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välkomna!

Ordförande har ordet
Årets vårkonferens, ett spännande program
SNÖ…, jag antar att det är det mest använda ordet och till sist
hatobjektet i det svenska språket denna vintern, jag har aldrig
upplevt nån liknande vinter och jag tror knappt att någon idag
levande gjort det heller. Det enda som man kan glädja sig åt
är att klimatdebatten kommit av sig något, det kanske inte är
så farligt trots allt… Och den
omdiskuterade klimatkonferensen
i Köpenhamn kanske inte var helt
ofruktsam ändå – det var ju när
den avlutades som kylan och snön
välde in över Sverige…;-)
Mitt i detta så behöver vi något
att värma oss med och se fram
emot. Jag har precis i posten tagit
emot inbjudan till årets vårkonferens, ett spännande program
med ett spännande format, jag
lovar att det kommer att bli
annorlunda och kreativt. Vi har ett stort gensvar från våra partners
och det brukar grunda för en bra mix av kommuner och näringsliv.
Stenungsbaden är också en plats som utstrålar värme och energi,
nåt som vi alla behöver efter denna vintern.

vi behöver
något att
värma oss med
och se fram
emot

Jag vill passa på att påminna er om att anmäla er så snart som
möjligt eftersom antalet rum är begränsat, och om man skall
medverka är det enklast och trevligast att bo på Stenungsbaden.
På IT-sidan märker vi här i Falkenberg ett stort intresse för våra
huvudanledningar till att vi fick priset, Sveriges IT-kommun. Alla
verkar prata 1-1 datorer i skolan och
jag tror att det exploderar ordentligt till
höstens skolstart. Likaså är outsourcingtrenden på väg framåt igen, om än
långsamt. Vi har precis avslutat vår 5:e
konkurrensutsättning och jag kan meddela att konkurrensen finns där samtidigt som vi kan fortsätta att bedriva
IT-drift enkelt och kostnadseffektivt i
kommunen. Det är i alla fall tryggt att
ha ett avtal på IT-driften fram till 2017,
med i stort sett oförändrad budget.
Jag hoppas att vi ses i Stenungssund den 4-6 maj. Fram till dess önskar
jag alla en varm och skön vår!
Thorbjörn Larsson

350 000 datorer, 33 kommuner
och 2 hela länder. Det är riktigt bra.
Men vi vill bara så mycket mer. NetCleans världsunika
lösningar för att stoppa barnmpornografiskt material
finns idag installerat i 33 kommuner och på över
350 000 datorer, bara i Sverige.
Men förövarna är många och de finns överallt. Målsättningen
är att alla, och då menar vi verkligen alla, skall ha produkter från
NetClean installerade.
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Är ni näs
ta
kommun
?
L ä s mer

netclean

på:

.com/ko

mmun

För att lyckas med detta måste vi bli fler. Är ni nästa kommun?
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Redaktörn
summerar
Utanför fönstret kämpar plåtslagare
febrilt med åtskilliga liter fruset vatten
även kallat snö. Vårsolen har gjort mig
uppmärksam på att våren kommer.
Vintern har ställt Sveriges infrastruktur på
prov de senaste månaderna. I synnerhet
har landets akutavdelningar fått kämpa
med otalig benbrott på grund av bristande
snöröjning. Hur är denna okunnighet
möjlig i ett land som Sverige som har all
tillgänglig kunskap för att kunna planera
för vintern? Har berörda varit fullständigt
hypnotiserade av lobbyister från intresseorganisationer som påstår att vi går
mot varmare klimat på grund av AGW,
Anthropogenic Global Warming? Behöver
vi inte bättre planering för brutal kyla och
nederbörd? Vad händer om energitillgången i ett sammankopplat Europa blir
överbelastat? Många frågor radas upp,
men ifall insikten fastnar hos berörda
makthavare får framtiden utvisa.
Själv har jag njutit varenda minut trots
bristande framkomlighet. När tåg och
bussar stannar eller inte dyker upp är vi
tvungna att söka efter alternativa resvägar
eller helt enkelt stanna hemma. I denna
tidning tittar vi närmare på it-strategin
inom vård och omsorg. Tycker du utvecklingen går för sakta? Behöver vi en nationell e-Hälsokommission, som komplement
till den nationella handlingsplanen?
Daniel Robertsson

Innehåll
s.3 Välkommen till KommITS vårkonferens 2010

s.4 Tomas von Brömsen – från Hebbe till jazzgubbe

s.6 Kort- och PKI-kriget

s.8 Västgötar tror på bonus
s.8 Glesbygdens välsignelse – och förbannelse
s.9 Axplock ur nyhetsskörden
s.13 BITA: IT-stöd för personliga assistenter
s.14 e-Hälsa i Värmland
		 – en del av den nationella IT-strategin för vård och omsorg
s.16 E-tjänster för Ekonomiskt bistånd
s.18 Ansiktsbokens festligheter eller fördärv?
s.19 Vad är KommITS?
s.20 Kommer nån ihåg millenium-buggen?

Redaktionen
–Vad är det bästa med en snörik vinter?
Jan Svärdhagen – Längdskidor, och se barnen leka i snön.
Thomas Nilsson – Ljudet utomhus är magiskt.
Jens Ingelsäter – En bra anledning att åka söderut.
Mats Rydström – Att förkovra sig i inspelningsstudion har aldrig varit mera passande.
Andreas Hummerdahl – Försöker verkligen komma på något ... kanske ... äh!
Daniel Robertsson – Efter tjugoårs uppehåll har långfärdsskridskorna äntligen dammats av.

Saknar du något i tidningen?
Maila gärna på:
danielkommits@gmail.com
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Vårkonferens 2010

–Välkommen

till KommITS vårkonferens 2010
Äntligen är det dags att planera in KommITS vårkonferens med temat ”Hur ser
framtidens IT ut?”. Den 4-6 maj hoppas
jag att få se alla mina kollegor på Stenungsbadens Yacht Club. Nu har vi valt
att nyttja filmen som format och tagit fram
ett KommITS ”60 minutes” där vi i en
rad Keynote-pass kommer att belysa det
allra mest aktuella inom IT, Film, Public
Sweden, KommITS och Partners. Dessutom
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och ny utformad partnerlounge för att vi
skall kunna träffas under så bra förutsättningar som möjligt. Nytt för i år är att vi
låter samtliga kommuner utmana varandra
i en Beachvollybollturnering redan på
tisdagen och den avslutas med ett BBQ i
New England-stil. Vi ses i Stenungssund!
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återkommer våra Breakoutpass inom
strategi, verksamhet och teknik. Dessutom
med rundabordsamtalen som uppskattades
av många på höstkonferensen. Läs mer om
innehållen i dessa på vår registreringssida!
Vi har i år valt en fantastisk konferensdestination, Stenungsbaden med närhet till
vatten och bra faciliteter endast 30 minuter
från centrala Göteborg. Att notera: ett
större intresse från partners än någonsin
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Upplev känslan av Newport och oceanångarromantik i svensk tappning endast
30 minuters bilfärd norr om Göteborg. Men Stenungsbaden Yacht Club är inte lika högtravande
som namnet antyder. De erbjuder det mesta som hör seglarlivet och den amerikanska östkusten till. Hit
kommer ofta seglare för att låta sig hänföras av havet eller njuta av den saffransdoftande fisksoppan.
Hotellet har en konferenskapacitet på 1500 personer och bäddar för 450 gäster. Tid att njuta finns
också på Bluewater Sports & Health Club, en komplett wellnessanläggning.
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Keynote

Tomas von Brömsen

– Från Hebbe till jazzgubbe
Multikonstnären som gjort det mesta från att spela cirkusclown till trad jazz instrumentalist.
Den nu Saltön-aktuella skådespelaren är denna vår på turné i Norge med revyn ”Återkomsten”.
Djupt rotad i västkusten kommer han och besöker KommITS denna vår i Stenungsund.
Genombrottet i TV-serien Albert och Herbert under sjuttiotalet, kommer nog de flesta ihåg
där han möte sin Mentor Sten-Åke Cederhök.
Hur nära stod du och Sten-Åke
Cederhök varandra?
– Förutom vårt far och son-förhållande i
”Albert och Herbert” betydde han oerhört
mycket för mig när det gäller komik och
revy. Han dog precis innan premiären av
min första revy 1990 på Lisebergsteatern.
Synd att han inte hann vara med.

