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Annan Information
23 dec 2014 . Antalet ökar. I den situationen blir det allt viktigare att dra nytta av kraften och
viljan hos patienterna att ta ansvar för sin egen vård och behandling. . först när professionerna
slutar se patienter som objekt för vården och istället ser patienter, professioner och it-system
som jämbördiga parter i samma team.
Digital delaktighet och vård och omsorg . E-serviceverkstäder - en förstudie. Kostnader och
nyttor. Socialtjänsten och digital delaktighet. Tillgång till internet i det kommunala biståndet. 4.

5. 7. 7. 8. 9. 17. 18. 19. 20. 22. 24. 24 ... son till följd av förbättrad kompetens, särskilt inom IT
och ökade möjligheter att söka andra jobb.
Ett övergripande mål och vision i Burlöv kommun har varit att ta till vara på digitaliseringens
möjligheter för att öka kvaliteten, få en mer jämlik vård och använda resurserna mer effektivt.
För att uppfylla dessa mål sökte kommunen efter IT-stöd som kunde stödja personalen och
inte minst hjälpa brukarna i sin kommunikation.
Jämför priser på Öka nyttan av IT inom vården! (Häftad, 2003), läs recensioner om Böcker.
Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Öka nyttan av IT inom vården! (Häftad,
2003).
Din sökning gav ingen träff. Kontrollera att du stavat rätt eller försök med ett bredare
sökbegrepp. Kontrollera också om du valt rätt huvudkategori (Böcker, Skivor etc). Om du
söker bland en enskild säljares annonser kan du nollställa sökmotorn med krysset vid sökknappen ovan och sedan söka bland Bokbörsens alla.
5 apr 2017 . Digitaliseringen av vården innebär både möjligheter och risker och det är viktigt
att vi hanterar båda dessa sidor på ett seriöst sätt och i ett sammanhang. Samtidigt som arbetet
intensifieras för att dra nytta av vårdens digitalisering måste den personliga integriteten
säkerställas och medborgarna förtroende.
Författare: Dahlgren Lars E. Titel: Öka Nyttan Av It Inom Vården! Typ: Bok. Kategori:
Medicin. Releasedatum: 2003-09-01. Artikelnummer: 633880. Lagerstatus: Leveranstid:
Osäker. EAN: 9789189617636. ISBN: 9189617636. Språk: Svenska. Bandtyp: Häftad.
Mått(BxHxD):, 215x297x5 mm. Omfång: 105 sidor. Utgåva: 1.
5 apr 2016 . Atea levererar flera lösningar som underlättar verksamheten i vården, Viva
omsorgsapp är ett exempel. Appen . Viva omsorgsapp är ett strålande exempel på en lösning
som leder till ökad effektivitet samt delaktighet för vårdtagaren och som samtidigt uppfyller
vårdens krav på säkerhet. Tillsammans med.
Svensk hälso- och sjukvård är ofta bättre än sitt rykte. Men inom ett område släpar
utvecklingen efter rejält - tjänster inom E-hälsa. Där har vi en lång väg kvar att gå innan
vårdens IT-lösningar ligger på den nivå som vi har rätt att förvänta oss.
Sekoia är ett digitalt verktyg för vårdsektorn. Lösningen består av personliga pekskärmar med
appar som minskar tiden för administration och ökar tiden hos brukarna. Digitalisering och
eHälsa i ett paket. Läs om IBIC, ICF, nationell informationsstruktur, ÄBIC, SOL och HSL.
Köp Öka nyttan av IT inom vården! på CDON.COM. Låga priser och snabb leverans.
27 maj 2013 . kompetenscentrum för det lokala arbetet, såsom har skett inom eHälsa. Vi drar
nytta av och bidrar på ett positivt sätt till en gemensam utveckling inom IT-området i regionen.
Vård och omsorg. IT är ett av de viktigaste verktygen för att förnya och utveckla vård- och
omsorgsverksamheterna. Patientsäkerhet.
Samordnad IT-användning i vård och omsorg Ett bättre IT-utnyttjande nyckeln till ökad
effektivitet och produktivitet i kommun/landsting Enhetlig . kommunala projekt enligt
Nationella IT-strategin Få med kommunerna Kommunikations- plan Informations- material
Påvisa nyttan Identifiera nationella projekt som påvisar nyttan.
