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Nyhetsbrev från eSam
Det här nyhetsbrevet vänder sig till eSamverkansprogrammets (eSams)
medlemsorganisationer. Det distribueras till dig som ingår i något av våra forum eller har
anmält att du vill prenumerera på det och du får gärna sprida det vidare till andra.
Nyhetsbrevet kommer ut månadsvis.

Ordföranden och vice ordföranden om året som gått
2020 har varit ett speciellt år på många sätt. När vi tittar tillbaka finns det några saker
som vi gärna lyfter fram. eSams medlemmar har flyttat fram positionerna i den
gemensamma ambitionen att utveckla säkra, digitala lösningar för privatpersoners,
företagens och samhällets behov. Ett exempel är arbetet med livshändelser som pågår på
flera områden. Just idag lanseras första delen av Flytta till och från Sverige som ni kan
läsa om mer i nyhetsbrevet. Vi har också kommit igång med Säkra samhället och
Livslångt lärande, områden som också ligger högt på den politiska agendan. Många
medlemmar är involverade i den gemensamma utvecklingen och det är tydligt att det är i
samverkan vi kan bygga tjänster som ger samhällsnytta. Större delen av den
gemensamma infrastrukturen - byggblock - som krävs för att skapa livshändelsetjänster,
ryms inom det regeringsuppdrag som DIGG samordnar och det är viktigt att vi bidrar
till den utvecklingen.
Det vi ofta benämner som molnfrågan, är ett område som eSam arbetat med under flera
år och som aktualiserades ytterligare när Schrems II-målet avgjordes i EU-domstolen i
juli. Konsekvenserna av domen kommer att fortsätta påverka arbetet inom flera
områden, till exempel juridiken, arkitekturområdet och säkerhetsfrågorna. Frågan
kommer att prioriteras även under 2021 för att komma vidare i strävan att kunna
använda molntjänster som är legala, säkra och effektiva för offentliga organisationer.
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Vi ser nu fram emot 2021 och våra medlemmars bidrag till den gemensamma
utvecklingen. Det är viktigt att inte bara se till de tekniska möjligheterna, utan även hur vi
kan återanvända befintliga lösningar för att skapa bättre tjänster och samtidigt bidra till
att effektivisera medlemmarnas arbete.
Med önskan om en god inledning på det nya året.
Katrin Westling Palm, GD Skatteverket och ordförande i eSam
Mikael Ribbenvik, GD Migrationsverket och vice ordförande i eSam

I detta nummer
Inspektionen för vård och omsorg är medlem nummer 30
E-hälsomyndigheten arbetar för bättre informationsutbyte inom vård och omsorg
Samverkan kring standard för geografisk plats
Lansering av den myndighetsgemensamma tjänsten Flytta
Kalendarium

Inspektionen för vård och omsorg är medlem nr 30
På Styrgruppens möte den 27 november, välkomnades IVO – Inspektionen för vård och
omsorg som nya medlemmar i eSam. Därmed har eSam nu 30 medlemmar; 29
myndigheter och Sveriges kommuner och Regioner.
- Vi är glada att nu vara medlemmar i eSam och ser fram emot samarbetet med andra
myndigheter och SKR i detta viktiga arbeta. IVO har tagit ett stort språng gällande vår
digitala mognad men har en lång väg kvar att gå. Under hösten har vi kraftsamlat
ordentligt och tagit viktiga steg i arbetet med att bli mer datadrivna när det gäller att
identifiera risker i vården och omsorgen, samtidigt som vi blivit mer digitala såsom
många andra under detta år, säger Sofia Wallström IVO:s generaldirektör.
Sofia Palmér är IVO´s representant i Samordningsgruppen.
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E-hälsomyndigheten arbetar för bättre informationsutbyte
inom vård och omsorg
Nationella gemensamma e-hälsospecifikationer
När it-system kan utbyta standardiserad och strukturerad information om patienter och
brukare ökar patientsäkerheten. Det bidrar också till en mer jämlik vård och omsorg och
gör att informationen enklare kan återanvändas där den behövs.

