
Anna-projektet

Anna – Äldreomsorg

Hanna – Handikappomsorg

Sanna – Individ och Familjeomsorg

Utförardokumentation



Varför?

• Ökade krav 
– effektivitet, 

kommunikation 
tillgänglighet

• Nya styrformer -
kundval

• Processgenomgång
• Befintliga system 

motsvarade inte 
kraven



Hur används arbetstiden 

Fördelning av handläggarnas tid

Extern
Intern
Adm
Res
Bom
Övrigt

29%

17%

43%

4% 7%



Idé

Idén bakom utvecklingsarbetet är att 
metodutveckling som stöds av moderna IT-
lösningar möjliggör

– ökad tillgänglighet
– högre effektivitet
– bättre uppföljning
– utvecklade arbetsmetoder.



Vad är Anna?

• Sammanhållen 
helhetslösning för  
socialtjänsten

• Webbaserad tjänst
• Roll och 

behörighetsstyrd
• Stödjer kommunikation
• Möjlighet för 

Stockholmsregionen 



Det har tagit tid….



Verksamheten

Verksamhetens uppgift

Mål
Processer/flöden
Begrepp & Termer
Roller

Beskrivning



Verksamheten

Den gemensamma 
uppgiften för 

Verksamheten och IT

Verksamhets-
orienterad

beskrivning av
IT-stöd

Tydlighet

Mål
Processer/flöden
Begrepp & Termer
Roller
Regler och riktlinjer

Informations-
- behov

- strukturer
Workflow

Användarroller
Åtkomstregler

Rutiner



Verksamheten

IT´s uppgift

Verksamhets-
orienterad

beskrivning av
IT-stöd

Tydlighet

Mål
Processer/flöden
Begrepp & Termer
Kodverk
Verksamhetsroller
Organisation
Regler och riktlinjer

Informations-
- behov

- strukturer
Workflow

Användarroller
Åtkomstregler

Rutiner

Utformning av
IT-stödTydlighet

Datamodeller
Meddelandestrukturer

Lagringsstrukturer
Tillgänglighet

Teknisk plattform

Beskrivning



Verksamheten

Verksamhet - IT

Verksamhets-
orienterad

beskrivning av
IT-stöd

Tydlighet

Spårbarhet

Mål
Processer/flöden
Begrepp & Termer
Roller

Informations-
- behov

- strukturer
Workflow

Användarroller
Åtkomstregler

Rutiner

Utformning av
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Tillgänglighet

Teknisk plattform



Till nytta för vem?

• Myndigheten
– Styrd och mer genomskinlig process
– Ökad rättsäkerhet
– Bättre uppföljning

• Vårdgivaren
– Mobilt tillgänglig information vad, när
– Enklare administration

• Den enskilde
– Via sin sida får tillgång till information och tjänster





Efter den samordnade vårdplaneringen loggar Hans 
och Lina in och tittar på vad man kom överens om…

Logga in
Ingen E-legitimation? 

*Inloggad*

Mina ärenden

Samordnad vårdplanering
Min vårdplan

Gamla ärenden:
• ……………….
•………………..
•………………..

Beslut 

Sjukhusgymnastik 3 ggr/v Rehab.center
Talpedagog 1 gg/v
Trygghetslarm Installeras Kommunen
Bostadsanpassning Trösklar Kommunen
Utökad hemtjänst 3ggr/dag Kommunen / Kundval

AnsvarigVad?

Ser att för 
hemtjänsten 

gäller kundval…



För att ta reda på mer om kundval och välja hemtjänst loggar 
Lina 

och Hans in tillsammans ….

Kontakt

Gör ditt kundval

Jämför hemtjänst

Frågor & svar

Kommunens stöd

Så här ser stödet i din kommun ut

Av olika skäl kan människor ibland behöva
stöd i sitt dagliga liv. Därför är en av kommunens
viktigaste uppgifter att se till att alla som bor 
här får det stöd och den hjälp de behöver för
att kunna leva ett självständigt liv……

Stöd till barn, unga och familjer
Stöd till vuxna
Stöd till äldre

Mer om socialtjänsten
....................
………………………..
………………………..

Logga in
Ingen E-legitimation? 