3 okt 2017 . Sammanhållen vård och omsorg. Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare
för Samordnad utveckling för god och nära vård. • På jakt efter . Mikael Borén, IT-direktör
Landstinget i Värmland. Ragnar Lindblad, avdelningschef . Tillgänglig information sparar tid
och ökar nyttan. • Genom sammanhållen.
10 jun 2010 . 5. 3.6. Information som resurs. 5. 3.7. Värdering och uppföljning av nyttan med
IT. 6. 3.8. Arbetsmiljö. 6. 3.9. Grön IT. 6. 4. Roller och ansvarsområden .. gå hand i hand.
Analyser av handläggningsprocesserna måste genomföras för att fånga upp möjliga
förändringar i arbetssätt och skapa ökad samverkan.

vilket kan leda till en ökad förståelse inom verksamhetens olika delar. Ytterligare en positiv
effekt av dessa styrkort kommer från dess framtagningsprocess. I denna process inkluderas
personer från såväl vården som ledningen, vilket skulle kunna hjälpa till att överbrygga det
glapp som idag finns mellan dessa två grupper.
procent (med ökad ambition och teknologi- nivå med 80 procent) … [dock:] med en
produktivitets ökning på 0,6-0,7 procent per år inom vård och omsorg kan behovet mötas utan
att öka sektorns andel av BNP.”1. Ingen torde vara omedveten om de ökande anspråken på
vården och omsorgen under de närmaste 30 åren.
Smakprov Media är ett litet modernt mediabolag med fokus på digital marknadsföring av
böcker! Ger du ut eller säljer böcker bör smakprov vara en del av din mediamix. Ett digitalt
smakprov kostar dig inget men du vinner massor i både försäljning och kännedom! Smakprov
Media AB har org nr 556785-9839, och nås på.
Syftet med rapporten är att öka kunskapen hos riksdagsledamöter när det gäller utveckling av
e-tjänster inom vård- och omsorgssektorn som både kan bidra till en bättre kvalitet i
verksamheterna och .. I regeringens strategi2 för nationell eHälsa formuleras visionerna och
målen för IT-användningen i vård och omsorg [3].
De flesta organisationers investeringar i Informationsteknologi (IT) ökar i en allt högre takt,
samtidigt som det finns ett utbrett missnöje med frånvaron av tydlig verksamhetsnytta. IT
framställs som den viktigaste möjliggöraren till nya verksam- hetsformer och ökad effektivitet,
samtidigt som antalet krisprojekt ökar. Miljarder.
Att fånga nyttan av IT- investeringar inom vård och omsorg. En analysmodell för planering
och uppföljning av IT-investeringar. E-hälsonätverket 2011. Fallstudie Förnyelse . lysmodell
som identifierar och klassificerar nyttor av IT-investeringar i vård .. vård, ökat inflytande för
vård- och omsorgstagaren, kunskapsutbyte och.
27 okt 2017 . Varför väljer patienten digital vård och vad krävs för att samhället ska dra största
möjliga nytta av teknikens potential? Kom till IT i Vården-dagen på Munchenbryggeriet den 5
december där Min Doktor, förra årets vinnare av IT i vården-priset, presenterar resultaten av
en SIFO-undersökning om svenskarnas.
användandet av IT-system i vården kan medföra stora möjligheter till förbättring av . genom
IT-systemen. Det sker t ex genom att man kan ge en ökad möjlighet att samla information på
ett ställe, samt att man genom en standardi-serad . på vilket sätt administrationen kan dra nytta
av nya IT-system för att underlätta och.
22 mar 2017 . IT-kostnaderna har ökat med ca 17 miljoner kronor, ca 8%, fram till 2016 i
jämfö- relse med 2010. . En jämförelse av IT i LVN mot totalkostnader för landsting och
regioner i Sverige visar att IT-personalens andel av .. nytta för invånare, vård- och
omsorgspersonal och beslutsfattare. Förberedelser pågår för.
Sverige kan dra nytta av USA:s erfarenheter . Med vår teknologiska och medicinska mognad
har vi i Sverige mycket goda förutsättningar att dra nytta av de tekniska landvinningarna inom
sjukvården i USA. . Ett nationellt forum för samverkan och en ökad användning av digitala
tjänster kan vara en katalysator för det.
