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Nuläge i landsting/regioner
• Landstingen/regionerna arbetar idag med listning och omlistning
inomläns i sina respektive listningssystem.
• För hantering av listning utomläns finns manuella rutiner.
• Vissa landsting har även tagit fram temporära lösningar för att
hantera omlistning mellan t ex grannlandsting. Som filöverföringen
man gör i Kalmar/Jönköping/Östergötland.

Nuläge invånare
• Invånare kan idag lista om sig t ex via blanketter, kontakt med en
vårdcentral eller Mina vårdkontakter.
• I Mina vårdkontakter kan invånare i 16 landsting se sin nuvarande
listning inomläns
• I 13 av dessa landsting kan man även lista om sig inomläns
• För att Mina vårdkontakter ska kunna visa och ändra listning
utomläns krävs utveckling.

Bakgrund
Under våren 2014 (leverans 31 mars) gjorde 1177 Vårdguiden en
förstudie om hur en invånartjänst för listning över landstingsgränserna
skulle kunna se ut och genomföras.
Efter möten på SKL önskar arbetsgruppen ett reviderat lösningsförslag
som är uppdelat enligt:
1. Lösning för personalens hantering av listning över
landstingsgränserna
2. Invånartjänst för listning över landstingsgränserna
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Etapp 1 – Visa listning
Regelverk
•
Samordning behövs i arbete med nationellt regelverk för listning över landstingsgränserna
•
Man behöver även tydliggöra vad valet av listning innebär kontra landstingets basuppdrag i
hemlandstinget
Infrastruktur
•
Utveckla central tjänst som sammanställer listningar i de anslutna landstingen för att visa listning
(nationellt projekt)
•
Justera tjänstekontrakt för att visa listning (nationellt projekt)
Anpassning och anslutning
•
Ansluta de landsting som önskar utnyttja listningstjänsten, och inte är anslutna sedan tidigare (landsting)
•
Anpassa listningssystemen till ny central tjänst och tjänstekontrakt (landsting)
•
Anslutningsstöd (nationellt projekt)
Invånartjänst
•
Utveckla Mina vårdkontakter för att visa listningar i de anslutna landstingen (nationellt projekt)
•
Information till invånare utifrån nationellt regelverk (nationellt projekt)

Etapp 2 – Landsting ändra listning
Infrastruktur
•
Utveckla central tjänst för att ändra listning över landstingsgränserna för de anslutna landstingen
(nationellt projekt)
•
Justera tjänstekontrakt för att ändra listning över landstingsgränserna (nationellt projekt)
Anpassning och anslutning
•
Ansluta de landsting som önskar utnyttja listningstjänsten, och inte är anslutna sedan tidigare (landsting)
•
Anpassa listningssystemen (landsting)
•
Anslutningsstöd (nationellt projekt)

Etapp 3 – Invånare ändra listning
Invånartjänst
•
Utveckla invånartjänsten i Mina vårdkontakter för att ändra listning över landstingsgränserna för de
anslutna landstingen (nationellt projekt)

Vad krävs av de anslutna landstingen?
•

Samordning för att reda ut nationellt regelverk och förutsättningar för listning
– När listningen slår igenom
– Vad som händer när man listar sig mellan olika utbud
– Vad som händer om man vill lista sig mellan ett landsting som är anslutet och ett
som inte är det
– Gemensamt kodverk för listningstyper

•
•
•

Delta i kravställning
Anpassa listningssystemen till den nya centrala tjänsten och nya
tjänstekontrakt
Funktionalitet i de egna verksamhetssystemen

Nästa steg
• Strategi behövs kring hur koppling till folkbokföringen ska hanteras.
• Utifrån input från idag och från arbetsgruppen ta fram en detaljerad
projektbeskrivning med estimat för det justerade
genomförandeprojektet.
• Säkerställa hantering av efterföljande kostnader för förvaltning och
drift för de nationella delarna.

