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Förord 
 

eHälsa ska göra socialtjänsten effektivare, säkrare och mer tillgänglig oavsett om 

man är invånare, brukare, anhörig eller medarbetare. Tillgängligheten till 

socialtjänsten kommer att förbättras och antalet e-tjänster ökar då detta är ett 

prioriterat område för kommunerna. 

Syftet med denna vägledning är att beskriva och lyfta fram några viktiga punkter 

som verksamheterna bör gå igenom inför ett införande av en eTjänst inom 

socialtjänsten. 

Vi påstår absolut inte att vägledningen är heltäckande inom området eTjänster och 

vår ambition har heller aldrig varit att försöka uppfylla det.  

Vår förhoppning är däremot att ge er läsare, kloka insikter om vad arbetet med 

eTjänster innebär. Vad som krävs av verksamheterna i socialtjänsten – före, under 

och efter implementering av en eTjänst. Vår ambition och avsikt är att lyfta fram 

dessa väsentligheter sett ur brukarens perspektiv.  

Vi hoppas att innehållet i vägledningen är givande, inspirerande, tänkvärt och 

användbart. 

 

 

Göran Stiernstedt 

Direktör för avdelningen för vård och omsorg 

Sveriges Kommuner och Landsting 

    

    
Catharina Mann 

  Kommunal eHälsa 

  Avdelningen för vård och omsorg

  Sveriges Kommuner och Landsting  
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Inledning 
Informationssamhället befinner sig i kraftig utveckling. Sveriges Kommuner och 

Landsting har därför gjort en överenskommelse med Socialdepartementet att på 

nationell basis verka för att fler e-tjänster skapas inom socialtjänstens verksamheter 

och att spridningen av dessa ökar. Sett ur ett brukarperspektiv finns det flera 

fördelar med e-tjänster.  

De viktigaste är att: 

 Det blir ytterligare en väg för brukare att få kontakt med socialtjänsten.  

 Det öppnar upp för nya sätt att föra dialog mellan brukare och 

socialtjänsten. 

 Problem kan lösas i tidigare skeden. 

 Tillskapandet av brukar - och närståendebaserade nätverk via socialtjänsten 

kan stödja möjligheter till självhjälp. 

 Socialtjänstens handläggning kan effektiviseras och därmed förbättra 

servicen till brukarna.  

Ur ett nyttoperspektiv kan ovanstående sammanföras i två delar. Den ena delen är 

att e-tjänster avser att tillföra nytta för brukarna genom fler och enklare möjligheter 

till kontakt och hjälp. Den andra delen är att e-tjänsterna är tänkta att leda till 

effektivisering i socialtjänsten vilket i sin tur kan frigöra tid till mer kontakt med 

brukarna.   

Avsikten med denna vägledning är att ge information och tips inför att 

socialtjänsten i landets kommuner ska starta och implementera e-tjänster. 

Vägledningen riktas till alla som involveras i utveckling och implementering av e-

tjänster - såväl projektorganisationer som reguljära organisationer och 

beslutsfattare. Både på politisk och på tjänstemannanivå.  

Följande två motsägelsefulla uttryck kan tjäna som uppmaningar i planerings-

skedet. Det är "Flera vägar in" och "En väg in". Med "Flera vägar in" menas att 

befintliga kontaktvägar finns kvar för socialtjänstens brukare men kompletteras 

med e-tjänster för ökad tillgänglighet och service. "En väg in" betyder i detta 

sammanhang att det ska bli så enkelt som möjligt för medborgaren att nå 

socialtjänsten. På sikt blir det förhoppningsvis möjligt att samordna lands-tingens 

och socialtjänstens information och kommunikation via 1177.  

Det skulle förenkla för användarna att hitta information om landstingens tjänster, 

socialtjänsten i sin kommun och sina egna vård- och omsorgskontakter.  
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Vägledningen har fokus på e-tjänster ur brukarnas perspektiv och behov. Det 

kräver ett organisatoriskt angreppssätt med ett utifrån-och-in-perspektiv. Faktorer 

som ska känneteckna samtliga e-tjänster i socialtjänsten är att de är 

kvalitetssäkrade och sekretesskyddade. Det ska finnas en garant för profes-sionell 

kompetens och hantering inom socialtjänsten. Denna kvalitetsstämpel nås genom 

att tjänsten levereras av socialtjänsten utifrån gällande lagstiftning.   

Vägledningen är framtagen utifrån/genom: 

 

- gjorda intervjuer med brukarorganisationer 

- företrädare från kommuner, landsting och statliga myndigheter 

- skriftliga förfrågningar till samtliga län och regioner kring e-tjänster 

- omfattande sökning på nätet och via telefon 

- referensgrupper (med deltagare från brukarorganisationer och kommuner)  

 

Vägledningen innehåller avsnitt som bedömts vara viktiga, och som socialtjänsten 

möter, när e-tjänster ska beställas, utvecklas och införas.  

 

I bilagorna finns bl. a exempel på erfarenheter från olika faser av e-tjänst-

utveckling.  
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Definitioner av olika 

begrepp inom e-området 
Nedan är några begrepp som förekommer ofta i arbetet med e-hälsa i kommunerna 

och som har betydelse för utformningen och utvecklingen av  

e-hälsa i kommunernas socialtjänst och landstingens hälso- och sjukvård.  

Nationella strategin för e-hälsa 

Strategin är framtagen bl. a av Socialdepartementet och syftar till tillgänglig  

och säker information inom vård och omsorg, dvs. hur man med gemensamma 

ansträngningar kan förbättra informationshanteringen för individer, personal och 

beslutsfattare. Arbetet leds i samverkan mellan SKL, Socialdepartementet, 

Socialstyrelsen, Vårdföretagarna och Famna. 

e-Hälsa 

e-Hälsa syftar till att ge individen möjlighet till tillgänglig och säker information 

inom vård och omsorg
1
. Nationell e-Hälsa har förflyttat fokus från teknikutveck-ling 

till process- och kvalitetsutveckling. Det syftar till att stödja, engagera och motivera 

invånare, ge stöd till verksamhet och beslutsfattare.  

e-tjänster i socialtjänsten 

En e-tjänst förmedlas elektroniskt. Handläggningen är interaktiv vilket innebär att 

den sker i någon form av dialog mellan brukare och handläggare. Den är offentligt 

finansierad och riktas i första hand till socialtjänstens brukare men även till andra 

invånare, t ex anhöriga som har anledning att ha kontakt med socialtjänsten. 

Tjänsten kan utföras av såväl kommunala som privata aktörer.  

Invånartjänster 

Invånartjänster riktas till allmänheten, patienter, brukare och anhöriga. Alla 

invånartjänster är tillgängliga dygnet runt. Tjänsterna ger tillgång till kvalitets-

säkrad information, underlättar kontakten med vården och ger bättre möjlighet till 

självservice och delaktighet. Exempel på invånartjänster är 1177, e-tjänster, journal 

på nätet, Mina vårdkontakter och UMO. 

                                                      
1
 www.skl.se 
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CeHis 

Center för e-Hälsa i samverkan har uppdraget att koordinera landstingens och 

regionernas samarbete att utveckla och införa gemensamma e-hälsotjänster, teknisk 

infrastruktur samt gemensamma regelverk och standarder.  

e-Delegationen 

e-delegationen är en delegation under Näringsdepartementet som arbetar för att 

driva på e-utvecklingen inom offentlig sektor. 

Välfärdsteknologi 

Välfärdsteknologi är teknologi som kan bidra till ökad trygghet, säkerhet och 

delaktighet i samhället
2
. Välfärdsteknologi kan stärka äldre personer och personer 

med funktionsnedsättning till ett självständigare liv.  

Välfärdstjänster  

Med Välfärdstjänster avses helt eller delvis skattefinansierade tjänster som stat, 

landsting och kommun tillhandahåller i syfte att säkra individers trygghet vid  

bl a barndom, sjukdom, arbetslöshet, funktionsnedsättning och ålderdom.   