9 mar 2016 . Regeringen med it-minister Mehmet Kaplan i spetsen har nyligen satt upp målet
att Sverige ska bli bäst i världen på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Ett särskilt
utpekat område är vården. Anledningen är att vården har hamnat på efterkälken, med
ålderdomliga system och en lagstiftning som gör.
”De kan komma in på mitt rum och säga: Får vi bara 25 miljoner dollar så ska vi se till att alla
våra datorer kan prata med varandra. Bra, svarar jag, men vad gör det för nytta i vår
verksamhet?” Ur Rakt på sak, 1988. Page 2. Lars Erik Dahlgren IT-konsult AB. 2. Öka nyttan
av IT. Egenföretagare sedan 1990. Arbetat med IT.

IT- policyn lyfter även fram ett antal viktiga frågor som har sin utgångspunkt i nationella
styrande dokument inom IT-området: Nationell IT-policy för vård och omsorg och . IT –
Riktlinjer - vägledande principer för IT-verksamheten, där verksamhetsnytta och ..
Medborgarnas ökade användning av IT kommer att påverka.
26 nov 2015 . IT i vården-priset belönar hur sjukvården använder e-hälsa för att skapa nytta
för patient, medarbetare och samhälle. . att visa på möjligheten att med IT som verktyg
förenkla vårdprocesser, förbättra informations- och kommunikationssätt, öka kvaliteten i vård
och omsorg samt förbättra patientsäkerheten.
Den digitala pennan som används i Borås hemtjänst syftar till större säkerhet och trygghet för
brukare och anhöriga. Lena tycker att . IT i hemtjänsten ökar både tryggheten och stressen. En
digital . Det är också ett sätt att se till att brukaren får lika mycket vård oavsett om det är en
privat eller kommunal utförare. Med hjälp.
1. Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan. IT ger bättre vård i
kommunerna. Om den nationella IT-strategin för vård och omsorg . 7. Nyttan för ledning och
styrning. • Standardiserad dokumentation möjliggör individbaserad uppföljning av kvalitet o
kostnader. • Ökar jämförbarheten.
teknik och it-stödda tjänster kan överbrygga de organisatoriska gränserna och vi har
framgångsrikt genomfört många sådana projekt. HP kan medverka till att konkreti- sera dessa
utmaningar, så att det blir just ett strategiskt verktyg för er inom vård och omsorg och med
hjälp av olika it-stöd kan. HP åstadkomma synlig nytta.
ITPS har därför gett PLS RAMBØLL. Management AB i uppdrag att analysera ITanvändningen i vården och omsorgen . arbete med att skapa en gemensam nationell infra- och
informationsstruktur för IT i hälso- och sjukvården har tagit fart .. 20 Dahlgren, Lars-Erik
m.fl., ”Öka nyttan av IT inom vården?” 21 Genom den s.k..
Med en ökad efterfrågan och begränsade budgetmedel är svensk sjukvård satt under hård
press. Sverige ligger i framkant inom vårdutförande på enhetsnivå, men halkar efter när det
gäller hela vårdkedjan. Vi har ett välutvecklat välfärdssystem, men vården styrs allt för
okoordinerat av olika myndigheter, och IT-lösningar.
20 jan 2017 . ILAB är i och med uppköpet ett helägt dotterbolag till Cambio. – Detta innebär
att Cambio utvidgar sitt verksamhetsområde. I fortsättningen kommer vi att fokusera på ITstöd både för landsting och kommuner. Vi ser detta som ett sätt att möta den ökade efterfrågan
av heltäckande lösningar inom hälsa, vård.
vården är jämlik. Ojämlik vård utgör i förlängningen ett hot mot sjukvårdens legitimitet och
föränd- ringar krävs för att vi ska uppnå en jämlik vård i. Sverige. För Roche handlar jämlik
vård om . Ökad tillgång till information - IT-stöd, journal- system och biobanker ska ... ett
annorlunda sätt för att öka nyttan för medborg- arna.
Enklare för medborgarna att hitta information och få del av vård- och omsorgstjänsterna i
kommunen. Informationen om den enskilda brukaren/kunden kan följa honom/henne vid byte
av bostadsort. Bättre förutsättningar för verksamhetsutveckling och effektivisering i
kommunernas vård- och omsorgsverksamheter.
