskningar.
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Projektledarens slutkommentarer och tips
En av de främsta framgångsfaktorerna i projektet, som alla är överens om, har utan
tvekan varit att man har utgått från faktiska behov. Detta uttrycks i en av slut
rapporterna på följande sätt: Vi har upplevt att det faktum att vi byggt insatserna i
projektet på medarbetarnas intresse och på behoven hos dem vi finns till för har varit
en stor del av framgången. Om vi skulle tipsa någon annan att göra något liknande
skulle råden bli: starta med en ordentlig analysfas där medarbetarna får uttrycka hur
man använder IT idag och vilka behov och önskemål de har om IT-användning och
e-Hälsa i verksamheterna. Att ta avstamp i behovet har gett projektet legitimitet och
gjort att de känts angeläget hos dem vi träffat.
Alla verksamheter har också varit överens om en av de största utmaningarna, att nå
målet avseende antal utförda kompetensutvecklingstimmar. Det vill säga att få
verksamheten att fungera, rulla vidare på enheterna parallellt med många utbildnings
tillfällen och utbildningar inom andra områden. ”Vi jobbar med människor, kan inte
stänga, vi jobbar 24/7 ”. Den höga medfinansieringen, i detta projekt på 53 %, dvs att
för varje erhållen hundralapp i projektbidrag själva bidra med 106 kronor (i form av
x-antal utbildningstimmar) var anledningen till att man under vissa perioder upplevde
en jakt på utbildningstimmar”, det har krävts en hög utbildningstakt för att nå upp till
de organisatoriska målen vad gäller antal kompetensutvecklingstimmar. Samtidigt
uttrycker man att man utan detta projekt aldrig hade varit där man är idag vad gäller
den digitala kompetensen bland medarbetarna.
Administrationen i ett projekt finansierat av ESF och EU tar mycket tid: att fylla i
banketter, sammanställa, samla in underskrifter, få till rätt personnummer mm.
Denna tidskrävande administration måste tas i beaktande när man fördelar ansvar
och skapar tids- och aktivitetsplaner. Detta är något som man måste ta med i
resursberedningen. Samma gäller för projektägaren: en stor del av tiden för projekt
ledning går åt till att varje månad sammanställa alla underlag och skicka in deltagar
siffror både till ESF och till SCB, Statistiska centralbyrån.
Ett av projektets delmål var att chefers roll som ledare för utvecklingsarbete skulle
tydliggöras. Styrgruppen har tillsammans med eHälsocoacherna haft en viktig uppgift
att förankra projektet i den egna organisationen, bland annat till chefer på de olika
nivåerna. Detta har lyckats olika väl.
Ett resultat som hör samman med detta är att där eHälsocoacherna har haft bra stöd
från närmaste chef, där har också projektet löpt på mycket bra och med färre
motgångar. Där dialogen, kommunikationen och samspelet med chef och ledning har
fungerat mindre bra har det gått mera trögt. Förankringsarbetet hos medarbetarna
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är väldigt viktigt, men lika viktigt är förankringstiden tillsammans med chefer för att få
legitimitet och ägarskap av de insatser som behöver genomföras. Projektägaren hade
kunnat ta ett större ansvar för denna förankring och t.ex. regelbundet bjudit in
berörda chefer till träffar för att förtydliga dessa personers viktiga roll och ansvar.
Projektledaren bjöd under våren 2018 in till en sådan träff för alla berörda ”mellan
chefer”, 14 personer deltog. Deltagande chefer upplevde workshopen som mycket
värdefull, lärorikt och inspirerande då de fick höra hur andra har jobbat och
organiserat projektet internt, valet av eHälsocoach (fördelar och nackdelar), och vad
de tror krävs för att detta arbete skall hålla i sig efter projektets slut. Lärdom för oss
som projektägare är att i ett mycket tidigare skede aktivt engagera ”mellancheferna”,
bjuda in till regelbunden dialog och säkerställa att de har rätt information och
förutsättningar för att vara det stöd som de behöver vara.
Andra svårigheter med bristfällig förankring lyfts fram av en organisation: eHälso
coacherna gör ett jättefint jobb med att ta fram utbildningar utifrån behov men det blir
ofta så att man prioriterar verksamhetens akuta arbetsuppgifter före ett framtida mål i
kompetensutveckling. Cheferna ute på de olika enheterna fattar egna beslut som ej är i
linje med projektets målsättning och handlingsplanen. Även att verksamheterna är
geografiskt utspridda gör det svårt att få deltagare till utbildningarna, detta har gett ett
uppvaknande inom organisationen och man kommer att jobba tydligare med förankring
framöver, återkoppla projektets syfte osv.
På en av de sista nätverksträffarna för eHälsocoacherna ställdes frågan ”Vad är ditt
bästa tips till en verksamhet som skall påbörja en liknande resa? ” Svaren som inkom
var bland annat;
• Planera, planera, planera – var medveten om det åtagande du tar dig an, vad det
innebär i vardagens praktik
• Ta reda på tillräckliga fakta vad projektet handlar om, syfte och målsättning
• Var beredd på att det är resurskrävande för många i verksamheten
• Ha ett gott samspel med ledningen
• Starta genomförandefasen i tid, planera inte för länge, du måste komma igång
• Se till att projektet är väl förankrat och kommunicerat med ledningen.
• Se till att ha roligt under resans gång. Fira framsteg!
En rolig sidoeffekt som nämns i en av slutrapporterna är att gruppkänslan har ökat i
och med projektet. ”Det har genererat ett unikt samarbete i vår verksamhet och lett till
ökad delaktighet och teamkänsla ”.
Viktoria Loo Skyman
Projektledare, Famna
viktoria.loo.skyman@famna.org
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Bilaga 1. Övergripande projektmål
Smart-mål

Mått

Resultat

I mars 2016 har alla eHälsocoacher
rekryterats där sammansättningen
av kvinnor/män motsvarar
könsfördelningen i de
medverkande organisationerna.