Men då fick han en hyllning från
scenen varenda kväll?
– Precis, och det kändes starkt för mig
också varenda kväll. Fortfarande hör jag
hans röst, hur han ger mig råd också inför
den här revyn. Som när han säger ”hugg till
innan skratten lägger sig så tar du publiken
på uppladdning”. Det försöker jag ofta med,
för revy handlar mycket om samspel med
publiken.

Du har många minnen från Lisebergsteatern, berätta!
– Det var här Sten-Åke och jag första
gången satte upp ”Albert och Herbert” på
en riktig scen. Sedan återkom vi en gång
till med ”Mordet på Skolgatan 15”.
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Med tanke på ditt jobb som skådespelare blir det en hel del resande, vad
lyssnar du på i bilen?

nuförtiden är ju som att skåda döden i
vitögat.

– Just nu en pianosonat av Mozart. Jag fick
en förryckt idé om att jag skulle sätta text
till den. Tidigare har jag gjort text till andra
satsen av Mozarts klarinettkonsert, vilket
hade till följd att det under flera år var
svårt för mig att njuta av just den satsen. Så
egentligen är det en jättedum idé.

Vad är svårast med att spela revy?
När jag spelar något dramatiskt har jag en
hel föreställning på mig att få folk att gråta.
I en revy handlar om att fånga publiken
på några sekunder och få dem att skratta.
Annars är det kört.

Vilka skivor har betytt mest?

Din förra fru dog för ca tio år sedan,
hur klarade du av den krisen?

– Mack the knife med Louis Armstrong.
Den första stenkakan jag köpte på femtitalet. På baksidan var Back o town blues. På
skivan var dessutom Edmund Hall med på
klarinett. Han skulle så småningom med
sin raspiga ton bli en av mina stora idoler.

Ja, herre gud. Det var bara att låta det
verkar och verka och sedan gråta i kopiösa
mängder. Men efter en tid hade jag sådan
tur att jag träffade en ny kärlek, men sorgen
tog tid. Lycklig som jag är var det sedan
naturligt att gifta om mig.

När det är fest?

Som ni förstår finns det massor av erfarenheter i denna estradör så håll ut till den 5
maj, då ni får veta mera av denna filur.

– Är det lite röj så där så tycker jag det är
fint med kletzmer, Ray Charles, Aretha
Franklin, zigenarmusik, Taraf de Haidouks
är stora favoriter. Sen gillar jag ju som sagt
tradjazz, men det är jag ju ganska ensam
om. Att gå på konsert med Chris Barber

Källor:
Text:

Musiktidningen Lira & Expressen

Daniel Robertsson
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Kriget!

Ett nytt krig relaterat till IT-infrastrukturen tornar upp. Denna gång handlar det inte
bara om teknik utan snarast en blandning av både hårda och mjuka ting nämligen
SmartCards och PKI. Då slogs kabelsystemsaktörerna, LAN-aktörerna och protokoll
aktörerna. Om de hade gått IBM’s väg hade vi haft IBMs kabelsystem, TokenRing och
kört APPC/APPN. Marknaden valde RJ45 kontakten, Cat5/6-kabeln, Ethernet och TCP/
IP. Detta kanske inte är i samma storleksordning och i samma omfattning som det kring
kommunikationsplattformen som utspelade sig ca 1985-1995, men det har större påverkan
än vad vi kanske tror vid en första anblick.

I

I takt med att stark autentisering efterfrågas
allt oftare och PKI är ett allt naturligare
val så börjar allt fler aktörer kravställa
att kunden/användaren använder en
förutbestämd PKI. Vill det sig riktigt illa
så har den egna organisationen en lösning
vilken används vid access till den egna
infrastrukturen, ex 802.1x autentisering,
domänpåloggning och vid access till de
egna verksamhetssystemen. De övriga
verksamhetssystemen som organisationen

6

kommer i kontakt med i någon annans regi
har valt en handfull andra PKI’er.
Det som nu utspelar sig ter sig allt annat
än bra. Det krävs ett SmartCard för att vara
ansluten till den egna infrastrukturen och
de egna verksamhetssystemen. Vid access
till andra verksamhetssystem i annans regi
skall alltså ytterligare ett SmartCard användas. I bästa fall har du en klientarbetsplats
som klarar flera SmartCard, har ett

vs

klientprogram (CSP Cryptographic Service
Provider) som klarar flera kort av sannolikt
olika typer och med olika operativsystem.
I sämsta fall, och mest troligt, uppstår det
total anarki med resultat av att en bråkdel
fungerar, i värsta fall helt slumpmässigt
Flera svarar att lösningen är att börja
tänka i termer av identitetsfederering. Jag
är en varm förespråkare av federering,
men vad spelar det för roll om den egna
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organisationens autentiseringslösning inte
är vatten värd. Oavsett federering eller ej,
så måste varje lösning som vill kalla sig
för stark autentisering också leva upp till
omvärldskraven.
Aktörerna som förespråkar erkända PKI’er
gör det av minst två orsaker. Dels att de
vill säkerställa att den autentiseringslösningen de väljer uppfyller de högt ställda
kraven, dels begränsa antalet tänkbara
lösningar vilket givetvis
gör underhållet enklare.
Avsaknaden av federativt
stöd i de aktuella verksamhetssystemen som skyddas
av en utpekad PKI leder till
att organisationen som vill
nyttja verksamhetssystemet
tvingas anamma PKI med
allt vad det innebär med ytterligare ett kort och kanske
ytterligare en CSP. Första
gången kanske det sker utan konflikt,
men andra gången eller i konkurrens med
den egna PKI’n så är det sannolikt kört.
Det är bara att konstatera att detta är en
återvändsgränd.

de accepterar autentisering i nivå med den
PKI ni byggt upp i er egen organisation,
vilken självfallet håller högsta klass.
Eller, förlitar ni er på någon redan etablerad
PKI som ni använder i er egen organisation
och som också ligger till grund i federeringssammanhang. I enstaka fall kan man
tänka sig att två organisationer som förlitar
sig på samma PKI inte behöver ta vägen
över en federation.

Det är bättre att förekomma, som så
många gånger förr. Attackera utmaningen
i de olika skikten precis som vi gjorde i
kriget rörande kommunikationsplattformen. Bestäm hur dina tankar går i detta
avseende. Vill du ha din egen plastbit, med
eller utan SIS-märkt ID-kort, RFID och
magnetremsa? Vilket format och vilket
operativsystem vill du ha på kortet? Vilken
klientprogramvara vill du använda? Vill
du bygga hela eller delar av din PKI själv?
Vilka krav ställer du på
en PKI och ett eventuellt
federationsmedlemskap?

Jag är en varm förespråkare av
federering, men vad spelar det för
roll om den egna organisationens
autentiseringslösning inte är
vatten värd.

Det är givetvis inte de
enklaste frågorna, men
agerar du passivt så har du
snart ett knippe kort som
förväntas fungera i din
tekniska plattform. Jag kan
tänka mig flera angenämare
utmaningar och betydligt
mer produktivitetshöjande.

atca s
Antingen bygger den egna organisationen
en PKI värd namnet, tillser att ha lösningar
för federering likt SAML, samt kravställer
att verksamhetssystem som tillhandahålls i
annans regi har stöd för federering och att

Federationens baksida, den enda, är
signeringsproblematiken. Där förutsätter
vi att de sker med den privata delen av vårt
asymmetriska nyckelpar. Helst utförd med
det nyckelpar, i god europeisk anda, som är
avsedd för signering. Så väl lagstiftningen
som federeringstekniken kommer sannolikt
att finna varandra i detta avseende, i minst
nu när eDelegationen talar uteslutande om
federerade lösningar.