IT-stöd för ökad kvalitet i vården och omsorgen. Välfärdsteknik i vården och omsorgen syftar
i allmänhet på teknik som brukarna direkt använder. Men det pågår också mycket digital
utveckling som mer indirekt kommer till nytta för brukarna. Illustration undersköterska med
surfplatta.
IT kan användas till värdefulla hjälpmedel och bidra till ökad tillgänglighet i samhället. Under
senare år har den tekniska utvecklingen gått kraftigt fram- åt, vilket gjort det möjligt .
funktionshinder skall kunna dra nytta av teknikens framsteg krävs att sådana ... nya redskap
för personal i vård och omsorg, bland annat när det.

Med insikter, lösningar och teknik underlättar EVRY vårdpersonalens vardag. Vi skapar nytta
genom kunskap om vården och dess utmaningar i verksamheten och levererar lösningar och
tjänster som svar på dem. Men vi gör mer än så. Vi är dessutom it-företaget som hjälper
patienter att vara informerade och uppdaterade.
27 mar 2017 . Genom att ta vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka kvaliteten och
effektiviteten i välfärdssektorn. . För att få ut den fulla nyttan av digitaliseringen i vården, och
inte minst nämnda medskaparaktivitet, behöver vi åstadkomma gemensamma principer för ett
antal saker såsom standarder och vem.
15 jun 2012 . Det är möjligt att både effektivisera och skapa mer nytta med hjälp av e-hälsa.
Det anser man vid Center för e-hälsa i samverkan, Cehis, som nu presenterar en handlingsplan
för sin verksamhet under de kommande sex åren.
egenvård. Rapport från ett delprojekt inom projektet Medicinteknik för Hälsa och Hållbarhet, ökad kunskap genom samverkan som Swedish Medtech driver inom det .. IT i vårdmiljön.
Personal och patienter/brukare får inte det IT-stöd som behövs i dagens vårdinformationssystem. Kunskap om IT-säkerhet och sekretess.
Bortom IT. Om hälsa i en digital tid. Anders Ekholm, Fredrik Nilsson, Sara Riggare, Drasko
Markovic, Erik Wetter,. Jenny Wahlgren, Jesper Olsson, Anna .. fram underifrån,
konsolidieras och ger ökad nytta, sist kommer ny lagstiftning. .. uppgifter så att personalen i
vård och omsorg kan gå upp i värdekedjan och utföra.
NAMN: PROJEKTBESKRIVNING HÄRRYDA - SAMLAT MOBILT IT-STÖD INOM
HEMTJÄNSTUTSKRIFTSDATUM: 15-03-04 . Redovisning av nyttan . .. på distans i realtid.
Detta ger ökad vårdkvalitet och patientsäkerhet. Härryda kommun har fattat ett beslut om att
konsekvent använda produkter med. iOS och inte till.
16 nov 2016 . När kommunalförbundet Fyrbodal ska inspirera sina kommuner att dra nytta av
de möjligheter som digitaliseringen skapat har man bjudit in Alingsås kommun. I Västra .
Susanne Sandberg, it-samordnare på vård- och äldreomsorgsförvaltningen, berättar om vilka
fördelar man ser med det nya arbetssättet.
tendensen att det finns ett sviktande intresse från ungdomar för att arbeta inom vård och
omsorg finns det all anledning att söka nya vägar för att klara den framtida vården. En väg är
att se om hur en ökad användning av IT inom vården kan bidra till att klara det framtida
vårdbehovet. Kanske redan det faktum att ett projekt.
7 jul 2013 . Facken har rätt om den extrema utvecklingen inom offentlig sektor – tydligast
inom vård, skola och polisväsende. Men skulden hamnar på delvis fel ställe. . Mer IT innebär i
sig ökad administration – av lösenord, inloggningar, supportbehov, uppdateringar,
behörigheter. Hur IT driver på den byråkratiska.
eHälsosystem, dvs informationsteknik (IT) som tillämpas i vård- och omsorgssektorn, kan öka
dess effektivitet, förbättra livskvaliteten och stärka innovationskraften i vård och omsorg. För
att uppnå maximal nytta med eHälsosystemen krävs dock att de stödjer vårdens, omsorgens
och social-tjänstens professioner i att.