Organisationernas
4R-analyser.

I mars 2016 var alla eHälsocoacher
rekryterade, 14 kvinnor (93 %) och en
man. I organisationerna är 60–90 %
kvinnor. I januari 2017 fanns 19 eHälso
coacher på plats, 17 kvinnor (89 %) och
två män (11 %).

I september 2016 har alla
medverkande organisationer
dokumenterat en handlingsplan
där minst 1 300 medarbetare varit
delaktiga och informerade.

Närvarorapporter,
delrapport.

Den 31 augusti 2016 hade 8 av 9
organisationer lämnat in en handlings
plan. 1093 unika individer hade deltagit
i analys- och planeringsfasen, december
2015–juni 2016.

I september 2018 har
1 300 medarbetare
deltagit i minst 32 timmars
kompetensutvecklingsinsatser som
bygger på de kartlagda behoven.

Närvarorapporter,
organisationernas
slutrapporter.

1972 unika individer, 337 män och
1 635 kvinnor har deltagit i totalt 44 500
utbildningstimmar.

I september 2018 har minst
1300 medarbetare förbättrat sin
kompetens i digitala arbetssätt.

Organisationernas
självskattningsenkäter.

1972 unika medarbetare har i stor
utsträckning förbättrat sin digitala
professionella kompetens. 92 %
instämmer absolut eller delvis på frågan
om utbildningarna har ökat kunskapen
om digitala arbetssätt.

I september 2018 har de
medverkande organisationerna
a) identifierat eHälsorelaterad
jämställdhets-,
ickediskriminerings- och till
gänglighetsproblematik, samt
b) anpassat sina genomförande
insatser så att den identifierade
problematiken inte reproduceras.

Organisationernas
handlingsplaner
och slutrapporter.

a) Språket var ett sådant område samt
utbildningsbakgrund.
b) Mycket arbete har gjorts för att
tillmötesgå individuella behov, förmågor
och förutsättningar. Självskattnings
enkäten visar att 64 % upplever att
utbildningarna absolut har varit
anpassade utifrån individuella behov,
endast 1 % instämmer absolut inte.

I september 2018 har eHälso
coachen ökat sin kompetens att
driva kompetensutvecklings
insatser och förbättringsarbete på
arbetsplatsen.

Apels eHälso
coachenkät.

Som slutrapporten beskriver har detta
mål uppnåtts i hög utsträckning. För mer
information hänvisas till den externa
utvärderarens slutrapport.
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Smart-mål

Mått

Resultat

I september 2018 har minst 15
förbättringsarbeten som berör
digitala arbetssätt genomförts och
utvärderats.

Organisationernas
PGSA-dokumen
tation.

Totalt har 26 förbättringsarbeten
genomförts. Alla dessa finns
dokumenterade.

I september 2018 har alla
medverkande organisationer
ökat sina organisatoriska
förutsättningar för att arbeta med
eHälsa.

En mätbar
förbättring i
organisationernas
LIKA-värderingar.

Som slutrapporten beskriver har detta
mål uppnåtts i hög utsträckning. Dock
har inte LIKA-värderingen använts som
utvärderingsinstrument.

I september 2018 har respektive
organisation fattat beslut om
eHälsocoachens fortsatta uppdrag
och roll för internt förändrings
arbete och/eller integrering av
horisontella principer.

Uppföljning i
styrgruppen.

Många av organisationerna har eller
håller på att ta fram en strategi för
det fortsatta arbetet kring eHälsa,
digital kompetensutveckling och
systematiskt förbättringsarbete. Vissa
av eHälsocoacherna hade denna form
av uppdrag innan de klev på som
eHälsocoach, där får uppdraget en
naturlig fortsättning. Medan några
av organisationerna just nu ser över
möjligheten att ge eHälsocoacherna ett
fortsatt begränsat uppdrag.

I september 2018 har Famna
tillsammans med de medverkande
organisationerna tagit beslut om
vilken roll eHälsocoach-nätverket
ska ha för fortsatt eHälsoutveckling i idéburen sektor för
vård och social omsorg.

Uppföljning i
styrgruppen.

Nätverket i sin nuvarande form kommer
inte att finnas kvar dock kommer det att
blir en del av det aktiva Kvalitetsnätverk
som Famna driver.

I september 2018 har minst 10
icke deltagande organisationer (av
Famnas medlemsorganisationer)
deltagit med personal i ett
spridningsseminarium.

Närvarorapport
spridningsseminarium.

105 personer deltog på Spridnings
konferensen 4 oktober 2018. Dock inte
från tio icke deltagande organisationer.
Konferensens live-sändes och filmades,
möjlighet finns därför att sprida och ta
del av innehållet i efterhand.

Famnas kompetensforum i eHälsa
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