                                                      
2
 www.regeringen.se (2012) Välfärdsteknologi och innovationer  
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E-tjänster i 

socialtjänsten 
Befintliga e-tjänster redovisas kort nedan. I Bilaga 1 presenteras e-tjänsterna något 

mer utförligt och med exempel på kommuner som använder dem.  

e-tjänster som rör ansökan  

Socialtjänsten i ett antal kommuner erbjuder möjlighet för invånare att ansöka om 

bistånd som en e-tjänst enligt SoL och LSS. Det gäller t ex ansökan om ekonomiskt 

bistånd och digitaliserad färdtjänstansökan.  

e-tjänster som rör råd och stöd 

För dessa tjänster krävs inget biståndsbeslut. E-tjänsten avser kontakt mellan 

brukare och socialtjänsten. Dit hör t ex Budget- och skuldrådgivning, e-Komet - 

föräldrastöd på nätet, Råd till ungdomar och föräldrar med barn 0-18 år, 

Ungdomsmottagning, Social rådgivning på nätet.  

e-tjänster som rör chattforum 

Denna tjänst är avsedd för kontakt mellan socialtjänsten och brukare eller 

närstående. Det kan även gälla kontakt mellan brukare eller närstående. Inget 

biståndsbeslut behövs. Här kan Gapet - stöd till anhöriga, Anhörigportalen och 

Forum för chattar nämnas.   

e-tjänster som rör teknik i hemmet  

Dessa tjänster kan beviljas efter biståndsbeslut. Det är exempelvis stöd till äldre 

anhörigvårdare, elektronisk brevlåda i TV och bildtelefoni i TV samt lätt-använda 

hjälpmedel för att stödja kvarboende för personer över 80 år. Vidare finns 

trygghetstjänster av olika slag, såsom nattillsyn med kamera, mobil fjärrstyrd 

telefoni på hjul och sensorer (t ex trampmattor, lampor som kan läsa av). 

e-tjänster hos andra aktörer  

Det finns chatt - och diskussionsforum i flera organisationer, företrädesvis med 

inriktning mot ungdomar i olika målgrupper. Andra e-tjänster som drivs av 

organisationer är Råd och stöd till personer med funktionsnedsättning och 

SeniorNet för att främja äldres användning av IT.  
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CeHis är huvudman för UMO - Ungdomsmottagning på nätet med nationellt 

användningsområde
3
.   

Fortsatt utveckling av e-tjänster   

Två typer av befintliga e-tjänster som troligen kommer att fortsätta växa är appar 

som är personligt anpassade och kan ge brukaren ett stöd samt teknik-utveckling för 

äldre och personer med funktionsnedsättning. Några sådana hjälpmedel som redan 

finns eller är under utveckling är telefon med större knappar, digital 

meddelandetjänst, digitalt trygghetslarm med GPS (positioneringslarm för 

utomhusbruk).  

Språk 

Socialtjänsten bör vara observant på att brukare med särskilda kommunikations-

behov inte ska hindras från att ta del av e-tjänsterna. Det kan exempelvis gälla när 

en brukare och närstående har svårt att skriva och förstå det svenska språket. Där är 

lösningen att skriva sin fråga eller sin ansökan på sitt språk, översätta den 

kostnadsfritt till svenska via Google Translate och skicka till socialtjänsten. På 

motsvarande sätt översätts svaret från svenska till önskat språk.  

Detta bör informeras om när e-tjänster på nätet lanseras. Det finns dock erfaren-

heter av att översättningarna kan bli oprecisa och svårförståeliga.  

Att tänka på inför införande av e-tjänster 

 E-tjänster i socialtjänsten ska utgå från brukarnas behov och stödja tanken 

om egenmakt över sin situation.  För att få vetskap om huruvida planerade 

e-tjänster kommer att fylla den funktion som avses bör brukare komma till 

tals.  

 Ta del av erfarenheter från socialtjänsten i de kommuner som redan infört 

e-tjänster. Att kontinuerligt lära av varandra kan underlätta införandet av e-

tjänster. 

                                                      
3
 Stockholms universitet (2012) Redaktör Cecilia Löfberg - Forskning som utvecklingsarbete – 

Gemensamt arbete kring nätstöd till unga på Killfrågor, Tjejzonen och UMO.se 



 
 

 

 
 

eTjänster i socialtjänsten – en vägledning 11 

Juridik 
De bestämmelser som framförallt styr hantering av e-tjänster är offentlighets-  

och sekretesslagen, personuppgiftslagen (PUL), lagen om behandling av person-

uppgifter inom socialtjänsten (SoLPuL), den tillhörande förordningen om behandling 

av personuppgifter inom socialtjänsten.   

Enligt personuppgiftslagen är socialtjänsten skyldig att skydda de person-uppgifter 

som behandlas, vilket vanligen sker när socialtjänsten kommunicerar med brukare. 

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till 

en fysisk person som är i livet, även om det är ett alias eller en e-postadress
4
. Om 

det vid anonym rådgivning behandlas en uppgift från en dators eller mobiltelefons 

IP-nummer så klassificeras det som en personuppgift, likaså om en brukare berättar 

något om sig själv eller om någon annan räknas det som personuppgift.  

Grundläggande är att personuppgiftsbehandlingen i sig alltid måste vara tillåten. 

Det räcker alltså inte med att vidta tillräckliga säkerhetsåtgärder om man inte har 

lagligt stöd att överhuvudtaget företa en viss personuppgiftsbehandling. Den 

grundläggande förutsättningen är stöd i SoLPUL och den tillhörande förordningen.  

E-tjänster som nås efter inloggning 

Integritetskänsliga uppgifter som att ta del av biståndsbeslut via kommuners 

hemsidor kräver inloggning med stark autentisering (e-legitimation eller 

motsvarande).   

E-post och sms 

Det finns inget generellt förbud mot att skicka e-post eller sms till klienter,  

men socialtjänsten är skyldig att skydda de personuppgifter som behandlas
5
. 

Omfattningen på skyddsåtgärderna beror på hur pass känsliga personupp-gifterna 

är. Känsliga personuppgifter måste krypteras så att endast avsedd mottagare kan ta 

del av dem. Till känsliga personuppgifter hör uppgifter som avslöjar ras eller 

etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap 

i fackförening samt uppgifter om hälsa och sexualliv. Uppgifter som omfattas av 

sekretess samt uppgifter som innefattar brott bör när det gäller säkerhet likställas 

med känsliga personuppgifter.   

                                                      
4
 www.stockholm.se/socialtarbete/handbok (2012) Handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet. 

Handboken finns såväl i nätupplaga som i pappersform. Kontaktperson Johanna Löfvenius.  
5
 www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen 
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När man hanterar e-post finns alltid en risk för att andra än den avsedda mottagaren 

kan ta del av meddelandet
6
. Om man ska skicka ett e-postmed-delande med 

personuppgifter som inte är känsliga och som "tål andras ögon" behöver man inte 

vidta extra försiktighetsåtgärder men man måste ha medgivande från brukaren. Det 

kan inhämtas muntligt vid ett första personligt möte och bör då dokumenteras på 

något sätt. Ett medgivande anses också ha inhämtats om den sökande själv 

kontaktar socialtjänsten via e-post eller sms och ber om uppgifter. Om e-posten 

däremot innehåller integritetskänsliga person-uppgifter måste man i de flesta fall 

vidta särskilda säkerhetsåtgärder, såsom kryptering. Därutöver ska mottagaren ha 

gett sitt medgivande till att kommunicera via e-post. Generellt gäller att känsliga 

personuppgifter som kommuniceras över öppna nät, såsom internet, ska skyddas så 

att obehöriga inte kan ta del av uppgifterna. Om e-systemen inte har inbyggda 

funktioner för att kryptera meddelanden mellan användare inom samma postdomän 

behövs särskilda krypteringsnycklar eller programvaror.  

Det är riskabelt att hantera personuppgifter i e-post eftersom det är svårt att vara 

säker på att endast den avsedda mottagaren kan ta del av meddelandet. Det är i 

många fall omöjligt att säkerställa identiteten hos en mottagare enbart utifrån 

uppgiven e-postadress. Dessutom passerar e-post som skickas mellan e-post-

servrar över Internet ofta även andra servrar på vägen. Det finns inget som hindrar 

att informationen sparas vid andra servrar. Kopior av e-postmed-delanden som 

ligger kvar i enskilda användares brevlådor kan också öppna möjlighet för 

obehöriga att ta del av dem. 

Datainspektionen anger att en dokumenterad policy utöver tydliga instruktioner till 

användarna minskar risken för kränkningar. Det ska klart framgå vilka typer av 

personuppgifter som under vilka omständigheter får eller inte får skickas med e-

post. Likaså bör ha rutiner finnas för att säkerställa att policyn följs. 

Slutsatsen är att all elektronisk kommunikation (e-post, webbformulär, chatt, etc.) 

som innehåller integritetskänsliga personuppgifter ska krypteras. 