Text:

Thomas Nilsson

IT-krönikör och företagare

illustration:

Andreas Hummerdahl
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Axplock i nyhetsskörden

Glesbygdens välsignelse – och förbannelse
Enligt en rapport från kommunikationsmyndigheten PTS ökar bredbandstäckningen i Sverige,
främst genom fibernät och mobila bredbandsnät. Men sårbarheten är alarmerande hög på glesbygden.
Under 2009 lanserade regeringen en
nationell bredbandsstrategi med den
övergripande målsättningen att ge alla
i Sverige bredband i världsklass. I mer
konkreta termer innebär det att 90 procent
av alla hushåll och företag bör ha tillgång
till minst 100 Mbit per sekund år 2020.
Enligt PTS undersökning täcker fibernät
idag 40 procent och mobila bredbandsnät
(hspa) över 99 procent av de svenska
hushållen. Särskilt markant är ökningen av
hspa i glesbygden. En välsignelse? Javisst.
Men den riskerar att bli en återvändsgränd.
För det hjälper knappast att ha accesstekniker som klarar höga överföringshastigheter
om det inte finns en väl utbyggd transportnätsstruktur som kan leverera dem.

Glesbygden hänger löst
Som nu är fallet kan en faktisk överföringshastighet på i genomsnitt 1 Mbit
per sekund levereras via den befintliga
infrastrukturen. Men samtidigt som PTS
kontstaterar att samhället blir allt mer
beroende av bredband och att hastigheten
behöver mångfaldigas, så står det klart att
försörjning för några ökade kapacitetskrav
inte finns i flertalet av de glesbefolkade
områdena. Snarare tvärtom. Ju mer trafik
i de mobila näten, desto sämre prestanda.
Lokalt finns dessutom olika hinder för att
kunna beställa ett bredbandsabonnemang.
Exempelvis geografiska faktorer i form av
berg eller djupa dalgångar som orsakar
radioskugga, höga kostnader för gräv- och
schaktarbeten eller installation av utrust-

Hälsokur på jobbet!
Sambandet mellan många kroniska
sjukdomar och riskfaktorer som rökning,
övervikt, fysisk inaktivitet, överdriven
alkoholkonsumtion, dålig
kost, stress och social
isolering är stark.
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ning, liksom operatörernas oförmåga att ta
emot fler abonnenter inom vissa områden.
Digital klyfta
Bristande tillgång till elektroniska
samhällstjänster och service via bredband
riskerar att orsaka en digital klyfta som
sätter såväl vardagslivet som den ekonomiska försörjningen för glesbygdsinvånarna
på spel.
Fortfarande saknar omkring 2 800 hushåll
och företag helt bredbandstäckning, vilket
förvisso är 1600 färre än 2008. Men ändå.
Om Sverige ska kunna nå regeringens målsättning med bredband i världsklass krävs
en fortsatt utbyggnad av it-infrastruktur
med hög kapacitet i hela landet.
Källa:

www.telekomidag.se

Hälsoprogram som kombinerar en ökad hälsokultur i
organisationen med riktade åtgärder för riskindivider är
de mest framgångsrika, enligt en kunskapsöversikt.

De sjukdomar som går att förebygga utgör
cirka 70 % av sjukbördan mätt som minskade levnadsår och kostnad för samhälle
och arbetsgivare.
Men för att lyckas skapa en
hälsosam arbetsplats räcker
det inte med enstaka insatser
som exempelvis årliga

hälsokontroller. De mest framgångsrika
hälsoprogrammen har fokuserat på att ge
individualiserat stöd till individer med
ökad risk samtidigt som man driver ett
bredare program med syftet att skapa
en hälsosam företagskultur. Det menar
Proformia hälsa som analyserat rapporten
The health and cost benefits of work site
health-promotion programs, skriven av RJ
Ozminkowski och RZ Goetzel.
Faktorer som är viktiga i en hälsosam
kultur är ledningens stöd, hälsoanalys, process som synkroniseras med
verksamheten, individuellt stöd och
regelbunden uppföljning. Dessutom
kan en hälsosam kultur stödja individens hälsoförbättring genom att erbjuda
hälsosam mat i personalrestaurangen,
erbjuda riktad fysisk aktivitet på arbetstid,
införa rökförbud på arbetsplatsen.  
Källa:

kvalitetsmagasinet
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Patienter nöjda med vårdcentraler
Nära 100 000 patienter som gjort ett läkarbesök på en vårdcentral i landet har i en enkät beskrivit vad de
tycker om besöket. En stor del, 81 procent, ansåg sig bli bemötta med respekt och ett hänsynsfullt sätt.
Enkäten, som gjorts av Sveriges kommuner och landsting, SKL, visar också
att patienterna ansåg att läkaren svarade
begripligt på viktiga frågor om behandling
och diagnos. Däremot var resultaten sämre
när det gällde patientens möjlighet att själv
påverka dag och tidpunkt för sitt besök. De
tyckte inte heller att läkaren var bra på att
informera om eventuella biverkningar av
läkemedel.
– Det är första gången vi frågar patienter
över hela Sverige på det här sättet. Resultaten ska användas för att utveckla och förbättra vården i alla landsting, säger Håkan
Sörman, vd på SKL i ett pressmeddelande.

Mest nöjd var patienterna med bemötandet
och minst nöjda var de med information om
orsaker till förseningar.

Västgötar tror på bonus
I Lidköpings kommun får personalen bonuspengar om de gör ett bra jobb. Men för
personalen är det inte pengarna som är det viktigaste, de är mer glada över det
ökade inflytandet.
Om personalen i Lidköpings kommun gjort
ett bra arbete och det finns pengar över så
delas en bonuspeng ut. Gatukontoret har
sedan 90-talet arbetat med bonuslönerna,
men de senaste åren har även enheterna
inom vård och omsorg haft möjlighet till
bonusar, skriver suntliv.nu.
Bonuspengarna på enheten delas lika
utifrån hur mycket man jobbar. 12 000
kronor per år är det högsta beloppet som
delas ut, men hur mycket pengar det blir
i slutändan beror på tre faktorer. Man ser
till hur arbetsmiljön har utvecklats, hur
nöjda brukarna är samt om det finns något
överskott i budgeten.
När det gäller ekonomin får personalen
rapport varje månad hur det går och de har
själva möjlighet att välja till exempel om de
ska ta in en vikarie när någon är sjuk. Om
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de inte tar in en vikare, så kan det spara
pengar. Men det kan å andra sidan leda till
att arbetsmiljön försämras och att brukarna
blir mindre nöjda. För suntliv.nu berättar
undersköterskan Liselott Hultberg att
hon inte lägger så stor vikt vid pengarna.
Det som betyder mer är att de fått mer
inflytande och information om hur det går
för just deras enhet.
Magnus Ljungberg som är ekonom på
vård- och omsorgsförvaltningen berättar för
suntliv.nu att bonussystemet har fått positiva effekter. Utifrån enkäter som brukarna
får svara på vet de att de är nöjda och saker
som kommit fram i dessa undersökningar
har också lett till förändringar i verksamheten som är till direkt fördel för dem.
Källa:

Kvalitetsmagasinet

I landstingen i Hallands och Kalmar
län gav patienterna goda omdömen på
många frågorna som enkäten omfattade.
Patienterna i landstingen var nöjda med
tillgängligheten och fick i högre grad än i
riket i stort, möjlighet att påverka tidpunkt
för sitt besök. Mest nöjd var patienterna
med bemötandet och minst nöjd var de
med hur vårdcentralerna informerade om
orsaker till förseningar om besöket inte
började i tid. SKL kommer att fortsätta att
mäta patienternas upplevelser av kvaliteten
i vården och resultat för bland annat den
specialiserade och psykiatriska vården
kommer att presenteras efter sommaren.
Källa:

SKL

Gigantiskt
intresse
för Rakel
Dubbelt så många som beräknat
dök upp när Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap ordnade
en heldag om blåljusnätet Rakel.
Det rikstäckande mobilnätet för
räddningstjänst, polis, elbolag och andra
i behov av säker kommunikation ska
vara färdigt senare i år. När MSB den 27
januari ordnade en konferens om Rakel
i Stockholm fanns 500 användare och
leverantörer på plats, dubbelt så många
som väntat. 30 anmälda som inte fått
plats stod på kö för att få vara med och
enligt MSBs nyhetsbrev såg det mer ut
som kön vid melodifestivalen eller en
filmpremiär än en konferens.
Källa:

telekomidag
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Intervju med Lennart Smith

Gävleborg satsar på
elektronisk omsorg?
Lennart Smith - till vardags IT-strateg hos Söderhamns kommun och styrelseledamot i
KommITS - började den första februari sitt nya arbete som projektledare på Region Gävleborg
för införandet av den Nationella IT-strategin för vård och omsorg.
Denna strategi, som sträcker sig ända
tillbaks till ett beslut år 2005 av regeringen
och Sveriges Kommuner och Landsting,
går ut på ett tätare samarbete kring
IT-utvecklingen inom hela vård- och omsorgssektorn. Ledningsgruppen tillsattes av
Socialdepartementet i mars 2005 och bland
övriga aktörer finns bland andra Socialstyrelsen och Läkemedelsverket.

Vitsen med en väl integrerad informationsteknologi i vården är att ge mer patienttid
och bättre vårdkvalitet. Informationen ska
vara öppen mot patienten såväl som mot de
anhöriga. Personalens jobb underlättas och
patientsäkerheten ökas, medan cheferna
får bättre möjligheter till uppföljning och
budgetering. I Regeringens lägesrapport för
2009 beskrivs tiden som mogen att gå från
ord till handling!
Den 57-årige Lennart föddes på Gotland
men har bott i Gävleborg nästan
hela sitt liv, med några avstickare
till Stockholm, och har en
mycket lång erfarenhet
av projektledning och
IT-frågor.
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Efter tio år på WM-data, därefter som egen
konsult och sedan som IT-strateg på Söderhamns kommun under sju år, beskriver
han skämtsamt projektledandet som lite av
en yrkesskada.
KommITS ringde upp för att höra oss för
hur det kommande året ter sig på den nya
posten.

Om vi börjar med att tala om din
gamla tjänst i Söderhamns kommun,
vilka typer av arbetsuppgifter hade
du där?
– Det var många det, skrattar Lennart. Söderhamns kommun har ingen egen IT-avdelning
utan har lagt ut IT-driften på ett kommunägt
IT-bolag, så jag fungerar bl.a. som beställarstöd till verksamheterna och till tjänsteleverantörerna. Utöver det arbetar jag också med
rent strategiska frågor, som IT-användning
inom verksamhetsutveckling. Det kan till
exempel handla om identifiering och säker
inloggning till kommunens e-tjänster.

liknaR mer
en schweizerost
än ett projektdirektiv
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Vilken är den största utmaningen med
att gå över till att jobba regionalt och
i förlängningen nationellt?

Kan du ge ett exempel?
– Ett bra exempel är att ta en äldre person
som bor på ett äldreboende och som blir
sjuk. Den vårdinrättning där personen bor
är ju äldreboendet, där det först upptäcks
att denne inte mår bra. Sedan passerar man
över till landstinget för den direkta vården,

– De 22 landsting som finns i Sverige har
enats kring detta men de 290 kommunerna
är det inte lika enkelt att ena. Tar vi ned
det på vår regionala nivå så finns i Region
Gävleborg tio
kommuner och
ett landsting,
och det gäller
att få dem alla
att gå i takt för
att kunna införa
strategin. Den
bygger i grunden
på att patientinformation
ska kunna flyta
fritt mellan de
olika vårdgivare
som finns; från
Ko m m u n
landstinget, till
kommunerna till
privata aktörer.

Och i förlängningen över hela riket…
– Ja. Nu är ju inte den nationella ITstrategin enbart fokuserad på vården, men
det är det område som har fått gå först. Det
handlar om att få landsting och kommuner
att samverka mer generellt.

Pat i e n t i n f o r m at i o n
L andsting

och därefter vid tillfrisknandet tillbaks till
kommunen, alternativt om kommunen
har utsett en privat vårdgivare. Hela
denna tid ska ju informationen följa med
patienten och så sker inte idag. Det funkar
knappt ens inom ett landsting, än mindre
mellan landsting och kommuner, och än
mindre ändå i kontakten med de privata
vårdgivarna.

Vilken ände börjar ni ett så här
omfattande arbete i?
– Så sent som igår hade vi möte med styrgruppen där jag skulle presentera utkast
till projektdirektiv, och det liknade mer
en schweizerost än ett projektdirektiv. Det
saknas väsentliga delar i direktivet. Vi har
god koll på allt som rör IT och teknik men
inte alls lika god koll på mål och visioner
om hur vårdverksamheten ska utvecklas.
Lokalt i de enskilda kommunerna eller i
landstinget kan det finnas visioner men en
nationell strategi bygger ju på att man når
en samsyn. Ska patientinformationen följa
patienten oavsett vårdgivare så kan man
inte tänka i termer av stuprör, utan i termer
av patient eller vårdtagare.
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Hur ska ni nå fram till denna
samordning?
– Jag, i min roll som projektledare,
hävdar jag att det är verksamheten som
måste äga denna fråga. De måste se nyttan
och förstå varför den nationella IT-strategin
är så viktig. Det får inte bli ett renodlat
IT-projekt. För att öka förståelsen har vi
beslutat att genomföra en workshop med
representanter från såväl landstinget och
kommunerna, som även får representera de
privata vårdgivarna eftersom de upphandlar tjänsterna. I och med workshopen
hoppas vi att verksamheterna ska kunna
vaska fram nyttorna för det är dessa
som måste vara motorn i utvecklingen! Det
får alltså inte bli så att IT tar fram tekniska

lösningar som de serverar på ett silverfat
till verksamheterna och säger ”var så god
och skölj”. Det skapar inget engagemang!

Vilka typer av personer kommer att
bidra med åsikter i utvecklingen?
– Vi sa som så att
vi ska inte bry
oss om vilken
position man har
i verksamheten.
Det behöver inte
vara omsorgschefer eller
förvaltningschefer utan komma
från hela spektrat
av tjänster, men
de människor
som deltar i den
här workshopen
P r i vat
måste ha en
helhetssyn. Det
kommer att bli
totalt mellan
20-30 personer, två till tre från varje
kommun och landstinget.

Har du hunnit sätta dig in i hur
utvecklingen ser ut i övriga landet?
– Nej, inte på detaljnivå. Jag deltar snart
i ett möte på Sveriges Kommuner och
Landsting, där jag kommer att få träffa de
andra och knyta viktiga kontakter. Jag har
vissa kontakter med Region Dalarna men
det är mer på personnivå, eftersom jag
känner hon som har motsvarande mitt jobb
där. Men vi i Gävleborg ligger inte först, så
mycket kan jag säga. Region Skåne ligger
långt fram, detsamma gäller Värmland,
Örebro och Kalmar. Dalarna och Gävleborg
ligger ungefär jämsides och har precis
påbörjat arbetet. Det är därför regionen har
rekryterat till denna tjänst. Som sagt: jag
har endast suttit på denna post i tre veckor
och hur arbetet kommer att utveckla sig är
ännu för tidigt att säga.
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Intervju med Lennart Smith
Är den nationella strategin tvingande
eller handlar det om rekommendationer och en lösare styrning? Finns det
några etappmål?
– Vi har i vårt län satt en tidshorisont på
tre år. De skall-krav som finns är att den
nationella IT-strategin ska införas, vilket i
sin tur brutits ned i direktiv som omfattar
kommuner och landsting. En handlingsplan finns med vilka fokusområden parterna ska ha men det finns inga tidpunkter
huggna i sten. Det brådskar ju lite, kan
man tycka, för gemene man tror ju att detta
med utbyte av patientinformation fungerar
redan idag. Så är tyvärr inte fallet.

