
  

 
©Ekan AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Projekt DigIT SU 

Slutrapport 

Lärande utvärdering 

 

 

 



Dokument   Version Sida 

Projekt DigIT SU, 
Slutrapport,  
Lärande utvärdering 

  2022-07-01 Sida 2 av 17 

 

Göteborg 031 761 60 00 • Stockholm 08 522 491 50 • www.ekan.com 

Innehåll 

1. Bakgrund .................................................................................................................................... 3 

1.1. Syfte ................................................................................................................................... 3 

1.2. Projektmål ........................................................................................................................... 3 

1.3. Effektmål ............................................................................................................................ 3 

1.4. Projektmetod ....................................................................................................................... 3 

1.5. Projektutvärdering ............................................................................................................... 4 

1.6. Förändringar i projektet ....................................................................................................... 4 

2. Utvärderingsmetod ...................................................................................................................... 5 

2.1. Intervjuer ............................................................................................................................ 5 

2.2. Deltagande observation ....................................................................................................... 5 

2.3. Enkätundersökning .............................................................................................................. 5 

2.4. Insamling av statistik ........................................................................................................... 5 

3. Mål och måluppfyllelse ................................................................................................................ 6 

3.1. Projektmål ........................................................................................................................... 6 

4. Intervjuer .................................................................................................................................. 11 

4.1. Workshops med projektmedlemmar .................................................................................... 11 

4.2. Workshop med projektledningen ........................................................................................ 12 

4.3. Intervju med styrgruppen ................................................................................................... 13 

5. Projektets arbetssätt i förhållande till ansökan ........................................................................... 14 

6. Projektets arbete mot effektmålen och fortsatt arbete ................................................................. 15 

6.1. Effektmål .......................................................................................................................... 15 

6.2. Fortsatt arbete ................................................................................................................... 16 

7. Sammanfattande råd och förslag ................................................................................................ 17 

  



Dokument   Version Sida 

Projekt DigIT SU, 
Slutrapport,  
Lärande utvärdering 

  2022-07-01 Sida 3 av 17 

 

Göteborg 031 761 60 00 • Stockholm 08 522 491 50 • www.ekan.com 

1. Bakgrund  
Västra Götalandsregionen har erhållit 16 073 164 SEK från Europeiska unionen/Europeiska socialfondens 

utlysning att stärka kompetensen hos sysselsatta kvinnor och män, enligt arbetsmarknadens och enskilda 

arbetsplatsers behov. Dessa medel har använts för att under 2020–2022 driva ett projekt med syfte att 

ge kvinnor och män inom sjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), och även till del i övriga 

Västra Götalandsregionen (VGR), kompetensutveckling inom digitalisering, såväl digitala arbetssätt som 

användande av digitala verktyg. Projektet har utgått från de horisontella principerna; jämställdhet, 

tillgänglighet och icke-diskriminering.  

1.1. Syfte 

Projektet DigIT SU:s övergripande syfte har varit att höja Sahlgrenska Universitetssjukhusets digitala 

mognad – det vill säga organisationens förmåga att tillgodogöra sig nyttorna av digitalisering. För det 

krävs en ökad digital kompetens bland medarbetare och chefer som grund för delaktighet i att utforma 

nya digitala arbetssätt och därmed både förbättra sin arbetsmiljö och fortsätta lära nytt även efter 

projektet, i ett alltmer digitaliserat arbetsliv. Syftet har också varit att förbereda och skapa delaktighet i 

övergången till nya digitala arbetssätt och det nya journalsystemet Millennium, som upphandlas i Västra 

Götalandsregionen inom ramen för Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM).  

1.2. Projektmål 

Målet för projektet har varit att minst 10 000 medarbetare och chefer ska delta per tema från och med 

våren 2021. 

Projektet har omfattat hela Sahlgrenska Universitetssjukhuset med samtliga sju områden som geografiskt 

finns på bland annat Sahlgrenska sjukhuset, Mölndals sjukhus, Östra sjukhuset och Högsbo sjukhus. 

1.3. Effektmål 

De långsiktiga effektmålen är:  

1. Ökad kompetens 
Chefer och medarbetare har fått ökad kompetens att jobba med existerande och kommande 
digitala verktyg. 
 

2. Arbetsmiljö & anställningsbarhet  
Medarbetarnas kompetens att använda digitala verktyg förbättrar deras arbetsmiljö och ökar 
deras anställningsbarhet inom organisationen och på arbetsmarknaden i stort. 
 

3. Beredskap för nya arbetssätt  
Chefer och medarbetare har förståelse och beredskap för nya digitala arbetssätt för en säker, 
jämlik, tillgänglig och icke-diskriminerande vård. Och tänker digital först! 
 

4. Digital kompetensutveckling  
Organisationen fått ökad kompetens att bedriva effektiv digital kompetensutveckling utifrån de 
horisontella principerna. 

1.4. Projektmetod 

Projektet har byggt på en nätverksmodell för lärande där kompetensutvecklingen sker genom olika typer 

av seminarier. Från större dialog- och inspirationsseminarier till dialogmöten i mindre grupper på 
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medarbetarnas arbetsplatser. Nätverksmodellen har varit uppbyggd av digitaliseringssamordnare, 

digitaliseringskoordinatorer och digitaliseringscoacher, där lärandet överförs från en roll till en annan. 

Digitaliseringscoacherna lär i modellens sista steg medarbetarna.  

