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Uppdrag angående utbildning om eHälsa och välfärdsteknologi

Regeringens beslut
Regeringen beslutar att ge Socialstyrelsen, Myndigheten för
handikappolitisk samordning (Handisam) och E-hälsomyndigheten i
uppdrag att i samverkan med varandra producera och tillgängliggöra en
webbaserad utbildning inom områdena e-hälsa och välfärdsteknologi i
socialtjänsten. I uppdraget ingår att:
- analysera inom vilka områden inom e-hälsa och välfärdsteknologi
i socialtjänsten samt för vilka målgrupper som en webbutbildning
kan göra störst nytta,
- utifrån analysen prioritera och ta fram innehållet till en
webbaserad utbildning,
- tillgängliggöra utbildningen på den nationella webbplatsen
Kunskapsguiden, samt
- ta fram en plan för framtida förvaltning av utbildningen.
Utbildningen ska utformas med utgångspunkt i användarnas behov inom
socialtjänsten, t.ex. biståndshandläggare, vårdbiträden, verksamhetschefer och politiker. Den bör täcka väsentliga områden som t.ex.
strukturerad dokumentation och enhetliga termer och begrepp, nationell
patientöversikt, e-tjänster, nya sätt att jobba med mobila lösningar för
dokumentation och informationsåtkomst, juridik, ledning och styrning.
Utbildningen ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.
Uppdraget ska genomföras i samverkan med Sveriges Kommuner och
Landsting. Famna, Vårdföretagarna och övriga lämpliga aktörer bör
också ges förutsättningar att medverka. Socialstyrelsen ansvarar för att
samordna uppdraget och för att utforma webbutbildningen. Varje
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deltagande myndighet ansvarar för att sprida information om och
marknadsföra utbildningen. Arbetet ska samordnas med Handisams
pågående uppdrag angående information om digitala tjänster och digital
teknik inom socialtjänst och hemsjukvård (dnr S2014/1398/FST).
En delredovisning av hur uppdraget fortskrider, vilka delmoment som
utbildningen kommer att innehålla samt en plan för framtida förvaltning
ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den
15 december 2014. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet
(Socialdepartementet) senast den 31 maj 2015. Redovisningarna ska
hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.
Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda högst
2 750 000 kronor under 2014. Handisam får använda högst
500 000 kronor och E-hälsomyndigheten högst 250 000 kronor.
Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och
social omsorg, anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, anslagsposten 8 Utvecklingsmedel under budgetåret 2014.
Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet.
Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2014. Medel som inte
utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015.
Vid samma tidpunkt ska var och en av myndigheterna lämna en ekonomisk redovisning över använda medel till Kammarkollegiet. Rekvisition,
eventuell återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer
som detta beslut har.
Ärendet
Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat en
överenskommelse för 2014 om stöd till en evidensbaserad praktik för
god kvalitet inom socialtjänsten (dnr S2013/8804/FST). I överenskommelsen anges regeringens avsikt att ge Socialstyrelsen i uppdrag att
ta fram en webbaserad utbildning om e-hälsa och välfärdsteknologi i
socialtjänsten för att öka kunskapen inom dessa områden. I överenskommelsen åtar sig SKL att medverka i detta uppdrag.
Handisam ombildas den 1 maj 2014 till Myndigheten för delaktighet.
Myndigheten ska bl.a. vara expertmyndighet inom det funktionshinderspolitiska området som rör välfärdsteknologi. Myndigheten ska
även utgöra ett tvärsektoriellt kunskapscentrum för frågor om tillgänglighet och delaktighet. E-hälsomyndigheten har bl.a. i uppgift att
samordna regeringens satsningar på e-hälsa och att övergripande följa
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utvecklingen på e-hälsoområdet. Eftersom dessa myndigheter är centrala
aktörer inom områdena e-hälsa och välfärdsteknologi anser regeringen
att de bör delta i detta uppdrag.
På regeringens vägnar
Maria Larsson
Anna Brooks

Likalydande till
E-hälsomyndigheten
Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam)

Kopia till
Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Finansdepartementet/Budgetavdelningen
Näringsdepartementet/Enheten för IT-politik
Socialutskottet
Kammarkollegiet
Famna
Sveriges Kommuner och Landsting
Vårdföretagarna