23 aug 2017 . Syftet med satsningen var att utveckla de Nationella Kvalitetsregistren så att
deras potential kan realiseras i vården utveckling. Man ville åstadkomma: en stabilare och
snabbare utveckling av kvalitetsregistren; bättre samordning av it-stöd och informatik; ökad
integration med vårddokumentation för att.
IT i vården hot och/eller möjlighet. SOI konferensen i Göteborg 17 maj 2011. Sten Boström –
sten.bostrom@pro.se. Margareta Fundin – margareta@fundin.nu . nytta. • ökat
kundservicetänk till en aktiv medborgare. •transparens och säkerhet. • stöd i egenvården samt
att den integreras. • sunt integritetstänk som gynnar.
Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan. 1. Den Nationella IT-

strategin – då vården flyttar ut ur sjukhusen. Ann Hedberg Balkå . Svenska
Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan. Insatsområden för att förbättra. ITstödens användbarhet och nytta. 4 Skapa förutsättningar för.
20 okt 2016 . Sjuksköterskor skapade it-verktyg för ökad kvalitet . Ger mycket nytta. Läkaren
Elisabeth Norén, då utvecklingschef i Praktikertjänst, har drivit på utvecklingen och är nöjd
med resultatet. – Det är värdelöst att läkare och . Det känns helt overkligt men jag hoppas det
får stor användning inom vården.
23 jan 2013 . Stöd till användarna av IT-system i vårdverksamheter. 6 av 10. PwC. Av
dokument ”IT-resurspersoner/Superanvändare” framgår att bland annat ska stödpersonerna
medverka till att öka nyttan av befintliga IT-system. Av intervjuerna framkommer att
stödpersonernas roll att delta i utveckling av.
LIBRIS titelinformation: Öka nyttan av IT i vården! : [att skapa och värdera nytta i
verksamheten med hjälp av PENG-modellen] / Lars Erik Dahlgren, Göran Lundgren, Lars
Stigberg.
tioner inom vård och omsorg. ”Innova- tion” i betydelsen förnyelse begränsas inte till
utvecklandet eller tillämpandet av ny teknik utan handlar även om nya organisationsformer,
nya arbetsformer, nya affärsmodeller, nya metoder och erbjudanden som medför ökad nytta
såväl för kunden/klienten som för entreprenören.
26 apr 2017 . Digitalisering är ett av de viktigaste verktygen för att framtida ökade vårdbehov
ska kunna mötas. . Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg, beskriver
dagens användning som att IT i vården och omsorgen befinner sig i ett .. Man har inte så stor
nytta av att informationen följer patienten.
24 nov 2017 . I IT-förvaltningen finns ca 100 medarbetare. Läs mer om att jobba med IT i
landstinget>. Enheten IT Vårdsystem ansvarar för vårdens centrala IT-system. Vi följer
fortlöpande verksamhetens behov, förväntningar och krav med målet att underlätta och ge
ökad nytta. Vi arbetar efter samverkansmodellen pm3.
IT kan avsevärt öka kvaliteten och sänka kostnaderna inom hälso- och sjukvården! Detta kan
ske för de olika vårdgivarna, men IT kan också skapa nytta för kunder/patienter med effekter
för hela samhället. Många utredningar har visat att mindre än hälften av möjlig nytta uppnås i
praktiken. Det beror bland annat på att man.
Mer vård och hälsofrämjande insatser kommer successivt kunna erbjudas i hemmet. Nya
aktörer med nya typer av hälso- och sjukvårdstjänster (utrustningar för självkontroll, appar)
drar fortare nytta av IT-utvecklingen och kommer att öka trycket på hälso- och.
it-halsa.se/artificiell-intelligens-ska-effektivisera-varden/
Sedan 1998 har IT i vården-priset belönat förebilder som har visat hur de använt digital hälsa för att skapa nytta för verksamhet, patienter och
samhälle. . Senast den 27 oktober vill vi veta hur ni har använt IT för att till exempel förenkla vårdprocesser, förbättra kommunikationsvägar, öka
kvaliteten och patientsäkerheten.
21 okt 2014 . Titeln för detta tema är E-läkekonst, och ambitionen är att i första hand presentera några goda exempel på IT-stöd med möjlighet
att förändra vården, med .. Nyheter 13 DEC 2017 För att möta behoven av vård och omsorg för personer med demenssjukdom – en
patientgrupp som väntas öka kraftigt.