E-hälsomyndigheten arbetar med regeringsuppdraget Tillgängliggöra och förvalta nationella
gemensamma specifikationer, som bidrar till förutsättningarna för att information kan skapas
och användas på ett mer standardiserat sätt inom hälso- och sjukvården och
socialtjänsten.
- E-hälsomyndigheten utvecklar en digital tjänst som gör det möjligt att publicera och
hitta de e-hälsospecifikationer som finns i dag. Vi ser också till att både skapare och
användare av e-hälsospecifikationer i framtiden kan utbyta erfarenheter och arbeta
tillsammans. Ofta skapas e-hälsospecifikationer i kommuner och regioner, utan möjlighet
att ta del av vad någon annan redan har gjort, säger Rodabe Alavi programledare för
regeringsuppdraget.
Specifikationer beskriver krav och regler för dokumentation och informationsutbyte,
som behöver finnas för att entydigt dela information inom eller mellan it-system. Ehälsospecifikationer används inom hälso- och sjukvård och socialtjänst och i
angränsande områden inom den offentliga förvaltningen.
E-hälsospecifikationer kan till exempel vara detaljerade beskrivningar av vilken
information som, i form av ett API, ska överföras från ett journalsystem till ett nationellt
kvalitetsregister. Genom att tillgängliggöra en API-specifikation kan uppgifterna
överföras direkt utan att matas in manuellt, vilket ofta görs i dag.
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Gemensam och nationell e-hälsospecifikation
För att en e-hälsospecifikation ska få status som gemensam och nationell ska den
genomgå en process där den bedöms med hjälp av olika kriterier –en form av
kvalitetssäkring.
– Vi utvärderar de instrument för att bedöma specifikationer som finns nationellt och
internationellt, säger Manne Andersson, arkitekt på E-hälsomyndigheten. Hittills har vi
granskat EU:s generiska bedömningsmetod för standarder och specifikationer, CAMSS.
Vi har också undersökt andra metoder som ligger närmare e-hälsoområdet. Vi analyserar
grundläggande principer för bedömning och vilka kategorier som de olika metoderna
bedömer specifikationer utifrån. Efter detta ska vi genomföra tester av den framtagna
bedömningsmetoden med några befintliga e-hälsospecifikationer.
Samtidigt som bedömningsmetoden ska hitta sin lösning, arbetar E-hälsomyndigheten
med den kommande förvaltningens processer för bedömning och beslut.
– För att avgöra vilka e-hälsospecifikationer som är lämpliga att bli gemensamma och
nationella, arbetar vi med de steg som kommer att ingå i bedömningen och vilka aktörer
som bör vara med och fatta beslut, säger Vivéca Busck Håkans som är processledare i
regeringsuppdraget. Det behövs en långsiktig lösning, väl förankrad med dem som
berörs och som fungerar i praktiken.