Det är inte möjligt att kryptera utgående sms-meddelanden. Kommunikation via 

sms lyder under samma lagstiftning som e-post, d v s att känsliga person-uppgifter 

inte får kommuniceras den vägen. Uppgifter enligt ovan som inte är känsliga går 

bra att skicka om klienten gett sitt medgivande. Då går det bra att svara med sms, 

förutsatt att inga känsliga uppgifter lämnas ut.  

Innan man skickar påminnelser ska en risk- och sårbarhetsanalys göras för att 

säkerställa att individens integritet inte kränks eller att tystnadsplikten åsido-sätts. 

Avgörande är innehållet i kommunikationen. Därför kan det vara nöd-vändigt att 

radera klientens frågeställning och formulera svaret i allmänna ordalag. Ett 

observandum är att ett medgivande aldrig kan möjliggöra att känsliga 

personuppgifter skickas oskyddade.  

Chatt 

En chatt är ett digitalt skriftligt samtal i realtid. En avslutad chatt utmynnar ofta i 

en chatt-blogg som vanligtvis ska hanteras på motsvarande sätt som e-post och 

sms. De juridiska förutsättningarna beror på vilka uppgifter som behandlas i 

chatten. Såvida en chatt inte enbart innehåller frågor av allmän karaktär bör den 

konstrueras så att den uppfyller lagstiftningens krav på säkerhet och kryptering.  

                                                      
6
 www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen 
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Identifiering i chattsamtal 

Exempel på metoder för att verifiera klientens identitet är inloggning med e-

legitimation, webbkamera (förutsatt att klienten är känd till utseendet), kodord eller 

att handläggaren ber klienten återberätta det senaste samtalet. Detta räcker dock 

inte alltid ur integritetsskyddshänseende
7
. 

Det är tekniskt möjligt att ladda ner kostnadsfria, krypterade program på Skype, 

WhatsApp m.fl. för en chatt-konversation mellan brukare och handläggare. En 

komplikation är att de företag som äger programvaran får tillgång till person-

uppgifter, uppgifter som socialtjänsten är skyldiga att skydda. Därför avråds dessa 

former för konversation med klienter. Samma gäller för andra sociala medier som 

Facebook, Twitter och Instagram.  

Videosamtal 

Ett videosamtal är ett telefonsamtal via dator eller mobil med 3G- eller 

internetuppkoppling där man samtidigt kan se varandra i realtid. Datainspek-tionen 

har aldrig granskat Skype-användning
8
. Det finns många frågetecken kring 

informationssäkerheten i Skype.   

Säker hantering av e-postmeddelanden m.m. 

Inkommande e-postmeddelanden, sms, och chatt loggar är allmänna handlingar och 

ska normalt sett diarieföras. Undantag är om de är av ringa betydelse. Om de tillhör 

enskilda klienters personakter ska de överföras dit. Elektroniska handlingar som 

innehåller känsliga uppgifter och/eller sekretess ska skrivas ut och sparas i 

pappersform, diarieföras och raderas från telefonen eller datorn.  

E-postmeddelanden som skickas internt inom en kommun och innehåller känslig 

information ska krypteras av avsändaren. 

Surfplattor 

Datainspektionen har nu gjort en granskning av hur socialnämnder använder 

surfplattor
9
. En vanlig miss är att man inte bedömer riskerna. Det saknas 

instruktioner till användarna. Appar kan påverka säkerheten och medföra oavsiktlig 

spridning av personuppgifter. Datainspektionen har nu tagit fram en checklista för 

hur personuppgifter ska behandlas i surfplattor. 

Medgivande  

En komplikation är hur samtycket för personer som är beslutsoförmögna
10

 ska 

hanteras. Två utredningar arbetar för närvarande med frågan. Den ena rör digital 

informationsöverföring och den andra rör hanteringen av insatser för besluts-

oförmögna personer bl a i socialtjänsten
11

 . Utredaren ska "lämna förslag till en 

enkel och ändamålsenlig reglering avseende personer som på grund av att de är 

beslutsoförmögna helt eller delvis saknar möjlighet att fullt ut vara delaktiga eller 

på annat sätt utöva sitt självbestämmande inom hälso- och sjukvården, tandvården, 

socialtjänsten och forskningen". 

                                                      
7
 Uppgift från Datainspektionen maj 2013 

8
 Uppgift från Datainspektionen maj 2013 

9
 www.datainspektionen.se/Socialnämnder har inte bedömt riskerna med surfplattor (maj 2013) 

10
 2012:72 Beslutsoförmögna personers ställning i hälso-och sjukvård, tandvård, socialtjänst och forskning 

11
 S 2011:13 Rätt information i vård och omsorg 
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Att tänka på när det gäller juridik 

 Involvera jurist tidigt så att inga legala misstag enligt ovan begås. 

 Ta fram tydliga instruktioner och rutiner och kommunicera dem väl. 

 Utbildningsinsatser och vägledning om juridik enligt ovan bör ges till all 

berörd personal.  

 Information till brukare och närstående om juridik och regelverket kring e-

tjänster tillgängliggörs t ex på hemsidor, chattar, rådgivning på nätet m.m. 
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Samverkan 
Det är möjligt för socialtjänsten att samverka kring e-tjänster och det kan finnas 

fördelar med det. Den egna kommunens gräns vidgas när man kan få del av 

varandras resurser och kunskaper. Det kan vara kostnadsdrivande för en enskild 

kommun att upphandla egna tjänster, särskilt om man inte utvecklat en stark 

beställarfunktion. Genom samverkan stärks de ekonomiska förutsättningarna och 

man delar riskerna. En praktisk form av samverkan är att hjälpas åt med bemanning 

av e-tjänster efter kontorstid, t ex vid rådgivning på nätet eller chattar.  

Organisationer samverkar - människor samarbetar. När det gäller utveckling av e-

tjänster behövs båda delarna. Man kan med fördel samordna sig både på 

verksamhetsnivån och på den politiska nivån. Den politiska viljan är en viktig 

grund för samverkan. Man kan samverka mellan kommuner i kommunal-förbund 

men även genom andra avtal mellan parterna.  

Organisatoriska gränssnitt för samverkan  

Det finns olika idéer om hur samverkan kring e-tjänster bäst kan ske. Här är två 

varianter.  

 Införliva socialtjänsten i alla kommuner i upptagningsområdet för ett 

landsting eller en region. Det möjliggör förenklad och fördjupad 

samverkan mellan huvudmännens olika verksamhetsområden, t ex barn 

och unga, äldre, personer med funktionsnedsättning, missbruk eller psykisk 

problematik.  

 Fortsatt arbete med en samlad nationell ingång för invånartjänster genom 

1177. Det är tekniskt möjligt och öppnar möjligheter för en gemensam 

nationell portal för landsting, socialtjänst och individer. Utbyggt leder det 

till en förenkling för brukarna som förutom information från sitt landsting 

och sin kommun får tillgång till tidbokning, rådgivning och 

journalinformation i Mina Vårdkontakter samt till en öppen del som e själv 

anpassar. Läs mer om 1177 i bilaga 3.  
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Två exempel på samverkansorganisationer 

I Värmland finns sedan 2010 en särskild drift- och servicenämnd med Karlstad som 

värdkommun. Syftet är bl. a att de ekonomiska resurserna ska användas på ett mer 

effektivt sätt genom samverkan. Man använder gemensam e-tjänstplatt-form. 

Kommunerna kan dela e-tjänster inom nätverket och varje kommun har fått en 

egen e-tjänstsida i samma databas. Kommunikationen på webben sker krypterat 

med SSL (https). Alla inkomna ärenden märks upp med en flagga för vilken 

kommun de tillhör. Handläggare kan endast se ärenden som tillhör den egna 

kommunen. Inloggning i Mina ärenden och e-tjänster sker med eID.  

Nio kommuner i Västerbotten är i färd med att installera ett gemensamt social-

tjänstsystem och öppna upp för en medborgarportal där det blir möjligt att initiera, 

följa, kommunicera och ta del av beslut. 

 

Exempel på praktisk e-samverkan mellan kommun och landsting 

SAGA står för SAmarbete Gemensamt Ansvar för barn och unga i Sollentuna. 

Namnet syftar på de aktiviteter i Sollentuna som ökar samarbete och sam-ordning 

mellan olika aktörer för att barn och ungdomar som mår dåligt ska få rätt insatser
12

. 

Fokus på hur man bäst samverkar är att tidigt upptäcka tecken på psykisk ohälsa. 