Pris: 225 kr. häftad, 2003. Tillfälligt slut. Köp boken Öka nyttan av IT inom vården! av Lars Erik m.fl Dahlgren (ISBN 9789189617636) hos
Adlibris.se. Fri frakt.
Öka nyttan av IT i vården! att skapa och värdera nytta i verksamheten med hjälp av PENG-modellen. av Lars Erik Dahlgren Göran Lundgren
Lars Stigberg (Bok) 2003, Svenska, För vuxna. Ämne: Sjukvård : Sverige, Informationsteknologi,.
26 apr 2011 . möjliga nytta av IT för medborgarna och för verksamheten och dess utveckling. Programmet gäller för Region . Programmet anger
till vad och hur IT och telefoni ska användas och utvecklas i Region. Gotland över femårsperioden . Inom vården är huvudingången 1177.se. ·
Införa E-tjänster inom flera.
4 okt 2011 . IT för dementa ny väg i vården av anhöriga. VARDAG. Anhörigvärdar . säger Ingela Månsson. Användningen av kognitiva
hjälpmedel ökar, men inte alls i samma takt som antalet personer som har de här problemen. . Man ska kunna ge anhöriga det stöd de behöver
och har nytta av. Det kan man tycka är.
Ny rapport: Välfärdsteknologi inom vård och omsorg – en studie av samhällsekonomiska effekter och politiska förslag till ökad användning .

välfärdsteknologi inom vård och omsorg, ett kring samhällsnyttan av bredband och kommunernas roll i utbyggnaden, ett tredje på tema IT i skolan
och ett sista, avslutande seminarium.
18 maj 2017 . Teknisk inriktning och beslutsmodell för strategiska IT-frågor i Umeå kommun (2004-. 12-10)2. 1. .. metodiskt och noggrant
genomförda bidrar till att verksamheten får IT-system som gör nytta och som följer . vårdgivare, utveckling av nya kommunikations- och
informationskanaler samt ökad användning av.
na att få flera kommuner att anta och tillämpa den nationella IT-strategin för vård och omsorg. Catharina Mann, socialdirektör i Nacka, anställdes
för att leda och samordna .. En ökad IT-samverkan mellan kommunerna inom vård och omsorg ska ... innebär i sin tur att en stor del av den
tilltänkta nyttan med att använda. IT.
19 dec 2006 . Håkan Eriksson framhåller bl a ACTION-modellen i Borås stad och Marks kommun samt det s k KLIV-projektet i Malmö som
bra exempel på IT-lösningar i hälso- och sjukvården. Enligt den förra modellen kan äldre som vårdas i hemmet och deras anhöriga få ökad tillgång
till vård- och omsorgspersonal via.
Användningen av IT inom vårdsektorn ökar och nya IT-stöd införs i stor utsträckning men . Faktorer som påverkar införande av IT-stöd inom
hälso- och sjukvården. En utvärdering av införande och användande av IT i samband med vårdprevention .. patientuppgifter från andra vårdgivare
som är till nytta i det egna arbetet.
Min vård utmanar Kry. Dalarnas landstings-app Min vård gör att befolkningen kan besöka sjukvården via video. Det har lett till kortare vårdköer,
en ökad kostnadseffektivitet och att de med störst behov får hjälp snabbt. Text Fredrik Adolfsson Foto Adobestock 13 december 2017 it i
vården. min-vård.jpg. – Vi inom offentlig.
8 apr 2016 . Utvecklingen av e-hälsa gör att det som tidigare krävde sjukhusvård nu kan göras i hemmet. Det ökar bekvämligheten och tryggheten
för de som är sjuka och gör att vårdpersonalen kan ägna mer av sin tid åt kvalitativa patientmöten. – Alla är vinnare om den digitala tekniken
används på rätt sätt inom.
23. Vardagssäkerhet. 24. Tjänster som skapar nytta. 26. Offentlig förvaltning. 26. Entreprenörskap och företagsutveckling. 27. Vård och omsorg.
30. Skola och undervisning. 33 . vad gäller att använda it för att nå politiska mål för tillväxt i alla delar av lan- det, social välfärd .. It:s potential ska
tillvaratas för att öka företagens.