Digitaliseringssamordnarna har arbetat med att överblicka och leda genomförandet av projektaktiviteter 

(nätverksträffar och dialogmöten) inom det område där de befinner sig. Utöver genomförandet av 

aktiviteter har digitaliseringssamordnarna ansvarat för att ge stöd till chefer i rekryteringen av övriga 

projektmedlemmar samt för att delta i projektets innehållsproduktion. De håller också själva ansvarat för 

minst fyra dialogmöten per termin. 

Digitaliseringskoordinatorerna har utgjorts av centralt placerade personer inom sitt verksamhetsområde 

och har ansvarat för genomförande och rapportering av dialogmöten inom sitt verksamhetsområde. De 

har även stöttat digitaliseringscoacherna inom sin verksamhet och tillsammans med dem anpassat 

innehållet i och upplägget av dialogmötena i den egna verksamheten för att öka genomförbarheten och 

nyttan, utifrån projektets övergripande mål. Liksom övriga projektmedlemmar har de själva minst fyra 

dialogmöten per termin. 

Digitaliseringscoacher har rekryterats inom varje verksamhetsområde. De har genomfört dialogmöten på 

enhetsnivå. Digitaliseringscoacherna har fördelas utifrån antalet medarbetare inom varje verksamhet, 

respektive coach har ansvarat för cirka 60 medarbetare. De har medverkat på nätverksträffar och 

inspirationsseminarier för att introduceras i området, projektet och de horisontella principerna. 

De medarbetarledda dialogmötena har haft som ambition att ge tid för diskussion och reflektion kring 

nya arbetssätt och digitala verktyg och hur dessa kan implementeras i det dagliga arbetet. Innehållet i 

seminarierna har varit kopplade till bland annat Framtidens vårdinformationsmiljö och invånartjänster 

via 1177, men även gälla annan digitalisering i vården utifrån lokala behov inom olika enheter. 

Projektet har varit uppdelat på tre teman under projektperioden, där ett tema per dialogmöte har 

behandlas.  

1.5. Projektutvärdering 

Ekan Management har anlitats av projektet för att genomföra en löpande extern utvärdering av projektet 

i enlighet med ESF-rådets krav och riktlinjer. Detta är projektets slutrapport som även omfattar en 

utvärdering av termin tre. Två avstämningsrapporter har tidigare levererats till projektet i samband med 

avslut av tema ett och två.  

1.6. Förändringar i projektet 

När ansökan till DigIT SU skrevs hade inte Covid-19-pandemin startat, medan när projektet väl började 

hade pandemin slagit till med full kraft. Pandemin har påverkat DigIT SU på flera sätt då projektet 

vänder sig till vårdpersonal.  

Korrigeringar av projektet gjordes under hösten 2020 vilket presenterades för ESF-rådet. Projektet har 

därefter följt den nya tidsplanen och arbetssättet. Det förändrade arbetssättet omfattade framför allt en 

övergång till användande av ytterligare digitala verktyg som följd av pandemin.  
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För att förbättra förutsättningarna för att nå chefer i verksamheten har projektet också under våren 2022 

tagit fram en chefsmodul som komplement till befintliga tema. Modulen skapades för at ytterligare 

stärka möjligheterna att nå de uppsatta projektmålen och har inte påverkat tidsplan eller andra 

planerade aktiviteter i projektplanen.   

2. Utvärderingsmetod  
Utvärderingen har under projektet genomförts med en rad olika metoder. Val av metod har varierat 

något för att på så sätt fånga olika delar och aspekter a projektet och utvärderingen.   

2.1. Intervjuer 

Intervjuer har genomförts med digitaliseringscoacher och -koordinatorer, medarbetare, chefer samt 

deltagare i styrgruppen. Intervjuerna har varit semi-strukturerade och följt en given frågemall. 

Frågemallarna återfinns som bilagor för respektive utvärdering. Intervjuerna har genomförts över telefon 

eller Teams med en person åt gången och tidsåtgången har varit ca 30 minuter. Projektet har valt ut 

respondenter från olika områden inom SU.  

Intervjuerna har främst används som underlag för utvärdering av, måluppfyllnad, förändringslogik, 

horisontella principer, projektplan, projektorganisation, effektmål och förbättringsmöjligheter under 

projektets gång.  

2.2. Deltagande observation 

Deltagande observationer har skett vid dialogmöten. Utvärderaren har passivt deltagit på dialogmöten 

och observerat vad som händer i mötet utifrån en given mall.  

Deltagande observationer har främst används som underlag för utvärdering av horisontella principer, 

måluppfyllnad och förändringslogik.  

2.3. Enkätundersökning 

Projektet har genomfört tre enkätundersökningar, dels en baslinjemätning som riktades till 2000 

slumpvis utvalda medarbetare, dels en utvärderingsenkät till projektmedlemmar, ca 450 personer. 

Svarsfrekvensen på baslinjemätningen som genomfördes vid projektstart var ca 40 %. 

Uppföljningsenkäten besvarades av 38%. På utvärderingsenkäten till projektmedlemmar har 

svarsfrekvenserna varit 37% (2021) och 42% (2022) 

Enkätundersökningarna har främst används som underlag för utvärdering av projektmål, horisontella 

principer och förbättringsmöjligheter under projektets gång.  

