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Västernorrlands Projektplan för eHälsoarbetet 2014

Dnr 14/0105

Målområde

Vad ska göras

Mål för insatsen

budget *

Kommuner

Proj.kod

e-Tjänster

Två kommuner ska utveckla en e-tjänst för ansökan om
ekonomiskt bistånd. Den länsövergripande plattformen
utvecklad inom Riges projektet (som hanterar bygglov) kan
ev. användas för att bygga e-tjänsten.

Att förenkla ansökningsförfarandet för medborgare/brukare
i behov av försörjningsstöd, och ge möjlighet till
medborgare att själva kunna följa handläggningsprocessen
och se när ett beslut har fattats.

180 000

Kramfors

Y01

Utveckla säker meddelandefunktion mellan landstinget och
kommunerna i befintligt IT-stöd Prator (länsövergripande)

Förbättrat och säkrare utbyte av information mellan
kommunerna och landstinget

300 000

Samtliga
kommuner i
länet

Y02

Trygghetslarm

Länets kommuner ska arbeta med övergången från analoga
till digitala Trygghetslarm. Varje kommun i länet
presenterar en handlingsplan för övergången till digitala
larm.

Med ett digitalt system för trygghetslarm vill vi försäkra
oss om tryggheten för länets äldre.

417 000

Samtliga
kommuner i
länet

Y03

Trygghet &
service i
hemmet
genom
digital
teknik.

Ta fram specifikationer och krav för att realisera
värlfärdsbredband i länet. Utveckla processer,
affärsmodeller och avtal för detta. Pilottesta tjänster för
äldre med särskilda behov som tex bildtelefoni och
informations-och meddelandehantering

Bidra till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och
självständighet för personer med funktionsnedsättning.

300 000

Samtliga
kommuner i
länet.

Y04

Säker roll
och
behörighet

Kommunen ska utrusta all berörd socialtjänstpersonal med
e-leg för säker inloggning för arbete i bl.a NPÖ, nationella
kvalitetsregistren, Web-sesam (hjälpmedel) och Prator.

Genom att all berörd socialtjänstpersonal har säker
inloggning ökar vi datasäkerheten. Det innebär också att vi
kan bygga ut de mobila redskapen, så att personal kan läsa
och dokumentera i verksamhetssystemet mobilt.

60 000

Samtliga
kommuner i
länet.

Y05a

Timrå blir länets pilotkommun för att utveckla säker
inloggning i BPSD samt Websesam.

Ökad datasäkerhet och förenklad inloggning till
hjälpmedelssystemet Websesam.

30 000

Timrå

Y05b

Pilotprojekt för länet – införande av NPÖ producent

Fullfölja införandet av NPÖ och säkerställa att
informationen motsvarar landstingets behov.

200 000

Örnsköldsvik

Y06

(SITHSkort)
NPÖ

Sundsvall

Välfärdsteknologi kan stödja eget boende och komplettera
vård- och omsorgsbehov.

*Kommunförbundet Västernorrland med samtliga deltagande kommuner förbinder sig till att medfinansiera projekten med motsvarande
belopp som ansökan avser.
Sammanställt av eHälsosamordnare Mattias Gillow och antagen av regionala styrgruppen för eHälsa i Västernorrland 31 mars 2014.
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