All hjälp som samhället kan erbjuda, både från skola, social-tjänst och hälso- och 

sjukvård samt frivilliginsatser ska vara lätta att hitta. Sollentuna kommun och 

Stockholms läns landsting har tillsammans arbetat fram en webbplats, som ännu 

inte (maj 2013) är interaktiv, men som är under planering.   

Regionförbundet i Kalmar län började redan 2007 använda sig av video för 

framtida planering av insatser mellan socialtjänsten och landstinget.  

Brommageriatriken startade 2009 videokonferens för samordnad vårdplanering 

med stimulansmedel från Socialstyrelsen inför utskrivning från sjukhuset. Det är 

ett delprojekt inom ramen för TGS (Trygga Goda Sammanhang) där 

Brommageriatriken, Bromma och Hässelby - Vällingby stadsdelsförvaltningar i 

Stockholms stad samverkar.  

Socialtjänsten i samtliga kommuner i Norrbotten, landstinget och andra aktörer 

använder ett webbverktyg för att genomföra Samordnad Individuell Vård-

planering (SIP) inom öppenvården, både avseende barn och ungdomar och 

personer med missbruk. Eftersom SIP bygger på att brukaren är en av aktörerna så 

är hon/han alltid med på mötet, antingen hos socialtjänsten eller hos lands-tinget.  

Om det inte är möjligt för brukaren att delta anordnas i stället ett personligt möte.  

  

                                                      
12

 www.sagasollentuna.se 
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Att tänka på när det gäller samverkan  

 Sondera tidigt terrängen när det gäller intresse för samverkan. Gör en 

analys så att förutsättningarna, möjligheterna och hindren tidigt identifieras 

och hanteras.    

 En kanske självklar framgångsfaktor som dock inte får underskattas är att 

bygga goda relationer genom praktiskt samarbete och kännedom om 

varandra. 
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Teknik  
Fokus i denna vägledning är brukarperspektivet. Men för det ska fungera så som 

avses måste utvecklingsarbetet av e-tjänster bygga på samspel som gynnar både 

brukare och socialtjänstens aktörer. Ledorden är samverkan och säkerhet i alla delar. 

Ett långsiktigt perspektiv som tar höjd för fortsatt e-tjänstutveckling, undviker 

onödiga gränssnitt och håller lösningarna så öppna som möjligt är en god strategi vid 

framsynta val av tekniska lösningar. Det finns ibland inlåsnings-effekter i de 

tekniska lösningar som aktörerna på marknaden erbjuder och som gör att situationen 

idag är långt ifrån optimal när det gäller att få ekonomiskt fördelaktiga villkor med 

flexibla och funktionella lösningar. Mot den bakgrunden är det önskvärt att de nya e-

tjänsterna inte är för många och att de kan integreras i befintliga verksamhetssystem. 

Inför kommande satsningar på e-tjänster är det nödvändigt att tekniken kan 

uppfylla kraven för tjänsterna. Frågor att utreda är bl.a:  

 Vilken kapacitet har verksamhetssystemen?  

 Klarar systemen säkerhetskraven, t ex sekretesskraven inom socialtjänsten?  

 Finns kapacitet att hantera digital identifikation från användare via  

e-legitimation eller behörighetsinloggningar med engångskoder?   

 Är gränssnitten öppna och kan ta emot andra system?  

 Finns någon plan för e-tjänsteutvecklingen och tekniksatsningarna? 

Att tänka på när det gäller teknik  

 Socialtjänsten har initiativet när det gäller vilka e-tjänster som ska 

utvecklas eller köpas. IT-avdelningen tar fram lämpliga tekniska lösningar 

arbetar på uppdrag av socialtjänsten.  

 e-tjänsterna måste vara enkla att använda, både för brukare och anställda.  

 Testa om möjligt e- tjänsters funktionalitet och användbarhet med blivande 

användare.   
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Invånarnytta 

Nyttan med e-tjänster i socialtjänsten 

Det gäller inför införande att kunna tala för sin sak och svara på frågan: På vilket 

sätt blir det bättre för brukare med e-tjänster än utan? De viktigaste argumenten för 

e-tjänster riktade till brukare och närstående i socialtjänsten är: 

 Ökad tillgänglighet, flexibilitet genom minskat beroende av tid och rum, 

snabbare besked till brukaren med flera kontaktvägar (telefon, dator och 

fysiska möten). 

 Att det kan minska isoleringen för personer som är bundna till sin bostad, t 

ex en del äldre och personer med funktionsnedsättning. 

 Att brukare genom Rådgivning på nätet och Chatt kan få hjälp i ett tidigt 

skede. Ytterligare kontakt med socialtjänsten kanske kan minimeras.  

 Bättre samordning mellan myndigheter kan leda till förbättrad service. 

 Utveckling av smartare och enklare lösningar, både beträffande e-tjänster 

och teknik i vård och omsorg. 

 Att tid som frigörs för handläggare kan användas till brukare med stort 

behov av kontakt. 

Två skäl som skeptiker kan anföra mot införande av e-tjänster är att: 

 Det är kostsamt att bygga upp och effekten är osäker. 

Det kan bemötas genom att man gör nyttokalkyler med redovisning av mål, 

kostnader, bedömning av effekter på kort och framförallt på lång sikt samt 

hittills gjorda erfarenheter
13

.   

 Många gamla och personer med funktionsnedsättning kan inte lära sig den 

nya tekniken. De ställs utanför. Det finns goda exempel på att gamla, t o m 

mycket gamla personer, lärt sig att använda de digitala medierna och att 

det skapat ny livskvalitet för dem. Om en äldre eller person med 

funktionsnedsättning varken kan eller vill ta till sig den nya tekniken står 

de nuvarande möjligheterna med ansökan i pappersform och kontakt med 

fysiska personer fortfarande till buds.  
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 Ett tillvägagångssätt som används i Stockholms stad. Se även bilaga 3 
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Internt i socialtjänsten blir nyttan framförallt att tid frigörs från handläggarnas 

arbete genom att brukare själva kan skaffa viss information via nätet och få frågor 

av mer allmän karaktär besvarade interaktivt. På sikt är det ett rimligt antagande att 

utvecklingen av e-tjänster även kommer att påverka metoder och arbetssätt i 

socialtjänsten i riktning mot brukares ökade egenmakt över sin situation och val av 

handlingsstrategier.   

e-Delegationen 

Synen på när en nytta uppnåtts definieras som: Resultatet av en förändring som 

upplevs positiv för brukaren
14

. Det sker genom en interaktiv, stegvis utveckling, 

uppföljning och justering tills brukaren och socialtjänsten är nöjda innan man går 

vidare. Utvecklingsarbetet omfattar behovsanalys, målgruppsundersökning, 

användarstöd, användbarhet och det ska leda till att utveckla rätt saker (som 

motsvarar ett behov eller löser ett problem) och göra saker rätt (vara enkla att 

använda). 

Avsikten med att involvera målgrupper i utveckling av tjänster är bl. a ökad 

användning och nytta, bättre träffsäkerhet och bättre beslutsunderlag. Risker är å 

andra sidan att urvalet inte blir representativt, fel frågor ställs, att det skapar 

förväntningar hos målgruppen som inte kan infrias, att det blir högre kostnader och 

längre leveranstider.  

En iakttagelse är att det är svårare att beräkna de tidsmässiga och ekonomiska 

effekterna utifrån brukarhorisonten än från personal-/organisationshorisonten.  

Redovisning av invånarnytta i projektansökan  

Stockholms stad har tagit fram en mall för projektansökan om e-tjänster. I mallen 

ingår bl. a att ange nyttan för invånarna. Mallens innehållsförteckning redovisas 

kort i bilaga 3 som en inspiration till beskrivning av invånarnytta. 

Ett tips är att använda verktyget Inuse för att räkna ut vinsterna i välfärden
15

. 

Att tänka på när det gäller invånarnytta  

 A och O är att skapa utrymme för att brukarna kommer till tals och blir en 

aktiv part i e-utvecklingen.  

 Gör kalkyler över nyttan kopplad till kostnader. Var klar över att all nytta 

inte går att kvantifiera, men all nytta kan beskrivas i kvalitativa termer.   

                                                      
14

 e-Delegationen (2012) Vägledning för behovsdriven utveckling 1.0 
15

 www.inuse.se 
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Upphandling  

Processen vid upphandling 

Ofta finns en stor oro att en upphandling ska gå snett: Är leverantören seriös eller 

utlovas guld och gröna skogar? Vågar vi binda upp vår verksamhet så lång tid? Hur 

får vi valuta för pengarna? Hur får vi det vi verkligen vill ha? Nyckeln till en god 

upphandling är bra förberedelser.  