29 jun 2016 . Omfattningen av IT-användning och antalet IT-användare ökar. . Utvecklingsinsatserna inom tjänsteområde Vård och Omsorg 2017
– 2020 bygger på ovan långsiktiga inriktning och mål samt . För de personalgrupper som har ett mobilt arbetssätt bedöms nyttan av att införa
mobila verktyg vara av allra.
19 feb 2015 . för patientarbete. Det handlar exempelvis om dubbelregistrering av patientupp- gifter i olika IT-system, journaldokumentation,
schemaläggning och informat- ion till patienter. Det förefaller på vissa områden finnas behov av att öka perso- nalens kompetens vad gäller ITstöden i vården, liksom att se över.
MAGISTERUPPSATS. I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD. VID INSTITUTIONEN FÖR
VÅRDVETENSKAP. 2007:6. IT:s betydelse . ekonomisk effektivitet och medicinsk nytta finns ett behov av att sätta ett vårdvetenskapligt ...
ekvationen ökat vårdbehov och minskat vårdutbud, ska gå jämnt upp.
13 jan 2017 . Stödet ger oss på Swedish Standards Institute goda förutsättningar att tillsammans med experter, brukarorganisationer och
intressenter fortsätta vårt arbete inom vård- och omsorgsområdet som syftar till ökad kvalitet, säkerhet och nytta för patienter och brukare, säger
Dan Nilsson, standardiseringschef för.
E-hälsa och dagens innovationsteknik kan göra stora förändringar när det kommer till att tillgängliggöra och effektivisera vården. För att kunna
balansera den ökande patientgruppen med vårdens tids- och personalbrist behövs nya online-verktyg i de dagliga rutinerna. nWise AB har tidigt
sett behovet för detta. MMX har.
27 maj 2014 . Det kan till exempel handla om att planera sin tid, att läsa eller att hitta i sin omgivning. Kommunikationshjälpmedel kan vara till nytta
om man har svårt att tala eller uttrycka sig på annat sätt. Här följer en lista med beskrivningar av vanliga hjälpmedel för kommunikation och
kognitivt stöd, indelade i några.
Nyttan med det enhetliga journalsystemet är den gemensamma information som är tillgänglig oavsett var i vården patienten befinner sig. Det
minskar även . Sjunet kan betraktas som ett "lokalt" nät för svensk vård och omsorg och är sedan 1999 en etablerad nationell IT-infra- struktur för
vård och omsorg. Sjunet förvaltas av.
Ett av förslagen var Datakörkortet. ECDL. Hon har initierat och håller i ett nät- verk ”IT-nyttan i vården” inom Stockholms- kretsen av
Dataföreningen Sverige. I det nätverket träffade hon Hélène Moss- berg, som har jobbat i IT-branschen i 17 år. Hélène har också skrivit en
magisterupp- sats med rubriken ” Dynamisk hantering.
Pris: 222 kr. Häftad, 2003. Tillfälligt slut. Bevaka Öka nyttan av IT inom vården! så får du ett mejl när boken går att köpa igen.
IT i skolan. Som elev hos oss får du låna en egen bärbar MacBook. Du förväntas använda din dator i undervisningen för att kommunicera och
interagera såväl lokalt, nationellt som globalt. Med datorn är det också lätt att ordna och strukturera ditt skolarbete. Vi ger dig ökad IT-kompetens
som du kommer att ha nytta av både i.
För fem år sedan klev Johan Hallenborg in i rollen som it-direktör vid Landstinget i Kalmar län. Sedan dess har mycket hänt hos dem när det gäller
att ändra system, metoder och processer för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter i vården. – I grund och botten handlar det om att generera
effekter som gör nytta för både.
26 maj 2006 . IT-stöd inom kommunal äldrevård och omsorg – till vad, för vem, av vilka? 1. Inledning. 1.1. Bakgrund. Enligt KK-stiftelsen
(2002) så var Sveriges befolkning äldst i världen år 2002 och de 25 närmsta åren visar prognoser på att antalet personer över 65 kommer att öka
mycket snabbt. Mellan åren 2003 och.
5 jun 2015 . Dessutom behöver läkare idag lägga mycket tid på att följa med i utvecklingen, de behöver it-stöd för att sålla i informationen och för
att ta så bra beslut . måste det finnas ett gränssnitt som översätter all information, att hitta sätt att göra den kliniskt användbar så att informationen
kommer patienten till nytta.