2.4. Insamling av statistik 

Statistik avseende projektets mål har tillhandahållits av projektledaren. Projektet har veckovis följt 

relevanta måltal genom en statistikportal i PowerBI. Data som utgör underlaget för slutrapporten 

hämtades från portalen 220620. 
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3. Mål och måluppfyllelse 
Nedan följer en genomgång av projektets resultat i förhållande till projektmålen. De vita cirklarna med 

mörk kontur visar att målet inte går att mäta vid detta tillfälle, de gröna helfärgade cirklarna visar att 

målet är uppfyllt, de gula cirklarna med mörka prickar visar att målet är delvis uppfyllt, och de röda 

cirklarna med mörk kontur visar att målet inte är uppfyllda.  

3.1. Projektmål 

1. Deltagarna ska uppleva en ökad kompetens att använda befintliga system för en 

digital arbetsplats samt digitala invånartjänster och en ökad beredskap för FVM. 

a) Enkät till slumpvis urval av medarbetare (n=2000) med fokus på fyra 

kompetensområden: Vardagens digitalisering, Vårdens digitalisering, Beredskap för 

FVM och Vägar att få hjälp kring teknik och system. Projektet ansvarar för enkäten.  

Utvärderas genom intervjuer med deltagare och enkät 

 

RESULTAT: Projektet skickade ut en baslinjeenkät till 2000 medarbetare i början av tema 1, 

svarsfrekvens 40 %. Uppföljningsenkäten under våren 2022 besvarades av 38%.  

 

Resultaten i uppföljningsenkäten är tvetydiga och variationerna i fördelningen av svaren skiljer 

sin inte nämnvärt mellan respektive mättillfälle. Andelen som svarat ej aktuellt på frågor som 

rör exempelvis digitala invånartjänster har minskat något vilket tyder på att kunskapen om att 

de finns har ökat. Å andra sidan har detta lett till att fler svarar att de inte används. Vetskapen 

kan tänkas ha ökat något, men inte användningen. Undantaget är digitala vårdmöten där 

andelen ej aktuellt minskat och andelen som erbjuder digitala vårdmöten har ökat.  

 

I genomförda intervjuer och workshops framgår bilden av att ”golvet” generellt har höjts 

avseende digital kompetens i organisationen. Det är dock oklart om detta främst beror på 

pandemin eller projektet. Flera av informanterna lyfter dock fram att projektet har bidragit till 

en övergripande förståelse för vilka verktyg som finns och hur dessa kan användas.  

 

Målet är mycket högt ställt och bedömningen är att projektet, trots utfallet av enkätstudien 

bidragit till en positiv förflyttning och är delvis uppnått.  

 

 

 

b) Minst 10 000 medarbetare per tema, varav minst 200 chefer, ska delta i dialogmöten. 

Deltagarna ska följa den ålders-, köns- och professionsfördelning som finns inom 

organisationen. 

Samlas in genom statistik från projektet efter varje avslutat tema 

 

RESULTAT:  

Projektet har haft en vikande andel deltagare sett över de tre terminerna där pandemin troligen 

är den största förklaringsvariabeln till att färre medarbetare deltagit i projektet.  
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Andelen chefer har genomgående varit högre än uppsatt mål och under termin 3 har 400 chefer 

genomgått utbildningen vilket är i nivå med tidigare terminer. Antingen i sin helhet eller genom 

chefsmodulen. 

Sett till andelen unika deltagare har projektet registrerat drygt 13 800 medarbetare som deltagit 

i minst en modul under projekttiden. Motsvarande siffra för chefer är 640.  Man kan således 

konstatera att projektet fortsatt att attrahera nya deltagare under hela projekttiden. 

 

Pandemin har också bidragit till att deltagandet i projektet helt eller delvis har nedprioriterats av 

vissa hårt ansatta verksamheter samt att vissa verksamheter planerar att avsluta sitt deltagande 

först efter sommaren. Andelen deltagare i termin 3 förväntas därför att öka ytterligare.  

 

Samtidigt är antalet deltagartimmar högre än projektets prognoser. De som deltagit i projektet 

har således lagt ner mer tid på sitt deltagande än vad som var planerat. Vilket är positivt.  

 

Könsfördelningen bland deltagarna följer i princip organisationens fördelning, men med en svag 

överrepresentation av kvinnor. Bland deltagarna finns den en överrepresentation av 

administratörer/vårdadministratörer samt av rehabiliteringspersonal. Projektets tolkning är att de 

har högre tillgång till egen dator/egen arbetsplats än vad vårdpersonal har, och att de därför i 

större utsträckning har haft möjlighet att genomföra utbildningen. Det är även troligt att 

vårdpersonal i större utsträckning inte kunnat medverka som en följd av pandemin.  

Avseende åldersfördelning så finns det en svag övervikt åt >40 år, dvs. det är fler över 40 år som 

deltagit vid dialogmötena sett till organisationens fördelning. Det följer yrkeskategorierna dvs. 

det är oftare de som är >40 år som har administrativa tjänster och därmed tillgång till egen 

dator/arbetsplats.  

 

Målet anses i princip uppnått trots att det uppsatta målet inte nåtts. Givet de omständigheter 

som uppkommit som en följd av pandemin är resultatet att betrakta som godkänt även om de 

uppsatta målen inte nåtts till fullo. Projektet har på ett föredömligt sätt hanterat de nya 

förutsättningarna som uppkom i samband med pandemin och har, genom exempelvis 

chefsmodulen aktivt arbetet med att nå en så hög måluppfyllelse som möjligt.  