 

Nedan återges en illustration av upphandlingsprocessen i form av den så kallade 

beställarcykeln. 
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Målformulering, Fas 1 

Processen startar med att klargöra vilket behov som upphandlingen ska tillgodose. 

Det är oftast bra att göra en nulägesanalys och ett mycket bra hjälpmedel är att 

fastställa mätbara mål över vad ska uppnås med upphandlingen
16

. Då blir det 

senare mycket lättare att utforma en distinkt kravspecifikation eller 

uppdragsbeskrivning som styrs av behovet, inte av de formella kraven från de 

malldokument som finns i nästan alla kommuner och landsting.  

 

Strategival, Fas 2 

I den första fasen klargörs vad som ska upphandlas. I nästa fas bör man bedöma 

vad marknadsaktörerna har att erbjuda. Hur ser konkurrensen ut? Är det några få 

som dominerar? Eller är konkurrensen knivskarp? Detta kan påverka hur 

upphandlingen ska gå till. Hur långa avtal som är rimliga? Hur är de långsiktiga 

förutsättningarna för konkurrens? Hur upprätthålls konkurrensneutralitet mellan 

leverantörer? Finns rimliga förutsättningar för att lämna anbud. En omvärldsanalys, 

som reder ut förutsättningarna, är ofta befogad. Några frågor som en sådan analys 

kan innehålla är: 

 Vilka aktörer existerar i dag inom det aktuella tjänsteområdet? 

 Vilka drivkrafter, trender och teknikgenombrott kan man se regionalt, 

nationellt, internationellt? 

 Hur ser marknadens struktur ut? Förekommer outsourcing? Finns 

branschstandards? 

 Hur ser företagens existensvillkor ut i den aktuella branschen? Vilka är de 

gängse kraven på kapitalisering och lönsamhet? 

När det är frågan om nya tjänster och spjutspetsteknologi är det särskilt svårt. I 

sådana fall kan det vara skäl att utnyttja möjligheten till konkurrenspräglad dialog 

som lagstiftningen öppnar möjligheter för. 

 

Upphandling, val av leverantör, Fas 3 

I denna fas är processen till stora delar formstyrd. Det är då viktigt att fastställa 

utvärderingskriterier som verkligen avspeglar det man vill ha. Om det är kvaliteten 

som är det centrala så ska det få stort utrymme i de krav som ställs och vice versa 

om det är priset.  

 

Genomförande och Uppföljning, Fas 4 

Den sista fasen ligger fokus på två frågor. Den första handlar om kontroll, d v s att 

leverantören verkligen levererar det som avtalats. Detta bör ske i strukturerade 

former och baseras på förfrågningsunderlaget. Den andra frågan är lärande. Eftersom 

det ofta blir frågan om nya upphandlingar är det viktigt att utvärdera vilka styrkor 

och svagheter det existerande avtalet har. Syftet är att åstadkomma en ännu bättre 

upphandling nästa gång. 

Att tänka på när det gäller upphandling  

 Råd i samband med upphandling sammanfattas i checklista i Bilaga 3. 

 Gör en ordentlig utredning inför upphandling och kontrollera att den tjänst 

som ska upphandlas stämmer med e-hälsostrategin. 
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 T ex Specifika Mätbara Accepterade Realistiska Tidssatta mål 
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 Socialtjänsten äger huvudprocessen och staberna stödprocessen. 

Socialtjänstens ansvar är att som skickliga beställare ta fram VAD som ska 

upphandlas. Stabernas uppgift är att arbeta med HUR det ska bli möjligt. 

Det sker i nära samarbete mellan parterna.  
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Tillvägagångssätt  
Nedan följer en genomgång av vad man bör tänka på och göra när e-tjänster ska införas. 

På många sätt är det jämförbart med andra stora förändringar i landets kommuner. Men 

det finns några skillnader. En är fokus på brukaren och brukar-medverkan i 

framtagningen av tjänster. En annan är den snabba IT-utvecklingen  

som öppnar möjligheter men också ställer nya krav. En tredje är den starka upp-maningen 

till socialtjänsten i landets kommuner att gå samman, både av ekonomiska skäl men 

framförallt för att IT-tekniken i sig inte följer några geografiska gränser.  

Det kräver nya arbetssätt i det sociala arbetet.  

1. Skapa projektorganisation och genomför projektet  

Fas 1: Projektetablering och utredning 

Ju mer välgenomtänkt och tydlig projektorganisationen är desto mindre risk att 

behöva använda tid till interna oklarheter. Här är områden att pricka av.  

 Gäller projektet enbart den egna kommunen eller planeras samverkan med 

andra?  

 Bygg och bemanna projektorganisation, inklusive mål-, tid- och aktivitetsplan, 

ekonomiska ramar, riskbedömning och ambitionsnivå.  

 Överväg om det är bättre att starta med en enda e-tjänst eller att börja med 

flera e-tjänster samtidigt.  

o Utred vilka behov som ska tillgodoses med hjälp av e-tjänster. Vilka e-tjänster ska 

därför införas? Vilken/a målgrupp/er riktas e-tjänsten till? Ta reda på vad brukare 

anser innan något beslut om införande fattas. Det finns olika sätt att få den 

kunskapen, t ex genom strukturerade samtal med brukarorganisationer, 

fokusgrupper med brukare, enkäter (postala, webbaserade eller genom att lägga ut 

enkäter i socialtjänstens väntrum), djupintervjuer, öppna hearings, 

tvärgruppsmöten i olika konstellationer med brukare, politiker och anställda
17

. Ett 

offensivt sätt att komma vidare med e-tjänsteutvecklingen är att fråga sig: "Vi vill 

ha denna lösning. Hur får vi det?" 

o Involvera tidigt jurist, IT-avdelning och inköpsavdelning. 

o Hur ser de tekniska förutsättningarna ut?  

o Vilka personer, funktioner, grupper utanför projektorganisationen måste 

oundvikligen involveras och/eller informeras under denna fas? Kom ihåg: När de 

som berörs inte är med på tåget så går kanske inte tåget. 
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 Socialstyrelsen (2013) Att ge ordet och lämna plats, Vägledning om brukarmedverkan 
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o Vilka externa kontakter behöver tas? Med andra kommuner? Landsting? 

Leverantörer? Andra? 

o Tänk in Lärande organisation från start så att erfarenheterna från den första e-

tjänsteutvecklingen banar väg för enklare genomföranden i fortsättningen.  

Fas 2: Beslut om och genomförande av pilotprojekt 

 Ta fram beslutsunderlag och finansieringsförslag för pilotprojekt. 

 Upphandling (se avsnitt om Upphandling och Bilaga 4). 

 Test av e-tjänst i mindre skala, om möjligt med brukare. 

 Löpande information, kommunikation till och förankring med berörda parter. 

 Förbered beslutsunderlag långt innan projekttidens slut för att undvika 

förseningar av införande i reguljär organisation
18

.  

 Erforderliga beslut om införande i reguljär verksamhet fattas. 

 När projektfasen ska avslutas görs en plan för överlämning till den reguljära 

organisationen. Skarven mellan olika organisationer är ett högriskområde för 

att beslut som fattats inte verkställs eller rinner ut i sanden. Det är därför en 

stark rekommendation att göra en väl genomtänkt överlämning. 

2. Implementering i den reguljära organisationen 

 Börja med att slå fast de formella förutsättningarna och spelreglerna när  

e-tjänsten införlivas i ordinarie verksamhet. Håll en tydlig struktur på vad som 

gäller och planlägg former för avstämning och justering. 

 Två grupper är särskilt viktiga för en lyckad implementering - brukarna och  

den handläggande personalen. Därför är en väl genomarbetad kommunikations-

strategi en prioriterad uppgift 
19

. Brukare och närstående ska få lättillgänglig 

information i flera kanaler om vilka tjänster som finns och vilken hjälp de kan  

få för att komma igång. Informations- och utbildningsinsatser och teknisk support 

behövs framförallt för berörda chefer och den personal som kommer  

att arbeta med e-tjänster. Var beredd på att hantera motstånd genom att förklara 

poängerna med e-tjänster, att lyssna på och bemöta upplevda avigsidor. Överväg om 

någon typ av stimulansmedel kan bidra till att höja motivationen.   

 Se till att policys kompletteras med rutiner och manualer, inte minst när det 

gäller lagstiftningen. 

 Nya former för kommunikation med brukare påverkar socialtjänstens 

arbetssätt. Det blir ett internt utvecklingsområde.  

