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Bakgrund och syfte
Digitalisering är en metod för verksamhetsutveckling där digitala lösningar 
används för automatisering och innovation. Digitaliseringen kan bidra till 
administrativ förenkling samtidigt som digitala verktyg och tjänster ger oss nya 
möjligheter till samverkan i digitala ekosystem och skapar nytta och värde för 
verksamheter, invånare, patienter och vårdgrannar.

Sahlgrenska Universitetssjukhusets digitaliseringsstrategi utgår från Regeringens 
digitaliseringsstrategi tillsammans med strategiska dokument från Västra 
Götalandsregionen och dess förvaltningar.

Syftet med digitaliseringsstrategin är att tydliggöra en riktning inom digitalisering 
mot det övergripande målet att Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska vara bäst 
i Sverige på att använda digitaliseringens möjligheter. Strategin ska bidra till att 
utvecklingsarbetet kan ske strategiskt, systematiskt och kostnadseffektivt inom hela 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Strategin sträcker sig fram till och med år 2026.

Digitaliseringens kraft och möjligheter ger oss bättre förutsättningar för att 
uppfylla vårt uppdrag och nå målen i verksamhetsplanen med syfte att ha en 
akutsjukvård i toppklass, att skapa värde för patienten och att vi är landets ledande 
universitetssjukhus.

Den digitala transformationen bidrar till att vården blir hållbar över tid och att vi kan 
leverera substantiellt mer hälso- och sjukvård med samma resurser. Målsättning med 
den digitala transformation av hälso- och sjukvården i regionen är att vara proaktiv och 
hälsofrämjande med patienten som aktiv medskapare där vården är sammanhållen och 
samordnad.

Visionen är att tänka digitalt först både i relationen med patienter och i våra arbetssätt.

Delmål
Ett övergripande mål är digitalt kompetenta och trygga medarbetare som har 
möjlighet att driva innovation med en målmedveten ledning och infrastruktur. 
För att nå det övergripande målet har fem delmål identifierats:

• digital kompetens
• digital trygghet
• digital innovation
• digital ledning
• digital infrastruktur

Delmålen tydliggör viktiga aspekter för digitaliseringen och dess förutsättningar 
för att kunna bidra till en positiv utveckling och innovation där det inte räcker med 
att skapa goda förutsättningar, utan det är först när digitaliseringen därigenom 
kommer till användning och nytta som mervärdet förverkligas. 
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Delmålet digital kompetens innebär att alla ska vara förtrogna med digitala 
verktyg och tjänster samt ha förmåga att följa med och delta i den digitala 
utvecklingen utifrån sina förutsättningar och följa med i den digitala utvecklingen 
på ett sätt som ger möjlighet att få och behålla en anställning eller för att stärka 
organisationens innovationsförmåga och konkurrenskraft.

Delmålet digital trygghet innebär att vi ska känna tillit till och förtroende i 
användningen av digitala tjänster samt enkelt kunna använda dem där trygghet 
och tillgänglighet är viktiga faktorer för digital delaktighet. Det krävs säkra digitala 
system, som värnar den personliga integriteten och att identifierade sårbarheter 
hanteras när vi i allt högre grad blir beroende av att teknik är uppkopplad och 
kommunicerbar via nätet. 

Digitalt drivna innovationer ska utvecklas, spridas och användas för att nya eller 
förbättrade produkter och tjänster som ger värde för medarbetare, patienter och 
organisation skapas och sprids. Möjligheterna med datadriven och digitalt driven 
innovation ska tillvaratas för att kostnadseffektivt utnyttja data för nya lösningar 
och att förändra system och processer som ett resultat av databearbetning.  

Delmålet digital ledning innebär att verksamheter effektiviseras, utvecklas och 
får högre kvalitet genom styrning, mätning och uppföljning. Det är viktigt att 
arbetet inriktas på hur digitaliseringens möjligheter kan tillvaratas och risker 
minimeras, inte bara hur digitalisering i sig kan främjas. Det är viktigt att patienter, 
vårdgrannar kan möta oss på ett enkelt sätt. Det är också viktigt att skapa bättre 
förutsättningar på områden där digitalisering i dag inte används fullt ut. 

Delmålet digital infrastruktur innebär en förbättring och förstärkning av 
infrastruktur för elektroniska kommunikationer som är en avgörande förutsättning 
för att data ska kunna transporteras och kan kopplas till målet i Agenda 2030 om 
att bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och digital 
infrastruktur.

Fokusområden
Fem fokusområden är identifierade för att 
kunna förverkliga mål och delmål:

1. Digital kompetens hos medarbetaren

2. Stärkta förutsättningar för patienternas  
delaktighet i vård och hälsa

3. Förbättrad tillgänglighet till vård med digital 
teknik

4. Organisationen får mer tid till vård genom 
ökad digital infrastruktur och stödprocesser 
samt genom en modern digital arbetsmiljö

5. Bättre och effektivare hantering, analys och 
användande av hälsodata

Medarbetar- 
perspektivet

Organisations- 
perspektivet

Tekniska  
möjligheter

Patient- 
perspektivet
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Medarbetarperspektivet, grunden för en lyckad digitalisering är en hög digital 
kompetens hos medarbetarna och digital mognad i organisationen utifrån 
perspektiven digital förmåga och digital arv. Alla medarbetare ska vara förtrogna 
med digitala verktyg och tjänster samt ha förmåga att följa med och delta i den 
digitala utvecklingen utifrån sina förutsättningar och nyttja systemens fulla 
kapacitet.

Patientperspektivet, stärkta förutsättningar för patientens delaktighet i vård och 
hälsa, ge enskilda personer egenmakt genom ökad digital tillgång till och kontroll 
över sina elektroniska personliga hälsodata, där patienten är en resurs som utifrån 
sina förutsättningar aktivt deltar och tar ansvar och för sin egen vård och hälsa. 
Där en viktig möjliggörare är egenmonitorering vilket alla invånare ska ha en jämlik 
tillgång till. 

Teknikens möjligheter, förbättrad tillgänglighet till vård med hjälp av digital teknik 
där vi ser en framtid där patienter upplever att det är snabbt och enkelt att få 
vägledning och kontakt, den digitala vägen in är så inarbetad att den används som 
huvudsaklig kanal både för patienter och medarbetare. Förändrade arbetssätt med 
en ökad användning av teknik frigör tid som används till patienter med komplexa 
tillstånd eller patienter som väljer mer traditionella sätt att kontakta vården. 

Organisationsperspektivet, får mer tid till vård genom ökad digital infrastruktur 
och stödprocesser samt en modern digital arbetsmiljö, med e-tjänster, automation 
och AI vilket gör att vård hanteras på rätt vårdnivå, i rätt tid och med rätt 
kompetens. De moment som kan vara automatiserade eller digitaliserade är det, 
vilket frigör tid till vård. 

Hälsodata, bättre och innovativare hantering, analys och användande och 
funktionalitet som hjälper patienter och invånare att ta kontroll över sina egna 
hälsouppgifter. Primär och sekundär användning av hälsodata i ett lärande 
hälsosystem för en bättre hälso- och sjukvård, forskning, utveckling, innovation 
och beslutsfattande. Användningen av hälsodata underlättas av stödtjänster som 
ständigt förbättras genom maskininlärning, automation och avancerad dataanalys.
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