Du kommer Inledningsvis att jobba
heltid fram till den första augusti och
därefter deltid. Räcker det?
– Hur stor deltid det blir vet jag inte. Jag
vet däremot att andra regioner i Sverige
har i regel en heltidstjänst. Vi får se hur det

utvecklas. Redan i min roll som IT-strateg
i Söderhamns kommun, även om den inte
är så stor, så är det mer än ett heltidsjobb.
Jag har personligen svårt att se att detta är
genomförbart på deltid.

Fakta
Målsättningar med den nationella
strategin för vård och omsorg
1. Harmonisera lagar och regelverk

Hur kommer man kunna följa ert
arbete? I dessa dagar blir ju bloggar och Twitter alltmer använda
informationsredskap.
– Jag kan ännu inte svara på hur regionen
kommer att vilja marknadsföra eller
publicera arbetet, men så mycket kan jag
säga att vi inte ser någon direkt nytta med
att finnas på Facebook…

med en ökad IT-användning.
2. Skapa en gemensam

informationsstruktur.
3. Skapa en gemensam teknisk

infrastruktur.
4. Skapa förutsättningar för samver-

kande och verksamhetsstödjande
IT-system
5. Möjliggöra åtkomst till information

Lycka till på ditt nya arbete!
– Tack!

över organisationsgränser.
6. Göra information och tjänster

lättillgängliga för medborgarna.
Text:

Mats Rydström

tieto.se

Kommuner tecknar
outsourcingavtal med Tieto
Under den senaste perioden har Tieto vunnit flera
viktiga outsourcingaffärer inom kommunsektorn,
varav de två senaste är Nacka kommun och
Sollentuna kommun.
Upphandlingarna är intressanta då Tieto under de senaste
åren har utarbetat en strategi för att på ett effektivt sätt
hantera Sveriges kommuners IT-driftmiljöer. Vi har
grundligt analyserat vårt erbjudande för att göra det så
attraktivt som möjligt och nu går vi segrande ur de här
upphandlingarna.
– Detta var ett första test på att vi gjort rätt saker då
vi byggt upp vårt nya outsourcingerbjudande för den
offentliga sektorn, säger Lennart Larsson, affärsansvarig
för kommuner och landsting på Tieto. Starka krav på kostnadseffektivitet, flexibilitet, skalbarhet och dygnet runtåtagande innebär att kommuner oftare väljer att lägga
över ansvaret på en extern partner som Tieto. Dessutom

vill de i allt mindre utsträckning behålla ansvaret för IT
(personal, infrastruktur och datahallar) själva.
− Kommunerna behöver öka tillgängligheten för medborgare och anställda. De måste kunna erbjuda tjänster
och support även utanför kontorstid. Det var dessutom
viktigt att minska kostnaderna och med våra kapacitetstjänster kan de avropa IT-tjänster efter behov, säger
Lennart Larsson. En viktig parameter för valet av Tieto är
vår mångåriga historia inom offentlig sektor. Vi kan våra
kunders verksamheter och vet hur deras vardag ser ut.

För ytterligare information:
Lennart Larsson, Affärsansvarig för
kommun och landsting på Tieto
010 481 16 51
lennart.n.larsson@tieto.com
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IT-stöd för personliga assistenter
BITA, Brukarcentrerad IT-utveckling inom personlig Assistans, som syftar till en
mer effektiv hantering av tidrapporter för personliga assistenter.
– Målet är en kommunal effektivisering,
säger Gunilla Hallqvist projektledare för
BITA. Personlig assistans är kanske inte en
så omfattande kommunal verksamhet men
oerhört kostsam. Och i och med att staten
via Försäkringskassan betalar
för allt över 20
timmar innebär
det att oerhörda
mängder papper
är i omlopp
hela tiden. En
person kan ju
ha upp till tio
assistenter om
denne har stöd
dygnet runt.
Dessa ska alla
skriva ned sina
arbetade timmar, vilket ska gås igenom av
en chef som stämmer av mot schemat och
skriver under. Den funktionshindrade ska
också skriva under och sedan ska allt in till
Försäkringskassan. Innan de här pappren
är klara har det spillts så mycket kaffe på
dem att de nästan är oläsliga.

– Det är jättekul med ett FoU-projekt,
fortsätter hon, för är det något
som kommunerna saknar så är det
forskningsbaserad verksamhetsutveckling.
Vår forskare heter Jonas Sjöström, är
doktorand
på Uppsala
Universitet, och
det är han som
själv jobbar fram
systemet och
gör all teknisk
dokumentation.
I övrigt har vi
inga tekniska
samarbetspartners
eller utvecklare,
berättar Gunilla,
som utöver sin
projektledarroll
är både projektkoordinator inom Sambruk
och sekreterare i föreningens styrelse.

Innan de här
pappren är klara
har det spillts så
mycket kaffe på dem
att de nästan är
oläsliga.

I nuläget är sex av Sambrukkommunerna
med som finansiärer med Kumla som
pilotkommun. Men liksom i projektet med
e-tjänsterna för försörjningsstöd står dörren

öppen för andra kommuner att ansluta sig.
Och de vinster som är möjliga att göra är
stora.

Vilka andra förbättringar utöver
elektroniskt redovisade arbetstimmar
kan man vänta?
– Tanken är också att den funktionshindrade ska få en e-tjänst för timsaldo för att
se sitt schema, förbrukade och återstående
tillgängliga timmar. Det slutgiltiga målet
är också att kunna skicka rapporten
elektroniskt till Försäkringskassan men det
ingår inte i just det här projektet. Nu gäller
först effektiviseringen av själva tidrapporteringen från såväl assistenterna som
den administrativa sidan, och att få ut en
räkning som man kan skriva på.

Hur ska registreringen ske?
– Det kommer att finnas olika ingångar. Nu
kan man registrera tiderna på webben men
vårt mål är en registrering med mobiltelefon. Det är ju inte alltid att assistenten gör
hembesök. Ibland löser olika assistenter
av varandra ute på stan. Då är det viktigt
att inte vara knuten till någon viss dator,
utan att rapporteringen ska kunna ske via
mobilen där den funktionshindrade är.

Avslutningsvis, hur ligger ni till
tidsmässigt?
– Vi räknar med att ha en mobil applikation klar till sommaren, innan juni.
E-tjänsten för den funktionshindrades egen
kontroll av sitt tidssaldo kommer att tas
fram efter sommaren som ett andra steg i
projektet.
För mer information om Sambrukprojektens utveckling, besök hemsidan på www.
sambruk.se
Text:
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Mats Rydström
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Intervju med Rolf Åström

e-Hälsa i Värmland

– en del av den nationella
IT-strategin för vård och omsorg

Projektet e-Hälsa i Värmland är också det en del i den nationella IT-strategin för
vård och omsorg. Arbetet inom projektet påbörjades i september 2009 men det
visar sig att Region Värmland har en mycket längre historia än så inom området.
– Samarbetet mellan
landsting och kommunerna startade redan
2002, och viljan att få
till detta samarbete har
varit väldigt stor från
båda sidorna. Detta har
gjort att vi uppfyllt baskraven för kriterierna för de tjänster som nu erbjuds från den
nationella nivån, säger Rolf Åström som är
projektledare för e-Hälsa i Värmland.
Det är Karlstad, Kristinehamn och Sunne
kommuner som, inom formen för ett
pilotprojekt, tillsammans med landstinget
tagit fram underlaget till den handlingsplan
som sedan ska genomföras på bred front
i Region Värmlands alla 16 kommuner,
berättar Åström. I dagsläget är 25 personer
engagerade direkt i projektet, men senare
lär externa konsulter, systemleverantörer
och andra experter tillkomma.
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Ett exempel på delprojekt är Värmlands
katalogen som är en del av det som på
nationell nivå heter HSA, Hälso- och
Sjukvårdens Adresskatalog. En tjänst för
att dela kontaktuppgifter mellan olika
organisationer.