 Alltid: Vara uppdaterad på vad som pågår, både i kommuner och landsting och 

inom forskningen. 

Att tänka på när man ska införa nya e-tjänster  

 Planering och tydlighet är A och O. 

 Underskatta inte behovet av information och kommunikation.  

 Tänk långsiktigt inför upphandlingar och val av tjänster. 
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 Erfarenhet från äldreomsorgen i Västerås 
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 E-delegationen (2012), Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier 
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Erfarenheter av e-

tjänster som införts 

Botkyrka, ekonomiskt bistånd 

Botkyrka kommun ingår tillsammans med drygt 100 andra kommuner föreningen 

Sambruk för kommunal verksamhetsutveckling. En av de e-tjänster som tagits fram 

inom ramen för Sambruk är ansökan om ekonomiskt bistånd. Arbetet med att ta 

fram en modell för ekonomiskt bistånd som e-tjänst inleddes med 

processkartläggning och fortskred med att ta fram en fungerande teknisk lösning. 

Den testades av handläggare och brukare 2010 och körs nu i pilotdrift som en 

molntjänst.  

Tjänsten kan användas av brukare som har ett pågående biståndsärende och som är 

ensamstående utan barn. Kommunen lägger upp behörighet för de som ska kunna 

använda tjänsten. För att logga in använder brukaren personnummer, ett personligt 

lösenord och ett engångslösenord via sms till mobiltelefon. På sikt ska man även 

kunna logga in med e-legitimation.  

En stor fråga rör tillförlitligheten för bifogade verifikat. Fotografering och 

skanning godkänns. Brukaren godkänner och skickar in ansökan i e-tjänsten och får 

en bekräftelse på att ansökan är inskickad. Ansökan tas emot av receptionen som i 

dagsläget skriver ut den och lämnar den till socialsekreteraren. Vid behov kan ett 

meddelande skickas till brukaren via tjänsten. Brukaren får en notifiering om att ett 

meddelande finns via sms.  

Soctanter på nätet 

Soctanter på nätet är en socialrådgivningsfunktion på internet. Syftet är att 

informera och skapa delaktighet kring sociala frågor. Genom Soctanter på nätet vill 

Malmö stad synliggöra myndigheters verksamhet, avdramatisera och underlätta 

kontakten med socialtjänsten samt få till stånd ett kunskapsutbyte. 

Soctanter på nätet drivs av Socialjouren i Malmö
20

. Verksamheten startade 2007 

men stängdes 2008 efter kritik från Datainspektionen. Ett år senare nystartades den 

och nu arbetar en socialsekreterare heltid under dagtid
21

.  
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 Malmö stad/Sociala Resursförvaltningen (2012). Verksamhetsberättelse Soctanter på nätet  
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 www.malmo.se/soctanter  
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Soctanter på nätet bygger på anonymitet, sekretess, kryptering, att hänvisa rätt och 

brett, öppna upp för att man kan be om hjälp i ett tidigt skede och att det är 

"ofarligt". De ska erbjuda spetskompetens om hjälputbudet och använder ett 

enhetligt språk. Utgångspunkten är medborgarens behov och egenmakt. Varje svar 

ska innehålla bekräftelse, vara bejakande och individen ska bli tagen på allvar. De 

som kontaktar Soctanter på nätet vill framförallt tala om ekonomi, frågor som rör 

barn och familj samt boendefrågor. Antal inlägg varierar mellan 1,5 och 4 per dag.  

Möjligheten till anonymitet är avgörande för framgång. Minst två personer läser 

svaren innan de skickas. Soctanter på nätet får frågor både från dem som "har 

problemet" och anhöriga. Cirka 80 % av frågeställarna bor inte i Malmö. 

Socialjouren har ingen egen budget för Soctanter på nätet utöver en heltidstjänst 

och en mindre marknadsföringsbudget. De har marknadsfört verksamheten genom 

flyers, affischer och vykort, tidningsartiklar, annonsering, medverkat i radio, haft 

en krönika, annonserat på Facebook och SF bioreklam. 

Det finns flera fördelar med teknikvänlig socialtjänst, bl. a att brukaren får svar 

snabbt inom rätt sakområde. Frågeställningarna besvaras av den handläggare inom 

socialtjänsten som har efterfrågade kunskaper. Nya målgrupper vänder sig till 

socialtjänsten, ofta i ett tidigt skede och det innebär att allvarligare sociala problem 

kn förebyggas. Nästa steg kan bli en chatt vid 22-tiden eftersom många vill ha den 

möjligheten på kvällstid.  

En erfarenhet är att det är ett svårgenomträngligt gråzonsområde att spåra IP-

adresser när socialtjänsten bedömt att en orosanmälan måste göras. Denna fråga har 

ännu funnit någon bra lösning.  

Plattform Malmö/Chatt 

En av verksamheterna på Plattform Malmö är en chatt för ungdomar. Den startades 

2011 efter ett års förberedelser. Först involverades cheferna och därefter tog man 

fram IT-lösningar.  

Inför lanseringen informerades om chatten på Spotify, i Sydsvenska dagbladet och 

på ett köpcenter. Hänvisning görs även via Soctanter på nätet. När en person går in 

i chatten ges en skriftlig information om Plattform Malmös anmälningsplikt.  

Målgruppen är ungdomar, men hälften av de som chattar är vuxna. Cirka 60 chattar 

genomförs varje månad. Relationsfrågor i ett tidigt skede är vanligast 

förekommande. Metoden som är lösningsfokuserad kännetecknas bl. a av gott 

bemötande och bekräftande förhållningssätt. Alla inloggade kan ha 2-4 chattar 

samtidigt och få hjälp av varandra. Chatt-loggarna raderas efter ett dygn. En person 

har alltid jour och kan svara direkt. En kväll i veckan är chatten bemannad till kl. 

20:00.  

Verksamheten bedrivs inom ekonomisk ram. De stora kostnaderna är bemanning 

och marknadsföring. Tekniken är en liten kostnad i sammanhanget.  

Inom Plattform Malmö finns också en chatt med råd och stöd till prostituerade. 

Chatten utvidgas till fler verksamheter, t ex Maria Malmö. De ser inga hinder med 

målgrupper av allehanda slag - för alla åldrar och olika ämnen. 
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E-hemtjänst i Västerås  

Västerås stad har sedan 2007 infört flera tjänster som rör teknik i hemmet och  

e-tjänster i hemtjänsten 
22

. Syftet har varit att underlätta vardagen för äldre, men 

också för att den demografiska utvecklingen kräver andra lösningar.  

Västerås har haft etiska utgångspunkter när de valt att utgå från brukar-

perspektivet
23

. Genom att använda "partnerskapsmodellen" har brukarnas och 

närståendes kunskap varit till stor nytta. De blev experter, jämbördiga med 

professionella vårdare. Professionens uppgift var att skapa möten som synlig-

gjorde de olika expertrollerna. Utvecklingen av ACTION togs fram på detta sätt 

och resultatet blev en multimodal kunskapsbank. Brukarna har varit tongivande i 

alla delar.  

Sedan 2010 har Västerås bedrivit projektet behovsstyrt IKT-stöd 
24

 i samverkan 

med äldre personer, tre hemtjänstgrupper, jurist, IT-tekniker, upphandlare, 

biståndshandläggare, politiker och tjänstemän med syfte att införliva IKT i 

hemtjänsten.  

 

Västerås erbjuder fyra grupper av digitala hjälpmedel: 

 Fast eller portabel videotelefoni. 

 Mobil fjärrstyrd videotelefoni. 

 Tillsyn via mörkerseende kamera. 

 Meddelandehantering. 

Tillsammans täcker tjänsterna följande områden: tillsyn dagtid och nattetid, social 

samvaro och sociala nätverk, påminnelse, uppmuntran samt svar på tysta larm. 

Brukarna betalar för den tid de får tillgång till eHemtjänst, enligt samma avgift och 

på samma sätt som de betalar för utförd tid. När det inte går att mäta tid, såsom 

med meddelartjänst utgår en schablonavgift. Utförarna får lägre ersättning för 

utförd e-tjänst tid.  

Effekterna av eHemtjänst är minskade transporter för tillsynsbesök, kortare 

insatstider med högre kvalitet genom IKT-lösningar samt minskade behov hos de 

brukare sam använder eHemtjänst därför att de känner sig tryggare och får bättre 

interaktion med sitt nätverk. Slutsatsen är att det leder till kostnadsminskningar för 

kommunen. 