 

I utvärderingen kan konstateras att en mycket aktiv förändringsledning är den aktivitet som 

troligen skulle kunna bidragit till att antalet deltagare skulle kunnat öka ytterligare. Samtidigt 

kan en sådan insats skapa negativa effekter i organisationen och någon riskanalys av en sådan 
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insats är inte gjord. För framtida projekt är detta dock något som bör planeras för tidigt i 

projektet för att skapa ökad förändringsvilja, inte minst gentemot första och andra linjens chefer.  

 

2. Medarbetare och chefer upplever att de vet vart de kan vända sig för att få stöd i 

frågor om IS/IT, e-hälsa och digitalisering 

Utvärderas genom intervjuer med deltagare 

Mäts genom den enkät som genomförs av projektet 

 

RESULTAT: Projektet har genomfört en baslinjemätning som riktades till 2000 slumpvis utvalda 

medarbetare. En uppföljningsenkät till 2000 slumpvis utvalda medarbetare genomförde våren 

2022. Svarsfrekvensen på båda enkäterna var kring 40%.  

 

Den genomförda enkätundersökningen visar på små skillnader mellan mätningarna. Cirka 15% 

av medarbetarna har vid båda tillfällena svarat de två lägsta svarsalternativen på en femgradig 

skala. Det stora flertalet av medarbetarna upplever dock att de vet vart de skall vända sig 

(svarsalternativ 3-5).  

 

Svaren i enkätundersökningen speglar väl de svar som uppkommit i workshops och intervjuer 

där informanterna lyfter fram två återkommande problem med stöd vid frågor kring IS/IT. För 

det första finns det en rad system och digitala verktyg som används relativt sällan av flera 

medarbetare. När dessa väl skall användas skapas frustration och ett behov av snabb hjälp som 

kanske inte alltid finns tillgänglig. För det andra är upplevelsen, inte minst i genomförda 

workshops, att en del medarbetare upplever att de kan mer än vad de tror, varför det inte tar åt 

sig av information, uppdateringar och förändrade arbetssätt på exempelvis Sharepoint. Den 

generella upplevelsen i genomförda intervjuer är dock att kunskapsgolvet kring vart man skall 

vända sig har höjts.  

 

I intervjuerna framkommer också att stödstrukturen för IT-frågor varierar mellan olika 

verksamheter. Vissa verksamheter förlitar sig på kollegor som visat ett stort intresse för 

frågorna, medan andra har en eller flera dedikerade personer. Ur ett projektperspektiv har detta 

också påverkat de som arbetat som coacher i projektet då de i vissa fall fått stötta i IS/IT-frågor 

medan andra haft lokal IT-support.  

 

Målet är att betrakta som uppfyllt, men givet de fortsatta utmaningarna med implementering av 

FVM bör likformighet av det lokala stödet ses över för att underlätta övergången och skapa än 

bättre förutsättningar för digitalisering.  

 

 

3. Deltagarna och projektmedlemmarna ska ha en positiv bild av 

genomförandeprocessen 

Enkätfrågor i uppföljande enkät, projektet ansvarar för enkäten 

Utvärderas genom enkäter med deltagare och projektmedlemmar. 

 

RESULTAT:  
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Cirka 70% anger att de helt eller delvis instämmer i påståendet att projektet genomförts på ett 

bra sätt och endast en liten andel instämmer inte alls i påståendet.  

Givet att projektet omfattar ca 440 projektdeltagare och alla verksamheter inom sjukhuset får 

utfallet betraktas som framgångsrikt och målet uppfyllt.  

 

 

 

 

4. Fler vårdmöten ska ske digitalt  

Andelen av alla vårdmöten (exkl. provtagning och jour-/akutbesök) som genomförs digitalt ska 

öka till minst 5 % (nu ca 3,5 %) 

Samlas in genom statistik från projektet efter varje avslutat tema 

 

RESULTAT: Under våren 2021 hade andelen digitala vårdmöten överstigit 5 %, andelen har 

därefter sjunkit tillbaka. Troligen som en följd av lättade restriktioner.  

Under våren 2022 har andelen stadigt sjunkit från lite över fem till ca 4% i juni 2022.  

 

Det kan diskuteras hur stor påverkan som projektets arbete kan förväntas ha på övergången till 

digitala vårdmöten. Förutom pandemin finns även strukturella och kulturella hinder, ex 

ersättningar och traditioner, som motverkar övergången till en mer digital vård.  

 

 

 

Målet får betraktas som delvis uppfyllt, men allt för stor vikt bör inte läggas vid resultatet. 

Däremot är det en viktig parameter för den framtida effekthemtagningen att arbete på olika sätt 

för att underlätta för övergången till en mer digital vård där det är möjligt.  

 

 

5. Ökad användning av digitala invånartjänster via 1177 och Stöd och 

behandlingsplattformen (SoB) 

a) Antalet enheter som använder stöd- el. behandlingsprogram via SoB ska öka till 100 st. 

Samlas in genom statistik från projektet 
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RESULTAT: Antalet enheter som använder stöd- el. behandlingsprogram via SoB har ökat under 

hela projektet och passerade målvärdet under våren 2022. Hur stor del projektet har i 

utvecklingen är svårt att avgöra, men oavsett är det en viktig utveckling för den digitala vården. 

Målet anses uppfyllt.  

 

 

b) Andelen kallelser som skickas digitalt via 1177 ska öka till 50 % (nu 0,6 %)  

Samlas in genom statistik från projektet efter varje avslutat tema 

 

RESULTAT: Vid projektets start var andelen kallelser 0 % pga. av att funktionen inte var 

driftsatt. Under våren 2022 har det skett en försiktig ökning. Trots detta är antalet kallelser 

fortfarande långt från uppsatt mål. 

