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Beslut vid regeringssammanträde den 25 april 2013. 

Utvidgning av uppdraget 

Regeringen beslutade den 26 mars 2009 att tillkalla en dele-

gation för e-förvaltning med uppdrag att bl.a. koordinera vissa 

it-standardiseringsfrågor (dir. 2009:19). Delegationen antog 

namnet E-delegationen och ska lämna sin slutrapport senast den 

31 december 2014. Utöver det ursprungliga uppdraget ska E-

delegationen göra en behovsinventering beträffande standarder 

inom socialtjänstens område samt angränsande områden inom 

hälso- och sjukvård inom ramen för regeringens 

överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting om 

stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom 

socialtjänsten.  

Behovet av ökad standardisering lyfts ofta fram från utförare 

och huvudmän inom både socialtjänst och hälso- och sjukvård. 

Huvudmännen ansvarar för att ha informationssystem som är 

ändamålsenliga utifrån ett kvalitets-, effektivitets- och säker-

hetsperspektiv. En tydlighet kring vilka standarder som kan 

användas kan öka förmågan hos olika system att kunna 

kommunicera med varandra, vilket leder till ökad 

interoperabilitet. Att kunna dela information digitalt skapar 

bättre förutsättningar för effektivitet, kvalitet och säkerhet för 

brukare och patienter. Det kan påskynda införandet av it-stöd 

och underlätta utveckling av e-tjänster. Det kan även främja 

konkurrens mellan leverantörer av it-system och därigenom 

skapa förutsättningar för lägre kostnader. 
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E-delegationen ska i samverkan med andra relevanta aktörer 

göra en behovsinventering för att klargöra inom vilka områden 

som det finns anledning att nationellt enas kring ett antal fast-

ställda normer eller regler. Målet med att peka ut ett antal 

nationella standarder ska vara att åstadkomma en ökad 

interoperabilitet för en mer effektiv och säker 

informationsöverföring mellan individ, utförare, kommun, 

landsting och statliga myndigheter. Detta bör göras i syfte att 

skapa bättre förutsättningar för planering, genomförande och 

uppföljning av socialtjänst och hälso- och sjukvård, vilket är 

grunden för god kvalitet och effektivitet.  

Uppdraget innebär att sammankalla Socialstyrelsen, 

Sveriges Kommuner och Landsting och andra representanter för 

kommuner och landsting, Vårdföretagarna, Famna, Swedish 

Medtech, Inera samt yrkesverksamma inom området och andra 

relevanta aktörer. Uppdraget innebär vidare att, i samverkan 

med de nämnda aktörerna, inventera behovet av standarder för 

att möjliggöra informationsöverföring mellan it-stöd och 

system. Arbetet ska fokusera på socialtjänsten samt områden i 

hälso- och sjukvården som angränsar till socialtjänsten, som 

t.ex. hemsjukvård, missbruks- och beroendevård samt psykiatri. 

Arbetet ska resultera i konkreta förslag på områden där 

nationellt angivna standarder bör användas i högre grad än i 

dag. Det ska framgå om detta bör åstadkommas genom en ökad 

tydlighet kring vilka befintliga standarder som kan användas, 

eller om nya standarder behöver utvecklas. Förslagen ska även 

gälla vilken typ av standarder som bör användas eller utvecklas. 

Om det finns ändamålsenliga internationella standarder så är det 

att föredra jämfört med att ta fram nationella standarder. Vidare 

ska förslagen gälla hur en ökad användning av standarder kan 

åstadkommas för att få legitimitet och genomslag. En 

utgångspunkt för hela arbetet ska vara att tillvarata den 

effektiviserings-, förbättrings- och besparingspotential som 

standardisering erbjuder. 

Tilläggsuppdraget ska redovisas senast den 1 november 

2013. Förslagen bör även gälla hur en ökad användning av 

standarder kan åstadkommas för att få legitimitet och 
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genomslag. I redovisningen ska E-delegationen ge förslag på 

parter som kan ta över, förvalta och verkställa förslagen.  

 (Näringsdepartementet) 