UMO - Ungdomsmottagning på nätet 

UMO.se är en nationell webbplats om sex, hälsa och relationer för unga mellan 13 

och 25 år. Här kan unga ställa frågor och få ett personligt svar inom sju dagar. 

Ungdomarna är garanterade anonymitet men UMO informerar om 

anmälningsskyldigheten till socialtjänsten. UMO har cirka 470 000 besökare varje 

månad, 65 % via smarta telefoner.  

Initiativet till UMO kom från landets ungdomsmottagningar.  
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 Hjälpmedelsinstitutet (2012). Att införa eHemtjänst - erfarenheter från Västerås stad 
23

 www.viktigvasteras.com/e-hemtjanst 
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Via dåvarande Integrations och jämställdhetsdepartementet och Socialstyrelsen 

tillsattes en utredning i linje med den nationella strategin för e-Hälsa. Den 

arbetsgrupp som kom att arbeta med frågan skapade snabbt en ungdomspanel, som 

fortfarande är livaktig. Där ingår unga från hela Sverige mellan 13-25 år med olika 

bakgrund. UMO har lagt och lägger fortfarande ut enkla enkäter på hemsidan för 

att få ungdomars uppfattningar i olika frågor. Under uppbyggnadsskedet testades 

bl. a informationssökningen, språket och tillgängligheten. Därutöver anordnar 

UMO bl.a. fokusgrupper på skolor, ungdomsgårdar etc. för att få svar på specifika 

frågor eller nå särskilda målgrupper.  

När en ungdom skickar en fråga får hon/han tillbaka ett kontrollnummer för 

inloggning. På UMO arbetar en barnmorska och två sjuksköterskor. De fördelar ut de 

10 000 frågorna som årligen inkommer till 30 personer med olika specialist-

kompetens på ungdomsmottagningarna runt om i landet. De tre samordnarna 

granskar sedan svaren ur ett medicinskt och normkritiskt perspektiv och först 

därefter får frågeställaren svar.  

BOSSE Råd, Stöd och Kunskapscenter 

Personalkooperativet BOSSE erbjuder råd och stöd till personer med olika 

funktionsnedsättningar, företrädesvis någon form av rörelsehinder
25

. BOSSE har 

avtal med kommuner och landsting. Den grundläggande idén är att människor har 

en inneboende kraft och förmåga att påverka sin situation. BOSSE erbjuder 

människor flera redskap och ökade möjligheter att själv bestämma över sitt liv och 

sin framtid. BOSSE arbetar utifrån SoL, LSS och HSL.  

Ett pågående nationellt projekt är Bosse På Nätet. Det fungerar så att en länk 

skickas till deltagarens "rum" där ostörda möten kan hållas via bild-, röst och 

textkommunikation. Varje deltagare har ett "rum" med eget bibliotek. Bosse kan 

vara samtalsstöd/bollplank, hjälpa till att skriva ansökningar, överklaganden eller 

fylla i blanketter.  

All kommunikation sker via en dedikerad server i Sverige. Kommunikations-

plattformen Bosse På Nätet kan enbart administreras på plats och kommunika-

tionen mellan konsulent och deltagare krypteras. Därefter förnyas lösenordet till 

rummet vid varje samtalstillfälle. All kommunikation är krypterad och sker via en 

dedikerad server i Sverige. Konsulenterna har tystnadsplikt och internet-rummet är 

avlyssningssäkert.  
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Ett urval av e-tjänster i 

kommuner 
Nedan redovisas befintliga e-tjänster i några kommuner. Redovisningen är inte 

heltäckande, vare sig det gäller tjänster eller förekomst. De har grupperats så att 

likartade tjänster presenteras under samma rubrik.  

e-tjänster som rör ansökan  

Ansökan om bistånd enligt SoL och LSS: Botkyrka, Huddinge, Järfälla, 

Nordmaling, Karlstad, Emmaboda, Oskarshamn, Kalmar  

Ansökan om ekonomiskt bistånd: Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Huddinge, 

Sundsvall  

Digitaliserad färdtjänstansökan: Härryda, Klippan, Karlstad, Katrineholm, 

Norrköping, Trollhättan, Norrtälje, Nacka, Sundbyberg, Danderyd, Vaxholm, 

Lidingö  

e-tjänster som rör råd och stöd 

Biståndsbeslut krävs inte. Denna e-tjänst avser kontakt mellan brukare och 

socialtjänsten. 

Budget- och skuldrådgivning: Helsingborg samt under utveckling i Stockholm 

eKomet - föräldrastöd på nätet: Stockholm 

Råd via webben till ungdomar och föräldrar till barn 0-18 år: Oskarshamn  

Fråga soc: Nacka och Tyresö i samverkan 

Soctanter på nätet: Malmö 

Social rådgivning på nätet: Stockholm  

e-tjänster som rör chattforum 

Denna tjänst kan avse kontakt mellan brukare och socialtjänsten, närstående och 

socialtjänsten eller för brukargrupper eller närståendegrupper. Inget biståndsbeslut 

behövs.  

Anhörigstöd med länkbanker, SMS-påminnelser, dagbok m m: Gävle 
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Anhörigportalen: Järfälla
26

 

Forum för chatt: Nacka 

Gapet, stöd till anhöriga: bl a Västerås, Alingsås, Malmö, Södertälje och 

Vallentuna 

Plattform Malmö/Chatt: Malmö 

e-tjänster som rör biståndsbedömd teknik i hemmet  

Dessa tjänster kan beviljas efter biståndsbedömt beslut. 

ACTION - stöd till äldre anhörigvårdare: Borås och under uppbyggnad i Malå 

Bo vital, lättanvända hjälpmedel för att stödja kvarboende för personer över 80 år: 

Norrköping  

Trygghetstjänster, nattillsyn med kamera, Giraffen (mobil fjärrstyrd telefoni på 

hjul), sensorer (t ex trampmattor, lampor som kan läsa av): Västerås, Järfälla 

(framtiden för nattillsyn med kamera är osäker), Lenhovda (nattillsyn med kamera)
 

27
 och 

28
 

Elektronisk brevlåda i TV och bildtelefoni i TV: Västerås 

Digitala trygghetslarm: Borås, Västerås, Järfälla, kommunerna i Norrbotten, 

Helsingborg, Karlskrona m.fl.  

Exempel på e-tjänster inom organisationer och på andra myndigheter 

Chatt- och diskussionsforum för barn och unga: BRIS
29

 

Chattar, Mejljouren, Webbcamsyster, Ätstörningszonens chatt och mejl: 

Tjejzonen.se 

flicka.nu, medlingscentral för flickor i kris och som mött hedersrelaterat våld. 

Tidigare har psykoterapi upp till ett år via nätet erbjudits för denna målgrupp: 

Rädda Barnen 

Föreningen Tilia för tjejer 12-25 år med psykisk ohälsa. Stödgrupper via chatt: 

RFHL 

HSO/Enstarkrost med blogg som syftar till att öka makten för unga personer med 

funktionsnedsättning: De åtta största ungdomsförbunden inom HSO 

Jourhavande kompis och chatt: Röda Korset 

Killfrågor.se: Vuxna volontärer 

Råd och stöd till personer med funktionsnedsättning: Bosse Råd, Stöd och 

Kunskapscenter, ett personalkooperativ 

SeniorNet för att främja äldres användning av IT. Diskussionsforum och chatt: 

Ideell förening för äldre 

Surfa lugnt: Fryshuset, Stockholm 
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 Järfälla kommun (2012/46) Slutrapport projekt anhörigportal 
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 Handikappinstitutet (2012)  Arne Modig - Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen- en kartläggning 

av samtliga landets kommuner  
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 Handikappinstitutet (2013) Tidskrift  - Välfärdsteknologi, 60 projekt från Teknik för äldre 
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 Linköpings universitet (2012) Kjerstin Andersson och Karin Osvaldsson - Utvärdering av BRIS 

internetbaserade stödkontakter 
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Origo, planering av resurscentrum för kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld. 

Det ska bli ett fysiskt och ett virtuellt hus: Operation Kvinnofrid, Läns styrelsen, 

Stockholms stad, Stockholms läns landsting m.fl. 

UMO - Ungdomsmottagning på nätet, nationellt användningsområde: Huvudman 

CeHis 
30

 

                                                      
30

 Stockholms universitet (2012)  Redaktör Cecilia Löfberg - Forskning som utvecklingsarbete - 

Gemensamt arbete kring nätstöd till unga på Killfrågor, Tjejzonen och UMO.se 
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Synpunkter från 

brukarorganisationer  
Nedanstående synpunkter har dels framkommit i en referensgrupp och dels i samtal 

med brukarorganisationer 
31

.  