 

 

 

Då anledningen till att andelen kallelser via 1177 är tekniskt kan inte projektet lastas för att 

målet inte kunnat uppnås. Målet betraktas trots detta som ej uppfyllt.  

 

 

c) Antal om- eller avbokade besök via webbtidbok i 1177 ska öka från 0 till 1000 per 

kvartal      

Samlas in genom statistik från projektet  

 

RESULTAT: Antalet av och omkokningar har stadigt ökat under projektets gång och kommer 

med stor sannolikhet att passera 1000 för andra kvartalet 2022. Det finns inget som tyder på att 

den positiva trenden kommer att avta. 

Målet bedöms som uppfyllt.  

 

 

 

6. Organisationens digitala mognad ska öka 

a) Mätning med verktyget DiMiOS (Digital Mognad i Offentlig Sektor) – enkät till 

strategiskt placerade personer inom organisationen. Mäts i början och slutet av 

projektet. Mätningen genomförs av projektet. 

Mäts genom verktyget DiMiOS 
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RESULTAT: Vid mätningen i inledningen av projektet skattades den digitala mognaden i 

organisationen som helhet till 41%. Vid den uppföljande mätningen var resultatet 39%. 

Resultatet tolkas som att utvecklingen avseende den digitala mognaden i organisationen inte 

kan ses utifrån mätverktyget.  

Verktyget placerar in organisationerna som genomför mätningen i olika organisationstyper där 

Sahlgrenska identifieras som en organisation med låg digital förmåga, begränsande digitalt arv. 

Det är viktigt att poängtera att DiMiOS mäter alla aspekter av digital mognad och en förändring 

av resultatet kräver mer än att kunskapsnivån höjs inom organisationen.  

Detta till trots bedöms målet som ej uppfyllt.  

4. Intervjuer  
Intervjuer har genomförts i samband med varje utvärdering. Sammanställning av intervjuer från tidigare 

tema finns i respektive rapport. Under slututvärderingen har fokus framför allt lagts på erfarenhet av 

projektet och projektarbete samt vad informanterna har sett som viktigt för att på sikt nå de uppsatta 

effektmålen.  

Utvärderingen har genomfört fyra workshops med coacher, koordinatorer och samordnare, en workshop 

med projektledningen samt telefonintervjuer med medlemmarna i styrgruppen.   

I detta kapitel görs en sammanställning av genomförda intervjuer med digitaliseringscoacher, -

koordinatorer, medarbetare och chefer. 

4.1. Workshops med projektmedlemmar 

Fyra workshops har genomförts. En på Mölndal, en på Östra och två på Sahlgrenska tomten. Totalt 

medverkade 25 projektmedarbetare.  

4.1.1. Upplevelse av projektet och projektarbete 

Den generella upplevelsen är att projektet har haft en mycket väl genomarbetad struktur och en intern 

kommunikation som succesivt blivit bättre under projektets gång. Det har funnits gott om material för 

att kunna genomföra dialogmöten och över lag har kommunikationen inom respektive del av nätverket 

fungerat tillfredställande.  

Ett antal medarbetare framhöll att även om syftet från projektledningen har varit tydligt så har det 

ibland varit svårt att kommunicera det på ett enkelt sätt i dialogmöten. Är målet att höja kunskapen, öka 

utvecklingstakten, samla in goda exempel eller förbereda oss för FVM?  

Ett flertal projektdeltagare upplevde att verksamheten inte riktigt varit förberedd på att de frågor som 

projektet givit upphov till vilket har skapat frustration och möjligen också avtagande engagemang för 

deltagande under den sista fasen av projektet.  

Flera av deltagarna upplever att de stärkts i sin personliga kompetens avseende såväl projektledning som 

att förbereda och leda såväl digitala som fysiska möten och det stora flertalet skulle rekommendera till 

kollegor att vara med i ett liknande projekt i framtiden. Vidare har projektets stöd i form av förslag på 

frågor på workshops och liknande varit till stor hjälp i arbetet. 
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De största utmaningarna som framhölls var framför allt två. För det första upplever många att projektet 

tagit mer tid i anspråk än vad man trodde från början vilket i vissa fall har skapat konflikter med 

ordinarie arbetsuppgifter. För det andra har närmaste chefens roll varit mycket viktigt både vad gäller 

den egna tiden och verksamhetens engagemang i DigIT SU generellt. De workshopdeltagare som haft en 

chef som prioriterat projektet hade generellt en mycket mer positiv bild av arbetet än de som inte fått 

stöd eller i vissa fall motarbetats av sin närmaste chef i linjen.  

Den främsta glädjen i projektarbetet har varit att se hur medarbetare utvecklat sin digitala kompetens 

och bidragit till den digitala förflyttningen. Både på individ- och verksamhetsnivå. 

4.1.2. Förbättringsmöjligheter 

Det vanligast återkommande förslaget till förbättringsmöjligheter till framtida projekt som berör hela 

sjukhuset är att prioritera förändringsledning och stöd till första linjens chefer ännu mer. Många 

upplever att den starka decentraliseringen, som i grunden upplevs som positiv, försvårar denna typ av 

projekt. Möjligheten för chefer att prioritera bort arbetet har varit för stor och därigenom har det också 

skapats dubbla styrsignaler. Sjukhusledning och central förvaltning har drivit på medan cheferna på 

lägre nivå har stoppat. 

Ett ytterligare önskemål som framkom var att tydliggöra och/eller stärka coachrollen ytterligare. 