*Inloggad*

Kommunens stöd till äldre

Varje kommun har enligt socialtjänstlagen, SoL,
ansvar för att de som bor och vistas i kommunen
får det stöd och den hjälp som de behöver. Socialnämnden verkar för 
att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under 
trygga förhållanden och med respekt för deras självbestämmande och 
integritet…

Läs mer
Vem får ansöka om äldreomsorg?
Hur gör jag för att ansöka om äldreomsorg?
Vilka insatser finns tillgängliga?
Avgifter

Socialtjänstens broschyr
om stöd och omsorg för äldre

Ladda hem

Hur fungerar 
kundvalet egentligen?

Lina och Hans hittar 
tillsammans en 

lämplig 
hemtjänstutförare och 
gör sitt val direkt via 

webben

Många att välja 
mellan …. Söker efter 

någon med tidigare 
erfarenheter av 

personer som fått 
strroke?



Innan Hans kommer hem går Hans och Lina samt övriga 
intressenter in och tar del av status på bestämda 
åtgärder och beställda tjänster och produkter…

Logga in
Ingen E-legitimation? 

*Inloggad*

Mina ärenden 
Mina ärenden:

Bostadsanpassning genomförd
Trygghetslarm installerat
Sjukgymnast utsedd – (2 ggr/veck)
Kundval - hemtjänstleverantör (3 ggr/dag) registrerat 
och ”aktiverat”

Ärenden/Beställningar Status:
Färdtjänstansökan Under utredning
Talpedagogiska hjälpmedel Beställda, lev. 2 v

Gamla ärenden:
• ……………….
•………………..
•………………..

Beställa/Ansöka Betala

Mitt tjänsteutbud

Hans och Lina går in och 
får en status på gjorda 

beställningar…

Kommunen, primärvården, 
och hemtjänsten kan också
logga in för att se till att allt 

är i ordning inför Hans 
hemkomst…



Mitt Schema

Boka
Omboka
Avboka

Mitt schema 

Nu är Hans hemma igen och har under den första tiden 
hjälp av hemtjänsten tre gånger per dag. Hans och Lina 
logar in dagligen för att hålla sig underrättad, undvika 

schemakrockar etc…..

Logga in
Ingen E-legitimation? 

*Inloggad*

Måndag:
08:00-09:15 Jenny (Hemtjänsten) 
Duschning
Påklädning
Bäddning
Frukost
Mediciner

10:00 Distriktssköterska Kristina 
Allmän kontroll

12:00-12:30 Lisa (Hemtjänsten)
Lunch: Sjömansbiff, potatis, sallad

16:00-17:00 Peter (Hemtjänsten) 
Städning
Middag: Kyckling, ris, sallad

Lina vill gärna veta att 
pappa Hans mår bra 
och loggar in på
webbplatsen för att se 
vad som är utfört och 
eventuella avvikelser.

Hans som är 
bortbjuden på
middag hos en 
kompis avbokar 
därför Peters 

besök….

Avbokad

Hans ville ej…

Hans ville ej duscha 
idag….







Kommunförberedelser  

• Ett projekt i respektive kommun
• Ett nytt sätt att arbeta som stöds av IT 

stödet
• Processorienterat 
• Säker identifiering



Hur får man rätt siffror?
Kan man mäta Socialt Arbete?

Man måste veta:

• vad man mäter, 

• hur man mäter,

• varför man mäter och

• att man mäter samma saker

Svårt inom den egna verksamheten, 
än svårare mellan den egna och andras 



Verkligheten inte alltid enkel







17%

Alla olika – Alla lika
WM Data Vård och Omsorg
WM Data IFO
Tieato Enator ProCapita
Paraply
TES
MS Excel
LEX
SPSS
QlickWiew
Palett
Raindance
MS Word
ProfDoc

Med flera

Å sen är vi ju flera kommuner



Begrepp Inom Socialt Arbete

• Behandling ?
• Vård ?
• Stöd ?
• Insats ?



Dokumentationsverktyg

• Bedömningsverktyg inom våra olika områden, 
ex.vis BBiC, ASI, DUR, Faelles Sprag, KNUT, 
NSSQ, ICF



Slut

510 dagar 
kvar till 
leverans…

Karin.bengtsson@nacka.se
Andreas.hard@upplandsvasby.se


