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Digitala hjälpmedel för regionens medarbetare (HSN/553/2020)
Sammanfattning
2016 fattade dåvarande SKL och regeringen en överenskommelse om en gemensam vision för
e-hälsa 2025. Vid denna tidpunkt ska Sverige vara bäst i världen på att använda
digitaliseringens möjligheter i syfte att:




Underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd
Utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.
Visionen beskriver också vad detta innebär för bland annat patienter, brukare och klienter.
För att visionen ska kunna uppnås tydliggörs även vikten av att medarbetare har en digital
arbetsmiljö som möjliggör hög kvalitet och stöder de processer medarbetare verkar i.

När Region Jämtland Härjedalen beslutade att införa Office365 som digital arbetsplats var
detta en viktig faktor. En modern digital arbetsplats skapar förutsättningar för ett ökat mobilt
arbetssätt och olika typer av samarbete och möten på distans, vilket i sin tur resulterar i
minskade behov av resor, effektivare samarbeten och tidsbesparingar. Utöver detta ville
Regionen positionera sig som modern och framåtsträvande i att nyttja digital teknik för att
kunna uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.
På ett övergripande plan handlar det om att skapa en digital arbetsmiljö som stödjer de
processer medarbetarna verkar i. Digitaliseringen bidrar också till utvecklingen av nya
karriärvägar när andra och nya typer av behov eller tjänster uppstår vilket kan vara attraktivt
för den långsiktiga kompetensförsörjningen. En grundförutsättning för att uppnå detta är
tillgång till välfungerande verktyg för dokumentation samt kunskaps- och beslutsstöd som
säkerställer hög kvalitet och säkerhet samtidigt som det underlättar det vardagliga arbetet.
Införandet av Office365 och utbyggnaden av övrig digital infrastruktur har fortskridit men
hälso- och sjukvårdsnämnden anser att utvecklingen vad gäller digitaliseringen behöver
påskyndas. Tekniken ska vara en hjälp för regionens medarbete, förenkla arbetssätt och göra
det möjligt att utföra vissa arbetsuppgifter på distans, exempelvis kontrollera arbetsscheman
och delta på videomöten. En förutsättning att fullt ut kunna nyttja den nya tekniken är att alla
regionens medarbetare erhåller en tjänstetelefon som fullt ut inbjuder till användning av de
verktyg som Office365 och andra arbetsapplikationer tillhandahåller.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen att ge regiondirektören i uppdrag att
utreda förutsättningarna för regionens medarbetare att tillhandahålla en tjänstemobil för att
driva på den digitala utvecklingen i regionen.
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Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen att ge regiondirektören i uppdrag att
utreda förutsättningarna för regionens medarbetare att tillhandahålla en tjänstemobil för att
driva på den digitala utvecklingen i regionen.
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