Beroende på verksamhetens förutsättningar har förväntan på coacherna varierat mellan verksamheterna. 

I de verksamheter som har IS/IT-kompetens nära till hands har coachen i större utsträckning kunnat 

fungera som inspiratör och vägledare. I verksamheter med mindre IS/IT-stöd har coachen, av kollegorna, 

förväntats kunna förklara och hjälpa i större utsträckning kring IS/IT-frågor.  

Avslutningsvis finns ett önskemål om att kunna anpassa utbildningar mer för respektive verksamhet. De 

framtagna utbildningarna upplevs som bra, men många upplever att mycket av det som utbildningen går 

igenom inte berör deras verksamhet.  

4.1.3. Styrkor med projektets genomförande 

Projektet upplevs som mycket strukturerat och det har varit enkelt att komma i kontakt med andra i 

projektet, exempelvis koordinatorer och samordnare. Vidare upplevs det generellt som att 

projektledningen lyssnat och agerat på önskemål från projektdeltagaren kring exempelvis ytterligare 

stödmaterial och kritiken som framkom efter att tema 2 upplevdes som allt för omfattande.  

4.2. Workshop med projektledningen 

En workshop med projektledningen genomfördes i samband med ett planerat projektmöte. Fokus på 

workshopen låg på sammanställning av erfarenheter och lärdomar från projektet.  

4.2.1. Upplevelser av projektet och projektarbetet 

Projektledningen är generellt stolta och nöjda över genomförandet av projektet. Man har haft ett tydligt 

fokus på projektmålen med bra styrning både avseende utveckling mot mål och styrning av 

verksamheten. Samtidigt har man uppvisat ett stort mått av flexibilitet för att kunna genomföra projektet 

trots pandemi.  
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Samtliga medlemmar i projektgruppen upplever att arbetsfördelningen varit tydlig och att man genom 

veckovisa avstämningar fördelat arbetet och bistått varandra vid behov. Det har i gruppen funnits en 

tydlig bild av hur projektet utgör en tydlig del av digitaliseringsportföljen.  

4.2.2. Förbättringsmöjligheter 

Även projektledningen lyfter chefsengagemang och stöd för digitalisering ute i verksamheterna som 

förbättringsmöjligheter i det fortsatta digitaliseringsarbetet. För projektledningen är det också tydligt att 

sjukhusets organisationsstruktur delvis motverkar lärande mellan verksamheter och mer informellt 

samarbete. Linjeverksamheten på sjukhuset är inte primärt uppbyggt för detta utanför produktion.  

I backspegeln kunde det eventuellt varit bra med en referensgrupp från verksamheterna för att verifiera 

ex omfattning och upplägg av utbildningsmodulerna.  

ESFs krav på redovisning har givit projektet en tydlig kontroll på ekonomi och goda möjligheter att följa 

utvecklingen av projektet. Dock har det troligen också försvårat för vissa inom projektorganisationen, 

främst vad gäller tidsredovisning.  

4.2.3. Styrkor i projektets genomförande 

Projektledningen kan konstatera att detta projekt är det första större projektet på sjukhuset som 

genomförts enligt nätverksmodellen. Det har över lag fungerat mycket bra och med smärre förbättringar 

är det rimligt att modellen även används i det fortsatta digitaliseringsarbetets på sjukhuset, exempelvis 

införandet av FVM. Vidare har utvecklingen av lärportalen varit ett generellt kompetenslyft i 

organisationen som om det fortsätter att förvaltas kan utvecklas ännu mer.  

4.3. Intervju med styrgruppen 

Sex av sju medlemmar i styrgruppen intervjuades via Teams.  

4.3.1. Upplevelser av projektet och styrgruppsarbetet 

Styrgruppen upplever generellt att projektet har varit en viktig del i sjukhusets digitaliseringsarbete och 

utgör en bra grund för det fortsatta arbetet med FVM. Ambitionen är att använda såväl lärdomar som 

nätverksstrukturen i det fortsatta digitaliseringsarbetet.  

Styrgruppens arbete har fungerat väl och underlagen från projektledningen inför varje möte har varit 

mycket bra. De frågor som diskuterats har varit på en god strategisk nivå och det stora flertalet av 

medlemmarna upplever att de stöttat projektledningen i den utsträckning det behövts. 

Sammansättningen av styrgruppen har varit tillfredställande utifrån intressenter och kompetens.  

4.3.2. Förbättringsmöjligheter 

Styrgruppen upplever att projektet gått över förväntan men det finns en viss oro över att det finns en 

trötthet i organisation inför det fortsatta digitaliseringsarbetet. Därutöver är det en utmaning att få med 

sig alla delar av organisationen och att rekrytera och utveckla chefer som kan verka för 

verksamhetsutveckling och digitalisering.  
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4.3.3. Styrkor i projektets genomförande 

Styrgruppen upplever att styrgruppen och projektet har haft ett mycket starkt stöd i sjukhusledningen 

vilket bidragit till att projektet fått hög prioritet inom organisationen. Även inom Regionen som helhet 

har arbetet uppmärksammats och utvecklats till DigIT VGR som riktar sig till alla medarbetare i hela 

Regionen. 

5. Projektets arbetssätt i förhållande till ansökan 
Projektet har till stor del arbetet i enlighet med ansökan. Nätverksmodellen, med utsedda 

digitaliseringssamordnare, -koordinatorer och -coacher har använts och generellt fungerat bra. Teman 

och dialogmöten har genomförts, i enlighet med ansökan. Dock har en viss tidsförskjutning skett som 

följd av pandemin. 

