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Förbättrad IT-användning inom socialvården

Projektorganisationen på riksnivå består av
en ledningsgrupp, expertarbetsgrupper och
en projektgrupp för de anställda inom projektet. I projektet deltar ett flertal aktörer på
riksnivå samt regionala och lokala aktörer.
En stor del av IT-utvecklingen inom det sociala området genomförs inom kommunala
och samkommunala utvecklingsprojekt, som
kan beviljas statsunderstöd.
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VÄLFUNGERANDE
IT FÖR DET
SOCIALA OMRÅDET
till tjänst för den
• Informationsteknik
yrkesutbildade personalen inom det
sociala området
socialservice för
• Elektronisk
medborgarna
Projektet Förbättrad IT-användning inom
socialvården stöder arbetet för att utveckla
informationstekniken utifrån behoven inom
det sociala området. Genom projektet stärks
det gemensamma kunskapsunderlaget inom
socialvården och utformas servicetillfällen
och verksamhetsstrukturer som utnyttjar datateknik. Projektet ingår i social- och hälsovårdsministeriets utvecklingsprojekt för det
sociala området.

-användningen inom det
• IT
sociala området utvecklas inom
sju insatsområden:
1. Klientdatasystem
Den elektroniska klientdokumentationen
inom socialvården och det primära datainnehållet fastställs. KIientdatasystemen samordnas på riksnivå.

2. Elektroniska tjänster för den yrkesutbildade
personalen
Den kunskapsbas som står till förfogande för
den yrkesutbildade personalen breddas och
tillgången till tidsenlig information förbättras.
3. Informationshantering och IT-kompetens för den
yrkesutbildade personalen inom socialvården
Möjligheterna att utnyttja kunskapen hos de
yrkesutbildade förbättras och IT-färdigheterna hos dem som är verksamma inom det sociala området stärks.
4. Elektroniska tjänster för medborgarna och
klienterna
Informationstjänsten inom det sociala området utökas och informationssökningen underlättas. Interaktiva nättjänster och elektronisk
kommunikation vinner terräng.
5. Datasäkerhet, datasekretess och behandling av
klientuppgifter
Syftet med utvecklingen av datasäkerheten
och datasekretessen är att klientuppgifterna
skall förvaras och utbytas på ett tryggt sätt.

Målet är dessutom att utforma tillräckliga
identifieringsmetoder, skydda personuppgifterna och upprätta ändamålsenliga elektroniska register.
6. Lagstiftningsreformer
För ökad IT-användning inom det sociala
området förutsätts att lagstiftningen revideras. Arbetet för att fastställa reformbehoven
och genomföra revideringarna inleds.
7. Effektivare nationell styrning och intensifierat
samarbete
Samarbetet mellan aktörer som utvecklar IT
stärks på riksnivå, regional nivå och lokal nivå.
Resultaten av utvecklingsarbetet inom olika
projekt sprids på riksnivå.

Projektet Förbättrad IT-användning inom socialvården medverkar till att utveckla det regionala samarbetet inom dataadministration
och upphandling. Inom projektet utvecklas
dessutom verktyg för den yrkesutbildade personalen och tekniska lösningar som stöder socialvårdsklienternas möjligheter att klara sig.