– Att ha ett gemensamt adressregister
för både kommuner och landsting där
vi allihop finns med är viktigt. Ett annat
delprojekt har med Sjunet (kommunikationsnät som ska främja samverkan mellan
vårdhuvudmän) att göra. Där ska vi se
till att samtliga kommuner får en säkrad
inloggningsprocedur med det som heter
SITHS-kort, Säker IT i Hälso och Sjukvård.
Med detta får alla anställda ett personligt
id-kort med en elektronisk legitimation
som möjliggör både säker identifiering och
datakryptering.
Personalen utbildades innan
jul och just
nu tillverkas
korten som
bland annat ska
få bukt med
informationsstress.

Där ser vi ju stora fördelar med framför allt
tidsbesparingar.
Med NPÖ, Nationell Patientöversikt, ska
till sist patientdata och annan information
kunna delas mellan behöriga användare
– med medborgarens samtycke – hos
landsting, kommuner och de privata
vårdgivarna.
– NPÖ är riktigt spännande! Målet är att
information ska kunna hanteras oavsett
vårdgivare,
vilket kommer
att leda till
att man kan
få en riktig
historik för
medborgaren.
På vårdcentralen
kan de då se tidigare diagnoser
och läkemedelshantering, i stället för att vårdtagaren
eller en anhörig ska komma ihåg allt detta,
eller rentav leta igenom medicinskåpet eller
handväskan för att få en uppfattning. Nu
kommer detta finnas korrekt dokumenterat
och det innebär en oerhörd tidsbesparing
och framför allt ökad patientsäkerhet.

Målet är att
information ska kunna
hanteras oavsett
vårdgivare

– Det finns vissa som har en tio-femton
stycken olika login, och ett bord fullt av
små post it-lappar med anteckningar,
beroende på vilken roll personen har och
vilken information denne ska ha del av.
Att ersätta detta med en säker inloggning
är ju oerhört uppskattat i verksamheten.
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Ett ganska drygt arbete med tanke
på mängden olika gamla och nyare
system som finns över hela landet?

på var informationen finns och det kommer
att bli viktigt att arbeta tillsammans med
systemleverantörerna.

– Ja, bara inom landstinget så tror jag det
finns någonstans runt 500 system, visserligen är långt ifrån alla vårdrelaterade,
men många är det. Här måste vi ju ta reda

Hur ser gränssnittsarbetet ut mot
den nationella nivån?
– Förutom Sveriges Kommuner och
Landsting är det Sjukvårdsrådgivningen som är våra
motparter när det
gäller att jobba
och tänka vidare
på vilka steg
vi ska ta. Vi
har ett
antal
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personer här i Värmland som är med i
diskussionerna på den nationella nivån,
och får kontinuerlig information och
lägesrapporter. Det är ett väldigt bra sätt
där vi också får möjlighet att tala om var vi
befinner oss och vilka steg vi tar.

Håller du med Lennart Smith i Gävleborg om vikten av att kontinuerligt
hålla förvaltningsperspektivet främst?
– Jo, jag håller med. Det är såväl ett nutidsproblem som ett historiskt att det egentligen inte är IT som ska vara drivande. Jag
hävdar varje gång att e-Hälsa i Värmland
inte är något IT-projekt utan ett verksamhetsprojekt. Det är ju arbetssituationen och
arbetsuppgifterna som ska hanteras på ett
smartare sätt än vad man gör idag, men det
tenderar att bli till IT-frågor då man tittar
på och erbjuder verksamheterna lösningar.
Det borde vara just tvärtom: verksamheten
identifierar och definierar vad man vill ha
förbättrat. Det förekommer, visst gör det,
men jag skulle önska att det skedde i ännu
större omfattning.
Text:

Mats Rydström

E-postsäkerhet i molnet
för kommuner, myndigheter & landsting
Spam- & virusfilter

Utgående leveranser

Komplett e-postskydd i molnet med anpassad
teknik & anpassade verktyg för offentlig sektor.

Säkra utgående e-postleveranser med spam–
& virusfilter.
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Intervju med Claes-Olof Olsson

E-tjänster för ekonomiskt bistånd
Socialförvaltningens handläggning av ansökningar om försörjningsstöd är en komplex och ibland
långdragen process för såväl handläggare som de sökande. Sambruks projekt ´Ekonomiskt bistånd´
syftar till att ge handläggaren snabb tillgång till fullständig ekonomisk information.
Claes-Olof Olsson är projektledare
för utveckling av e-tjänster för Individ- och
familjeomsorgen – ett projekt som syftar till
att effektivisera hanteringen av ansökningar och handläggning av ekonomiskt
bistånd och försörjningsstöd (det som i
vardagligt tal kallas socialbidrag). Den
övergripande målsättningen är att dels
snabba upp processerna, dels minska
felaktiga utbetalningar.
– De är de absolut viktigaste förbättringarna. Den som behöver stöd och ekonomisk
hjälp vill ju naturligtvis få det så fort som
möjligt på korrekta premisser. Det ligger
ju en väsentlig medborgarnytta i att det
går snabbt och rättssäkert, men kommer
också att innebära en bättre arbetssituation
för socialförvaltningens handläggare med
mindre stress och sökande efter uppgifter,

Multifråga
– ett IT-stöd för
handläggaren
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förklarar Claes-Olof när KommITS når
honom på telefon en vintrig februaridag.

Den andra delen rör själva ansöknings
tjänsterna.

Projektet är uppdelat i två delar varav det
första, den tjänst som Sambruk just kallar
för Multifråga, blev leveransklart i höstas.

– Har man beviljats bidrag en gång är det
tidsbegränsat. Kan man fortfarande inte
klara sig efter att tiden gått ut så får man
ansöka igen, och idag är det nästan en lika
komplicerad och tidsödande ansökningsoch handläggningsprocedur som att söka
första gången. Inte riktigt, men nästan.

– Med denna kan en socialsekreterare med
en knapptryckning få information från
flera statliga myndigheter. Utöver en allmän
bedömning av hur den bidragssökande
beskriver sin belägenhet måste dessa uppgifterna kontrolleras. Man måste kolla med
Försäkringskassan ifall vederbörande har
några bidrag därifrån. Man måste kolla
med Centrala Studiestödsnämnden, CSN,
huruvida personen får studiestödbidrag.
Och man måste kolla med Arbetsförmedlingen och a-kassorna samt Skatteverket.
Allt detta är mycket tidskrävande, så det
är vårt första projektsteg: ett IT-stöd för
handläggaren.
Detta har blivit möjligt sedan
sekretesslagen skrivits
om så att myndigheterna kan lämna
information online
istället för att
behöva beställa en
batch-körning eller
vanligast; att ringa och
faxa uppgifter. I dagsläget
har Försäkringskassan och
CSN redan online och
övriga berörda parter
väntas komma igång
under detta år.
Myndigheterna har
mycket att vinna på
att leverera informationen elektroniskt online, påpekar ClaesOlof, då de slipper kommunicera manuellt
med 290 kommuners socialkontor.

Att minimera pappersexcercisen frigör
också tid för det stödjande coachande
arbetet som på sikt hjälper den sökande att
komma på fötter och försörja sig själv.
– Ju mer tid man måste lägga på informationsinsamling och kontrollaktivitet
desto mindre tid kan man ju lägga på det
aktiva stödet. Det blir mer kvalitetstid över.
Min vision är att man ska kunna förenkla
det även för de sökande. Då kommunen
redan har all information tillgänglig om
medborgaren och dennes situation varför
ska man då sitta och fylla i blanketter igen?
Det är kanske nästnästa steg; att medborgaren ger sitt samtycke till att informationen
sparas, att handläggaren och den sökande
gemensamt går igenom befintliga förutsättningar och bekräftar att de fortfarande
stämmer. Därmed kan handläggninsproceduren snabbas upp väsentligt.