Planerade uppföljningar till såväl medarbetare som projektdeltagare har genomförts som planerat och 

projektet har löpande följt upp målvärden med stöd av Power-BI. Projektledningen har arbetet i enlighet 

med ESFs förändringslogik. 

Pandemin har påverkat projektet i mycket stor utsträckning. Projektledningen har hanterat de 

förändrade förutsättningarna väl och hittat nya vägar för att kunna genomföra projektet i enlighet med 

uppsatta mål. Även om målet om 10 000 deltagare inte uppnås under någon av terminerna måste det, 

givet omständigheterna betraktas som framgångsrikt. Man har även utvecklat en extra chefsmodul och 

beslutat att driva vidare projektet med interna medel och resurser under hösten 2022 för att ge flera 

verksamheter möjlighet att ta igen det man inte hunnit med under pandemin.   

Projektet har haft en aktiv styrgrupp som bidragit till att skapa genomslagskraft i en organisation som är 

stor och där det är erkänt svårt att nå fram med information till alla medarbetare och verksamheter.  

Projektet har haft en hög medvetenhet kring de horisontella principerna och de har arbetat aktivt med 

att säkerställa att framtaget utbildningsmaterial följer principerna. Webbutbildningar kring respektive 

tema finns framtaget i Totara för alla projektmedarbetare. Samtliga av de som har intervjuats i denna 

rapport har genomgått utbildningarna och ansåg att de var lärorika och viktiga för organisationen.  

En genomgång av projektets material visar att de horisontella principerna har tagits i beaktande. 

Användarna har möjlighet att slå på textning om den önskar, och det finns förklarat hur man ska göra 

detta. Vid filmklipp så är det ofta en berättarröst med textkomplement för att förstärka det som sägs. Det 

finns också möjlighet att läsa text i stället för att titta/lyssna på ett filmklipp, och det finns möjlighet att 

titta/läsa extramaterial om man vill. Det finns mångfald och jämställdhet i de bilder som visas. 

Upplägget är pedagogiskt och förklarar varför det är viktigt att arbeta med digitalisering, samt förklarar 

vad olika begrepp. 

Materialet knyter ihop DigIT SU med övrigt utvecklingsarbete inom digitalisering (t.ex. FVM) för att 

förklara hur det hänger ihop och varför SU gör detta. Likaså förklaras skillnader mot hur det fungerar 

idag och vilka effekter som man hoppas på att uppnå genom DigIT SU och vilken nytta det kan göra för 

patienter och medarbetare.  Vidare förklaras syftet med DigIT SU och de effekter som man önskar uppnå 
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genomgående i materialet och den röda tråden är tydlig. Att projektet är delfinansierat av ESF beskrivs 

också det återkommande.  

Projektet följer i stort den könsfördelning som finns inom organisationen, dock med ett svagt underskott 

av manliga deltagare. Vårdpersonal är underrepresenterade i projektet, vilket troligen beror på 

pandemin.  

Projektet har på ett föredömligt sätt tagit tillvara förslag och rekommendationer från utvärderingarna 

efter tema 1 och 2. Det är utvärderarens uppfattning att samspelet fungerat väl mellan projektledning 

och utvärderare och att detta bidragit till ytterligare utveckling av projektet.  

6. Projektets arbete mot effektmålen och fortsatt arbete 
Vid genomförda workshops och intervjuer har extra vikt lagts vid effektmålen samt hur projektets 

erfarenheter och resultat skall implementeras i ordinarie verksamhet.  

6.1. Effektmål 

De långsiktiga effektmålen med projektet är att: 

1. Ökad kompetens 
Chefer och medarbetare har fått ökad kompetens att jobba med existerande och kommande 
digitala verktyg. 
 

2. Arbetsmiljö & anställningsbarhet  
Medarbetarnas kompetens att använda digitala verktyg förbättrar deras arbetsmiljö och ökar 
deras anställningsbarhet inom organisationen och på arbetsmarknaden i stort. 
 

3. Beredskap för nya arbetssätt  
Chefer och medarbetare har förståelse och beredskap för nya digitala arbetssätt för en säker, 
jämlik, tillgänglig och icke-diskriminerande vård. Och tänker digital först! 
 

4. Digital kompetensutveckling  
Organisationen fått ökad kompetens att bedriva effektiv digital kompetensutveckling utifrån de 
horisontella principerna. 
 

Vid vårens workshops och intervjuer har alla deltagare fått möjlighet att reflektera kring hur väl 

projektet har bidragit till respektive effektmål.  

Såväl styrgrupp, projektgrupp och projektmedarbetare bedömer sammantaget att projektet främst har 

bidragit till effektmål 1 och 4. Samtliga upplever, i varierande utsträckning, att såväl deltagarnas som 

organisationens kompetens kring digitala möjligheter och befintliga verktyg har höjts. Exempel som 

framkommit är att medarbetare numera med enkelhet hanterar digitala möten via Teams samt att flera 

verksamheter har påbörjat eller planerar för att lägga över hela eller delar av sin introduktion för nya 

medarbetare på lärportalen.  

Projektmedarbetare upplever generellt i lägre utsträckning än projektledning och styrgrupp att projektet 

bidragit till beredskap för nya arbetssätt. En möjlig förklaring är att det i verksamheten finns en 

frustration över osäkerhet kring FVM och framtida införande medan styrgruppen och projektledningen 
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gjort sitt bästa för att förmedla den information som finns. Projektdeltagarna å andra sidan efterfrågade 

tydliga genomgångar av hur det nya journalsystemet kommer se ut. Någonting som ännu inte finns för 

distribution.  