 E-tjänster är särskilt viktigt för personer som är isolerade i sina hem och 

behöver samhällets stöd.  

 Det bör finnas kontaktmöjligheter på flera språk på webben, t ex för 

asylsökande. 

 Barn och yngre tonåringar som använder e-tjänster behöver ha tillgång till 

inloggning med koder när de inte kan identifiera sig med banklegitimation.  

 Det måste vara hög och träffsäker sökbarhet till e-tjänster för brukare. 

Information om e-tjänster riktat till ungdomar kan med fördel läggas ut på You 

Tube.  

 Det borde finnas interaktiv tillgång till jurister inom socialtjänsten som kan 

förklara socialrättslagstiftningen för föräldrar vars barn omhändertagits. 

 Det är önskvärt för vissa målgrupper att kunna bli uppringda alternativt att få 

svar via SMS när det gäller tidbokning och annan kontakt med socialtjänsten, 

speciellt för dem som inte är datorvana, saknar bostad, har svårt att passa tider 

eller har kontantkort i mobilen som tar slut.  

 Det är viktigt att få veta när man får svar, t ex inom 24 timmar. 

 Videokonferensmöten med nätverken skulle kunna användas i mycket högre 

utsträckning. Ofta är det svårt att få till möten. 

 Digitala medier. 

 Digitala medier är ett bra sätt att hålla kontakt med barn och ungdomar som är 

placerade i HVB. 

 Skapa ett brukardrivet utvecklingsarbete för e-tjänster. 

 En del personer/målgrupper behöver hjälp via ett Kontaktcenter för att klara 

digitala medier. 
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 Rädda barnen, HSO, PRO, RFHL, Röda Korset. 
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Information 1177.se 
1177.se är en webbplats med information och e-tjänster kring hälsa och sjukvård 

för allmänheten. Bakom 1177.se står samtliga landsting och regioner.  

Webbplatsen innehåller flera tusen kvalitetssäkrade faktatexter som är utarbetade i 

samverkan med expertis från vården. Där finns också hundratals bilder, bildspel, 

filmer, nyhetstexter, reportage och intervjuer. Användaren kan dessutom ställa en 

anonym fråga och få ett personligt svar av en namngiven läkare eller sjuksköterska. 

På 1177.se finns en katalog över landets samtliga vårdenheter, som presenteras 

med kontaktuppgifter, karta, presentation av utbud och kompetens, e-tjänster samt 

omdömen från den Nationella patientenkäten.  

1177.se innehåller både en omfattande nationell nivå, och 21 regionala nivåer för 

de olika landstingen och regionerna. På den regionala nivån finns information som 

är unik för det aktuella landstinget, som exempelvis nyheter, patientavgifter, 

remisskrav, åldersgränser, hänvisningar och olika regelverk. Strukturen i 1177.se är 

utvecklad utifrån ett användarperspektiv. Det skulle därför vara mycket enkelt att 

utveckla ytterligare en nivå, det vill säga en lokal nivå för landets kommuner. 

1177.se besöks av omkring 3,5 miljoner personer varje månad. 

Från 1177.se når användaren säkra, personliga e-tjänster i form av Mina 

vårdkontakter. Detta är ett flexibelt e-tjänstekoncept, dit både vårdgivare och 

vårdtagare loggar in med e-legitimation, bankID, eller engångslösenord via SMS. I 

Mina vårdkontakter kan användaren exempelvis boka, omboka och avboka 

besökstider, beställa förnyat recept, få personlig rådgivning, beställa intyg, lista sig 

i primärvården, läsa sin läkemedelslista och högkostnadsskydd för läkemedel, 

beställa hemtester för exempelvis klamydia samt läsa provsvar.  

Det är varje ansluten vårdenhet som bestämmer vilket utbud av e-tjänster man vill 

erbjuda sina patienter i Mina vårdkontakter. E-tjänsterna i Mina vårdkontakter är 

utvecklade i generella utföranden med standardiserad teknik, och det är därför fullt 

möjligt att ansluta verksamheter från exempelvis socialtjänsten. Omkring 1.2 

miljoner personer har öppnat ett konto i Mina vårdkontakter. 
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Exempel på checklista 

vid upphandling 
Några råd i samband med upphandling sammanfattas i nedanstående checklista. 

 

 

Checklista för upphandling 

Nulägesanalys 

      Verksamhetens förutsättningar för upphandling är analyserade 

      Erfarenheter från andra kommuner och landsting har inhämtats 

      En marknadsanalys har genomförts 

Mål och policy 

      Mål för upphandlingen är fastlagda 

Organisation 

       Tillräcklig kompetens – både verksamhets- och upphandlingskompetens - finns på plats 

Former för konkurrens 

       Ställningstagande har skett till former för upphandling 

Kommunikation 

       Kommunikation med berörda intressenter har inletts 

       Kommunikation med leverantörer har inletts 

Förberedelse av upphandling eller kundval 

       Kriterier för upphandling har utarbetats 

       Kriterierna är uppföljningsbara och uppföljning har förberetts 

       De krav som ställs fokuserar på resultat (vad som ska uppnås) 

       Det finns goda förutsättningar att genomföra upphandlingen affärsmässigt 
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Redovisning av 

invånarnytta i projektansökan  
Stockholms stad använder en mall för projektansökan där bl a redovisning av 

invånarnytta ska göras. De obligatoriska rubrikerna i ansökan presenteras 

översiktligt nedan. 

1. Bakgrund och nuläge 

(Beskrivning av projektidén m m). 

2. Börlägesanalys - vad vill ni uppnå?  

(Målgruppsanalys, Processbeskrivning, Involverade verksamhetssystem/IT-

stöd, Konsekvensanalys av börläget). 

3.    Nyttan/effekten av e-tjänsten/IT-stödet  

(Invånarnytta, Intern effektivisering, Överensstämmelse med 

kommunfullmäktiges mål. Överensstämmelse med e-tjänsteprogrammets mål). 

4.    Omfattning på programmet och återanvändning 

5.    Realiserbarhet 

(Personella resurser, Projektorganisation, Expertkompetens, Förändringskrav i 

organisation och process, Kommunikation och marknadsföring, Införande i 

linjen, Utbildning, Övriga förutsättningar för att lyckas). 

6.    Kostnader 

7.    Risker 

8.    Nästa steg 

9.    Kontaktuppgifter 
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Tack till personer som 

medverkat  

Referensgrupp med brukarorganisationer 

Marita Säther, Bosse Råd, Stöd och Kunskapscenter, Märta Dahlberg, PRO, Hans 

Hammarlund, HSO, Per Sternbäck, RFHL, Therece Teir, RFHL, Annika Öberg, 

RFHL, Anna Frenning, Rädda barnen. 

Referensgrupp med kommunala företrädare 

Curt Blomkvist, Gävleborg; Kerstin Engman, SKL; Siv Harrysson, Region 

Jönköping; Elisabeth Helgöstam, Järfälla; Camilla Jonsson, Karlskrona; Maria 

Nilsson, Skaraborg; Maria Richter, Botkyrka; Mats Rundqvist, Västerås; Robert 

Sandelid, Kalix; Siv Torstensson, Fyrbodal 

Personer från brukarorganisationer, kommuner, landsting och myndigheter 

som bidragit med underlag via möten, telefon och mail 

Ulrika Adolfsson, RFKL; Stefan Andersson, Pulsen; Mia Ahlgren, HSO; Elisabeth 

Bengtsson, Sollentuna; Karin Bengtsson, KSL, Charlotte Bodin, Karlstad; Gunnar 

Degerman, SPF; Anette Edvardson, Malmö; Ylva Ehn, Socialstyrelsen; Tina 

Heinsoo, Stockholm; Tobias Hübinette, Mångkulturellt Centrum; Johanna Hållén, 

PRO; Erik Janzon, Datainspektionen; Katarina Johansson Tutturen, Stockholm; 

Marja-Leena Komulainen, Kommunförbundet Norrbotten; Ylva Lindblom, SKL, 

Kajsa Lundberg, Malmö; Johanna Löfvenius, Stockholm; Ulf Malmström, 

Socialstyrelsen; Marita Olsson Narving, Gävle och SKL; Malin Rydén, Järfälla; 

Peter Stark, Bosse Råd, Stöd och Kunskapscenter; Minna Tykesson, Malmö; Lars 

Törnblom, SKL; Ann Wedin, Röda Korset; Sofi Zetterström, SKL m fl. 
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