
Kraften i att vara en koncern 
och det demokratiska uppdraget



Utredningar* genomförda 2015-2017 visar 
samstämmigt på ett antal förbättringsområden 

 Otydlig och outvecklad styrning av IT inom SLL 

– Målbild och roadmap för IT inom SLL samt för resp. kärnverksamhet saknas

– Otydlig och kortsiktig planerings- och uppföljningsprocess (inkl. prioritering och 
budget) avseende IT-utveckling inom SLL 

– Ändamålsenlig finansiell styrning och entydig bild av IT-kostnader saknas

 Otillräcklig leveransförmåga

– Utveckling, förvaltning, support och drift på många ställen

– Överlappande system, projekt och investeringar inom främst Hälso- och 
sjukvård och ”administrativa applikationer”

– Otillräcklig intern kompetens och kapacitet inom IT-utveckling, -strategi, -
arkitektur, och metodik

– Kvalitativt otillräcklig tjänsteleverans av ex. IT-support, -drift och infrastruktur

Landstingsstyrelsens förvaltning

* IT i SLL (Effektivare landsting) 2017-08-14, VårdIT i SLL 2016-09-22, Utredning om organisation och arbetssätt för TF:s IT-
verksamhet 2016-10-28, Gartner 2015-03-17



Imponerad!



Fascinerad!



Ordning och reda är basen för 
snabb förändring och flexibel verksamhet



Strategiskt arbete
och styrning är eftersatt
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Behov och strategi Beredning Beslut
Uppdrag och 
finansiering

LS LF
budget

Nämnd Nämnd Nämnd

Bolag Bolag Bolag

Nämnd Nämnd Nämnd

Bolag Bolag Bolag



Viktiga första steg

 Träffa SLL:S direktörer och besöka 

verksamheter

 Etablera ett bra samarbete med CIO:er och 

IT-chefer i landstingets verksamheter

 Säkerställa att det politiska uppdraget till 

landstingets IT-verksamheter är tydligt 

 Öka LSF:s förmåga att strategiskt styra och 

följa upp digitalisering och IT i SLL

 Arbeta med förbättrat förtroende för SLL IT



Målbild för ett långsiktigt arbete

 Tydlighet, ordning och reda

 Kraften i digitaliseringen får ökat genomslag i 

landstingets verksamheter

 Nöjda användare och förtroende för landstingets digitala 

tjänster – bland både medarbetare och invånare



Fyra viktiga uppdrag i närtid

 Skapa tydlig styrning av IT i SLL

 Fortsätta ett aktivt arbete med informationssäkerhet

 Förbereda för GDPR – den nya dataskyddslagen 

 Fokus på Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM



Arbete med funktionsvariationer

 Vilka är era medskick till mig som ny it-direktör? 
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