Hur möter vi utmaningarna med en åldrande befolkning, förlegade it-system och resursbrist? På Kvalitetsvård 2017 är innovativa lösningar, e-hälsa
och patientsäkerhet i fokus. Under dagen får du möta verksamheter i framkant som lyckats med att förbättra invanda arbetssätt – till nytta för både
personal och patient.
vid Högskolan i Gävle. I nära samverkan med OLD@HOME finns en satsning inom Håsta äldreboende i Hudiksvalls kommun på att utveckla nya
arbetsformer med IT-stöd som ”ger personalen mera tid till om vårdnadsarbetet, höjer vårdyrkets status och underlättar rekrytering av personal”

samtidigt som det ska öka trygghet.
Ökad patientsäkerhet, bättre vård och ökad tillgänglighet utlovas i den nya nationella it-strategin för vård och omsorg i landet. Om något år kan det
bli verklighet. Bakom . De flesta användare anser inte att Cosmic underlättar arbetet eller bidrar till någon nytta i verksamheten. Journalsystemet
hindrar istället användarna att.
Nu kan du nominera till IT i vården-priset år 2010. IT i vården-priset ska stimulera, belöna och uppmärksamma innovativa lösningar och tjänster
som med hjälp av IT ger ökad patient- och verksamhetsnytta i vård och omsorg. Bakom priset står tidningen IT i vården, som ges ut av Dagens
Medicin och Computer Sweden.
19 apr 2016 . Patienter ställer allt större krav på tillgänglighet i vården. Det är utgångsläget för utvecklingsområdet telemedicinsk utveckling på
Innovationsplatsen vid Karolinska Universitetssjukhuset. Kristina Groth, docent i människa-datorinteraktion, är ansvarig för området.
Innovationsplatsen har varit en del av.
Vi är i dag väletablerade i Sverige vad gäller att utveckla svensk vård och omsorg med användning av IT:s möjligheter. . Vår viktigaste uppgift är
alltid att se bortom de tekniska lösningarna och i stället undersöka hur vi kan hjälpa till att utveckla verksamheten och skapa nytta både för
patienter och vårdpersonal. Vi vill inte.
Digitaliseringen ger nya möjligheter inom e-hälsa att kombinera effektiva processer med ökat patientfokus. Se Linda Vogt på ASIH (Avancerad
Sjukvård I Hemmet) vid Praktikertjänst N.Ä.R.A. berättar om sina erfarenheter av att arbeta med e-hälsa och använda SwipeCare tillsammans
med patienterna i sitt dagliga arbete.
29 nov 2017 . För att långsiktigt kunna dra nytta av de fördelar som olika former av IT-stöd kan ge på utbildningsområdet krävs standarder, säger
Palle Girgensohn, deltagare i . För att öka den digitala kompetensen och tillhandahålla likvärdig tillgång och likvärdiga förutsättningar för alla så
måste det vara enklare att öka.
nya beteendemönster hos såväl patienterna som professionen och det förväntas att IT i hälso- och sjukvården håller jämna steg. eHälsa får större
och större utrymme då det har potential till att bidra till att öka både kvalitet och effektivitet inom hälso- och sjukvården. I denna studie analyseras
vad som idag är aktuellt inom.
I IT-strategin för Nationell eHälsa finns satsningar på att ge patienten/omsorgstagaren en ökad . 1 Regeringskansliet (2010), Nationell eHälsa −
strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg .. och tjänster i vård och omsorg medverkar till att skapa värde och nytta för
den enskilde vård- och.
11 dec 2012 . IT i vården-priset belönar vårdgivare som använder IT för att skapa nytta för patient, medarbetare och samhälle. Priset ska
stimulera användningen och utvecklingen av e-hälsa genom att visa på möjligheten att med IT som verktyg förenkla vårdprocesser, förbättra
informations- och kommunikationssätt, öka.
kan vara till nytta för kommunens verksamhet och i den service som kommunen erbjuder till de som bor, arbetar, studerar . underlätta för alla att
leva och verka i Linköpings kommun”, har ett stort antal IT-strategiska utveck- .. god kvalitet, och för att öka delaktigheten och insynen för
brukaren och dennes anhöriga i vård-.
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