Att de ansökande i högre grad än
genomsnittet saknar dator, mobiltelefon och/eller språkkunskaper. Hur
hanterar ni det?
– I första skedet bokas ett personligt möte
där man sitter ner och gör processen tillsammans vid terminalen. Vi ser egentligen
inte detta som ett specifikt problem. Vi ser
inte tekniken som ett hinder.
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Det system ni tar fram genom
projektet, hur kan det komma andra
till del?
– Idag är det ett tiotal kommuner som
aktivt medverkar i projektet men det ska
kunna användas av alla Sambrukskommuner. Vi har också varit tydliga med att
framhålla att alla Sveriges kommuner kan
få tillgång till detta trots att de ekonomiska
villkoren kan variera lite.

Hur stort är projektet i sin helhet i
pengar och manskap?
– Vi har hittills haft en budget på 800 000
kronor. En grundbult i sambrukandet är
att kostnaderna delas upp på alla medverkande kommuner proportionerligt efter
befolkningsmängd. Detta gör att en liten
kommun, som kanske inte skulle ha råd
med en liknande utveckling själva, kan
komma undan med en otroligt mycket
lägre kostnad än annars.
Utvecklingen har skett som en del i
ett FoU-projekt tillsammans med och
av forskare från Linköpings universitet,
med ekonomiskt stöd av Vinnova.
– Ur forskningssynpunkt handlar det
mindre om teknisk problematik och mer
om juridik och att bena ut hur kommuner

och myndigheter samverkar i informationsutbytet. Det är ju oerhört allmängiltigt och
kan appliceras på andra frågor. Vi tryckte
hårt på detta i vårt remissyttrande till
e-delegationen som sätter mest fokus på
samordning mellan olika myndigheter. Vi
måste på något sätt påpeka för statsmakten
att en väldigt stor del av medborgarnas
vardag och det offentliga livet försiggår i
kommunerna.

Hur hanterar ni olika kommuners
behov? Är det fråga om en rent
skalbar lösning?
– Ja, behovet är detsamma men i olika
omfattning. Norrköping är störst, därefter
kommer Södertälje, Skellefteå, Luleå,
Botkyrka, Borlänge, Eskilstuna och Kumla.
De medverkande kommunerna ligger i
nuläget mellan 50 000 till drygt 100 000
invånare.

Det saknas mindre kommuner i din
lista. Ser de inte behovet ännu eller
tror du de hakar på när de ser färdiga
lösningar?
– Jag är inte säker på att det alltid handlar
om storlek på kommunen. Men som amerikanarna säger: seeing is believing. Då du
kan se hur en produkt eller tjänst funkar,
eller tala med en kollega som provat den,

är det lättare att övertygas. Sedan handlar
det naturligtvis också om omfattningen…
Har du tio ansökningar att ta hand om per
månad är det kanske inte så stor vits som
om du har tusen.

När ska allt vara klart? Var på tidslinjen befinner ni er?
– Jag skulle säga mer än halvvägs, kanske
till 60 procent klara. Multifrågan är färdig
och vi är i full gång med processanalys och
interaktionsdesignen för ansökningsdelen
nu. Det handlar ju inte bara om att utveckla
e-tjänster, det gör många kommuner idag.
Gör man en ny e-tjänst för att samla in
information men låter den övriga processen i kommunen fortgår som den alltid
har gjort så har man inte ökat effektiviten.
Det vi sysslar med i Sambruk är att se på
vad som händer ”bakom skärmen”. Det är
ju de-facto en massa arbetsuppgifter som
försvinner, att ringa eller faxa för att kontrollera uppgifter. Det handlar inte om att
göra sig av med anställda utan att utvärdera
vad den tid som sparats in ska användas
till i stället. Detta håller vi nu på som bäst
med, därefter börjar vi tillsammans med
forskningssidan att ta fram en prototyp av
e-tjänsten för anmälan för att försöka ha en
färdig version före sommaren 2010.
Text:

Mats Rydström

Myndigheterna har
mycket att vinna på att
leverera informationen
elektroniskt online.
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Ansiktsbokens festligheter
eller fördärv?

Författaren Hal Niedzvieck från Toronto beskriver i sin bok The Peep Diaries: How We’re Learning to
Love Watching Ourselves and Our Neighbors, hur han undersökte vad han och hans ca 700 ”vänner” på Facebook
egentligen betydde för varandra. Han skapade ett Facebook-event och bjöd in alla sina vänner till en fest. Av naturliga skäl
kunde de som inte bodde i närheten komma och tackade nej, liksom ett hundratal andra, men 60 stycken sade att de
kanske skulle komma och 15 skrev att det skulle närvara. När kvällen kom så dök efter en tid en (1) kvinna upp som
Hal aldrig hade träffat. De snackade med varandra en stund och hon lämnade så snart samtalsämnena var slut.
Kvällen gick och klockan 12 på natten gav Hal upp, hoppet var ute om att fler skulle komma.
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Vad betyder relationer egentligen och vad
är vänskap? Hur många riktiga vänner har
du och hur många har du i olika sociala
medier? 100? 400? Hals experiment ovan
är mycket intressant och det finns några
allvarliga problem med t.ex. Facebook.
Problem nummer ett är att vi slipper ta
ansvar för varandra. Jag tror att något sker i
mötena, när blickar möts och ord utvecklas.
I samma stund som jag möter och relaterar
till en människa så har jag ett etiskt ansvar
gentemot denne. Det ansvaret infinner sig
inte på samma sätt online då jag kan välja att
vara närvarande eller inte, jag kan välja och
låtsas som om jag aldrig sett det hemska,
tragiska, sorgliga eller det jag borde göra.
Problem nummer två är att ett löfte inte är
ett löfte trots att man lovat att som i Hals
exempel komma till festen. Även här spelar

distansen viss roll, givetvis kan jag säga att
jag skall komma till ett möte men väljer att
ändå inte göra det men när jag agerar på
detta sätt i t.ex. arbetsrelaterade sammanhang så kan det få konsekvenser över hur
folk betraktar mig.
Kanske är det kulturen på Facebook som
gör att vi kan lova en sak men ändå med
hedern i behåll bryta det löftet. Men...om så
är fallet är vi riktigt illa ute. Om vi ser till
demokratiaspekten så rimmar den illa med
brutna löften. Idag har vi någon sorts Facebookstyrd e-demokrati. Om det är bättre
eller sämre vill jag inte uttala mig om men
jag förundras över alla grupper som skapas
på Facebook i syfte att få igenom den ena
eller andra åsikten. Den lokala tidningen
berättar om Facebook-grupper som skapas
för att rädda ett dagis eller protestera mot

kommunens satsning på ett par tre nya
hoppbackar. Användare går med i den ena
gruppen efter den andra och många känner
sig nog rätt så nöjda med sig själva. Med en
mycket liten insats kan jag vara med och
påverka och om jag ångrar mig så är det
bara att hoppa ur gruppen. Det är jag som
bestämmer hur jag vill göra, mot vem jag
vill agera och när det passar mig.
Är det meningen att demokrati såväl som
vänskap skall bygga på minsta motståndets lag eller finns det en poäng med att
engagera sig politiskt såväl aktivt i våra
vänner och på olika sätt arbeta för att
göra skillnad? Kanske borde det finnas ett
alternativ till ”vänner” i Facebook? Något i
stil med: ”bekant”, ”avlägset känd” och ”har
ingen aning”.
TEXT:

Jan Svärdhagen, IT-guru på Högskolan i Falun
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Vad är KommITS?
KommITS är en användarförening med syfte att ta tillvara
i första hand små och medelstora kommuners intresse i
IT-frågor. Den ska även vara ett forum för erfarenhetsutbyte
för IT-ansvariga i kommunerna.
Föreningen bildades formellt den 13 juni 1996 i Göteborg och består av
en styrelse som väljs vid föreningens årsmöte. KommITS består idag av
representanter för ca 155 kommuner. Dessa finns från Ystad i söder till Luleå
i norr och Strömstad i väst. Vår minsta medlemskommun är Lekeberg och
den största är Uppsala. Förutom att anordna konferenser, för närvarande
två per år, arbetar vi bland annat med att skapa bra samarbetsformer med
ett antal leverantörer. Vi har också ett nära samarbete med SKL:s IT-sektion
och med systerföreningar i USA, Nederländerna, Belgien, Nya Zeeland och
Storbritannien. Men den kanske viktigaste funktionen är att vara ett forum
för erfarenhetsutbyte – där det finns goda möjligheter att knyta kontakter
som är till stor nytta i det dagliga arbetet. Föreningen är öppen för alla kommuner oavsett teknikplattform, och vi är leverantörsoberoende.
målsättning

KommITS har som mål att vara ett nätverk av IT-människor som har sin
verksamhet i offentliga sektorn. Vi ska därför:
– Ställa kommunala sektorns IT-frågor i fokus.
– Lyfta fram informationsteknikens betydelse för effektiviteten i den
   kommunala förvaltningen.
– Höja IT-avdelningarnas status i kommunerna.
– Sprida information till medlemmar samt stimulera utbyte av erfarenheter
   på regional nivå och på riksnivå.
– Vara samtalspartner och pådrivande faktor gentemot myndigheter
   och andra organisationer.
organisation

Föreningen är ideell och fordrar, som alla andra liknande organisationer, ideellt
engagemang från medlemmarna. Centralt ska arbetet bl a inriktas på externa
kontakter, informationsspridning, organisation av nationella konferenser och
möten. Med början 2000 och fram till 2006 har vi haft administrativ hjälp av
kanslifunktion i Eskilstuna. Nu har styrelsen ansvaret för kansliet och dess hemsida. Arbetet med konferenser och tidningen sköts av ett företag i Stockholm.
varför ska min kommun bli medlem ?

Problemen och möjligheterna med IT är gemensamma för alla kommuner
i dag. Ett medlemsskap ger dig bättre möjlighet:
– till erfarenhetsutbyte med andra kommuner
– att debattera och diskutera IT-frågor i ett gemensamt forum
– att ta del av nyttig information
– att ta del av förhandsinformation från leverantörer
medlemskap

Medlemskap i föreningen tecknas av enskild person anställd i svensk kommun.
Medlemskapet är personligt men medlemmen representerar kommunen
gentemot föreningen. Varje kommun tecknar endast ett medlemskap. Medlem
ska ha IT-frågor som huvudsaklig arbetsuppgift och bör ha samordningsansvar
i IT-frågor (IT-chef, IT-samordnare etc.) Medlemsavgiften för verksamhetsåret
2009/2010 är 2 000 kronor. Medlemskapet medför inga övriga förpliktelser.
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fö r e n i n g e n ko m m it s s t y r e l s e :

Ordförande
Thorbjörn Larsson, Falkenbergs kommun
IT-avdelningen , 311 80 Falkenberg
Telefon arb: 0346 - 88 62 58
Telefax: 0346 - 105 90
Mobiltel: 070 - 698 62 58
E-mail: thorbjorn.larsson@falkenberg.se
Vice ordförande
Christian Bonfré, Svenljunga kommun
Boråsvägen 13, 512 80 Svenljunga
Telefon arb: 0325 - 184 46
Telefax: 0325 - 185 01
E-mail: christian.bonfre@svenljunga.se
Sekreterare
Lars Flintberg, Sandvikens kommun
811 80 Sandviken
Telefon arb: 026 - 24 16 47
Telefax: 026 - 25 40 26
Mobiltel: 070 - 320 67 92
E-mail: lars.flintberg@sandviken.se
Kassör
Marianne Olofsson, Munkedals kommun
Ekonomiavdelningen, 455 80 Munkedal
Telefon: 0524 - 183 18
Telefax: 0524 - 181 10
Mobiltel: 070 - 397 15 63
E-mail: marianne.olofsson@munkedal.se
Övriga
Anette Knutsson, Strömstads kommun
Administrativa kontoret, 452 80 Strömstad
Telefon: 0526 - 191 35
Telefax: 0526 - 191 10
Mobiltel: 070 - 541 91 65
E-mail: anette.knutsson@stromstad.se
Åke Nygren, Leksands kommun
Box 303, 793 27 Leksand
Telefon arb: 0247 - 802 12
Telefax: 0247 - 144 65
Mobiltel: 070 - 563 35 05
E-mail: ake.nygren@leksand.se
Lennart Smith, Söderhamns kommun
Oxtorgsgatan 19, 826 80 Söderhamn
Telefon arb: 0270 - 750 05
Telefax: 0270 - 753 00
Mobiltel: 070 - 587 35 50
E-mail: lennart.smith@soderhamn.se
Jörgen Sandström, Värmdö kommun
134 81 Gustavsberg
Telefon arb: 08 - 381 67
Telefax: 08 - 570 483 05
Mobiltel: 070 - 623 99 73
E-mail: jorgen.sandstrom@varmdo.se
Inge Hansson, Karlstad kommun
Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad
Telefon arb: 054 - 29 51 40
E-mail: inge.hansson@karlstad.se
Yvette Heikka Mukka, Järfälla kommun
IT-servicekontoret, 177 80 Järfälla
Telefon arb: 08 - 580 296 06
Telefax: 08 - 580 297 00
Mobiltel: 070 - 480 85 01
E-mail: yvette.heikka_mukka@jarfalla.se
Konferens och tidningsutgivare
KommITS c/o Timing Scandinavia
Mariehällsvägen 37 A, 168 65 Bromma
08-693 02 00
kansli@kommits.se • www.kommits.se

19

Krönika
AVSÄNDARE : KommITS

c/o Munkedals kommun (att: Marianne Olofsson), Forum, 455 80 Munkedal

Kommer
ni ihåg
millenium-buggen?
Bästa läsare!

Ingenting!

Kommer ni ihåg ”millennium-buggen”?
Tänk att det har gått TIO ÅR sedan denna
märliga händelse engagerade stora delar
av IT-värden. Domedagsförespråkarna
predikade om havererade IT-system
som skulle resultera i att bank- och
finansmarknaderna skulle kollapsa med
kaos som följd. En febril verksamhet
pågick dygnet runt för att uppdatera såväl
hårdvara som mjukvara. Det var gulddagar
för alla inom IT-branschen. Miljoner och
miljarder omsattes med hänvisning till
”YK2-problematiken”.

Så här i efterhand kan vi ställa oss frågan
om detta berodde på alla förberedelser och
uppgraderingar som genomfördes eller
om problemen – om det ens fanns några
sådana, var kraftigt överdrivna. Svaret på
detta är nog en kombination av de båda
förklaringarna.

Så vad hände sedan det där magiska
klockslaget då nittonhundratal blev till
tjugohundratal?

Om vi blickar framåt istället, låt säga tio år,
hur kommer man då att se på den IT som
vi idag arbetar med? Troligtvis så kommer
man förundras över våra stuprörslösningar,
att vi fortfarande hade lokalt installerade
operativsystem, och att vi tillät tillverkare
bestämma hur och till vad vi fick använda
data som lagrades i properitära system och
databaser. Samtidigt kan vi hoppas att man

också kan se de första tecknen på det som
skulle bli nästa generations IT-lösningar,
flexibla, mobila och transparanta lösningar
som utgår från olika användarnas behov
och där valfriheten är närmast obegränsad.
Kanske kommer man också tycka att de
satsningar som idag sker kring samverkan
mellan olika myndigheter var väl investerade och att satsningar på en federerad
arkitektur var en milstolpe.
Vi får återkomma om tio år och se hur det
gått!
Text:

IT-konsult Jens Ingelsäter