Projektmålet rörande arbetsmiljö och anställningsbarhet har varit något svårtolkat då det egentligen 

omfattar två mål. Spridningen på bedömningar har varit stor mellan grupperna och kan troligen delvis 

förklaras med att formuleringen av målet är något svårtolkat.  

Utvärderingens bedömning, utifrån genomgången av utbildningsmaterial är att alla effektmålen 

inkluderats i utbildningen men att kompetensen varit det effektmål som varit mest framträdande, vilket 

bekräftas i workshop och intervjuer. Tendensen har också varit liknande vid intervjuer i tidigare 

uppföljningar.  

 

6.2. Fortsatt arbete 

Arbetet med att planera för effekthemtagning och implementering i linjen har intensifierats under våren 

och styrgruppen har bland annat säkrat upp finansiering för att kunna driva projektet vidare även under 

hösten. På så sätt hoppas man kunna fånga de medarbetare som till följd av pandemin ännu inte hunnit 

genomgå utbildningen.  

Projektet har under hela projekttiden utgjort en del av förvaltningens ”digitaliseringsportfölj” och är 

redan idag en naturlig del av det strategiska arbetet. Arbete pågår för hur man skall kunna säkra 

resurser för att under 2023 fortsätta underhålla utbildningarna i lärportalen och den infrastruktur som 

byggts upp för att stödja fortsatt utveckling i verksamheten.  

Projektet har också med framgång spridit sina erfarenheter till Regionen som helhet vilket resulterat i 

den regiongemensamma utbildningen DigIT VGR som är en kortare version av den utbildning som 

återfinns på lärplattformen. 

Såväl projektgrupp som projektdeltagare lyfter behovet av att fortsätta att förvalta den digitala 

utbildningen och att göra utbildningsplattformen som en naturlig del i att förstå och lära sig nya system 

och verktyg. Man ser även en fördel med att bibehålla och utveckla nätverksorganisationen för att sprida 

kunskap och att minska stuprören i organisationen.  

För att säkra det fortsatta digitaliseringsarbetet lyfter många grupper behovet av att aktivt arbeta med 

cheferna för att skapa mer utrymme för såväl kompetenshöjande insatser som faktiska digitala 

utvecklingssteg som exempelvis digitala patientmöten. Många framhåller också behovet av att fortsätta, 

och kanske intensifiera, diskussionen i organisationen kring varför vården måste utvecklas och hur 

visionen av förvaltningens arbete och roll är formulerad.  

I enkät till projektmedlemmar och i workshops framkommer också ett behov av fortsatt investering i 

hårdvara för att underlätta en mer digital arbetsmiljö.  
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7. Sammanfattande råd och förslag 
DigIT SU arbetar väl i linje med ansökan och mot uppsatta mål, vid intervjuerna framgår generellt en 

positiv bild av genomförandet av projektet. Den kritik som framkommer är främst inte riktad mot 

projektet utan mot arbetssituationen och organisationen generellt. Projektledningen har uppvisat mycket 

hög professionalitet på strategisk-, taktisk- och operativ nivå och deras arbetssätt kan rekommenderas 

för andra ESF-projekt som inspiration.  

Projektet har fyllt en viktig funktion i förvaltningens digitaliseringsresa och styrgruppen har förtjänstfullt 

arbetat för att införliva kunskap och erfarenheter från projektet i den ordinarie verksamheten.  

Samtidigt finns det delar av organisationen som av olika anledningar inte deltagit i utbildningen. Risken 

finns att dessa halkar efter i digitaliseringsarbetet och får en mer negativ inställning till framtida 

digitala satsningar och implementeringar. Vid sidan av att tillvara ta projektets erfarenheter finns det 

därför ett stort behov av aktivt förändringsarbete, inte minst riktat mot första och andra linjens chefer 

samt informella ledare för att nå de uppsatta långsiktiga målen.  

Baserat på genomgång av tillgängligt material, intervjuer och deltagande observationer lämnas följande 

råd och förslag för att ytterligare förbättra organisationens ambitioner med att nå effektmålen: 

• Förändringsledningen i organisationen behöver förstärkas ytterligare för att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för fortsatt kompetenshöjning och på sikt införandet av FVM/Millenium. Vid stora 

förändringsprojekt som leds ovanifrån rekommenderas att utgå ifrån ADKAR-modellen. 

• Den planerade förvaltningsorganisationen för utbildningsmodulen bör formeras under hösten 

och ges förutsättningar för att långsiktigt förvalta och ta fram material med fokus på de 

områden som berör en så stor del av medarbetarna som möjligt.  

• Projektets nätverksorganisation behöver underhållas fram till att arbetet med FVM/Millenium 

intensifieras. En plan för hur detta kan göras under hösten bör tas fram.  

• Åtgärder som stimulerar till kunskapsutbyte mellan verksamheter med liknande utmaningar bör 

uppmuntras. Inte minst mellan snarlika verksamheter som är placerade på flera tomter.  

• Effektmålet rörande anställningsbarhet och arbetsmiljö bör förtydligas för att förbättra 

möjligheterna till uppföljning.  

• Tillgången till hårdvara faller utanför projektets rådighet men bör prioriteras i 

”digitaliseringsprortföljen”  