Om regeringsuppdraget
En första version av tjänsten som tillgängliggör e-hälsospecifikationer ska vara klar
hösten 2021 och regeringsuppdraget redovisas i sin helhet i september 2021.
E-hälsomyndigheten samverkar med bland andra DIGG, Inera, Riksarkivet
Socialstyrelsen, Svenska Institutet för Standarder (SIS), professionsorganisationer och
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
Läs mer om E-hälsomyndighetens arbete med Nationella gemensamma e-hälsospecifikationer.
Kontakt: specifikationer@ehalsomyndigheten.se
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Samverkan kring standard för geografisk plats
Under våren 2020 diskuterade sakområdesgruppen för arkitektur vilka frågor som skulle
kunna ge organisationsövergripande nytta i samverkan. Ett sådant område var
samverkan kring geografiska platser, som berör flera myndigheter och bedömdes
vara ett område där man snabbt kan få effekter av samordning genom att nyttja en
befintlig standard. Generellt är ökad standardisering en nyckelfråga inom
digitaliseringsarbetet, därför är rekommendation 8 - Använd standarder i första hand, central
i ramverket för digital samverkan.
Peter Hammar Tullverket, Peter Eriksson Trafikverket och Jörgen Sannagård
Lantmäteriet, har därför arbetat med att tydliggöra om standarden UN/LOCODE kan
användas mer generellt för att beskriva geografiska platser. Standarden är primärt
framtagen för att internationellt kunna beskriva geografiska platser relaterat till transport
av varor och gods. Den har funnits i över 40 år och det finns ca 100 000 platser i 249
länder som har en UN/LOCODE beskrivning.
Analysen visar att det märks att standarden har tagits fram för logistik- och
transportnäringen - framförallt på de s.k. funktioner som en plats kan ha, såsom
flygplats, hamn, järnvägsterminal, vägterminal och gränspassage. Om man önskar ett
bredare nyttjande av standarden i samhället, så har den begränsningar i hur man kan
beskriva dessa platser inom ramen för standarden. Nyttjandet av koordinatsystem i
standarden är tämligen enkel och ger inte den precision som kan behövas för andra
tillämpningar. I en del tillämpningar som exempelvis Trafikverket arbetar med, så är den
geografiska precisionen av yttersta betydelse, även i höjdled då man beskriver vägnätet
och olika infrastrukturprojekt kopplade till väg och järnväg.
Arbetsgruppen drar slutsatsen att standarden fyller sin funktion inom transport- och
logistikområdet. En rekommendation är att organisationer som använder
UN/LOCODES bör stämma av nummerserier med andra myndigheter för att undvika
krockar, d.v.s. att samma kod anges för olika platser.
Ett annat resultat av analysen är att olika tillämpningar har olika behov av standarder för
geografisk plats. Standarder behöver därför identifieras, samlas och göras tillgängliga för
att användandet av enhetliga standarder ska underlätta samverkan. Analysen kommer att
göras tillgänglig för det arbete som pågår kring grunddata där Lantmäteriet är primär
mottagare.
Kontakta Peter Hammar Tullverket, för mer information.
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Lansering av den myndighetsgemensamma tjänsten Flytta
Den 17 december lanseras den myndighetsgemensamma tjänsten Flytta.
Tjänsten som är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Migrationsverket och Skatteverket, riktar sig idag till
personer som bor utanför EU/ESS och syftar till att förenkla processen att
flytta till Sverige för att arbeta.
Flytta gör det enklare att flytta till Sverige för att arbeta genom att ge individuellt
anpassad information baserad på individens unika situation. Förutom möjligheten att få
en personlig guide innehåller tjänsten även lättläst information om livet i Sverige. Vid
årsskiftet avslutas projektet Flytta till Sverige/Samlad ingång och tjänsten övergår i
förvaltning. Migrationsverket står för drift och teknisk förvaltning, men innehållet
förvaltas av de fyra myndigheterna i samverkan. Karin Derestam, utvecklingsledare på
Migrationsverket, kommer att gå in i rollen som huvudsamordnare för tjänsten. Karin
sitter också med i samordningsgruppen för livshändelsen Flytta till och från Sverige och har
följt projektet på nära håll från start.
Karin, hur känns det nu när tjänsten har lanserats?
- Det känns fantastiskt att vi har kommit så här långt. Att få följa detta från ax till limpa
är otroligt spännande. Det har varit en utmanande resa men att vi har lyckats leverera en
värdefull tjänst känns jättekul!
Flytta är en del av livshändelsen Flytta till och från Sverige och det första steget mot en
gemensam digital ingång för tjänster från det offentliga Sverige. Tjänsten utgår från
användarens situation och genom att användaren svarar på ett antal frågor, erbjuds en
guide baserad på användarens unika situation.
- Att vi utgår från individen och har ett utifrån- och in perspektiv samt att vi gör detta i
samverkan, gör tjänsten unik. Samverkan är svårt och tar tid men det är väldigt lärorikt,
till exempel det viktiga erfarenhetsutbytet och att tvingas se saker ur olika perspektiv. Ett
samverkansprojekt ger mer än själva leveransen och jag tror också att Flytta öppnar upp
för fler liknande initiativ.
- Under den senaste tiden har det skett en överlämning från projektet till den
gemensamma förvaltningen, som tar vid efter årsskiftet. Nu måste vi förvalta det som
tagits fram. Det är alltid en utmaning när ett projekt går till förvaltning, personer byts ut,
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du måste bygga upp nya strukturer men framför allt är det viktigt att inte tappa drivkraft
och att fortsätta skapa engagemang för tjänsten. Det känns därför bra att vi har stadig
grund att stå på och att det finns beslut på att fortsätta satsa på Flytta, säger Karin.
Beslutet att det ske fortsatt utveckling av Flytta togs den 2 december i styrgruppen för
livshändelsen Flytta till och från Sverige. Andreas Elvén som är chef för
kundmötesavdelningen på Skatteverket och styrgruppsmedlem för livshändelsen, tycker
det känns väldigt roligt att kunna meddela detta.
- Vi har nu tagit beslut om nästa steg för Flytta – Arbetskraftsinvandring. Nästa år ska vi
både utveckla den befintliga tjänsten men också bedriva ett fortsatt arbete inom
livshändelsen med att utöka målgruppen samt fortsätta med arbetet att hitta en
gemensam identifieringslösning, berättar Andreas.
I början på 2021 kommer Migrationsverket starta en intern förstudie angående frågan
om identifieringslösning för personer utan svenskt eller EU-godkänt e-leg. Frågan är
högt prioriterad och det förs dialoger med både eSam och DIGG om vem som ska leda
detta arbete, men är ännu inte beslutat. Däremot finns det beslut på att Skatteverket
kommer att leda arbetet med utveckling av nytt innehåll i tjänsten, det vill säga utöka
innehållet även för de som kommer från länder inom EU/ESS.
- Även om Migrationsverket och Skatteverket är färdledande, är det alla fyra
myndigheterna som gör det här tillsammans. Framgång bygger på att samtliga
myndigheter bistår med kompetenser i alla delar, både inom förvaltning, utveckling och
det arbetet som behöver göras för att hitta en identifieringslösning.
Andreas berättar att förvaltning och utveckling kommer jobba nära varandra då det är
beslutat att det ska vara en gemensam styrmodell för förvaltning och utveckling av
tjänsten. Något som ska ge framdrift i fortsatt arbete.
- Vi klär på det som beslutats inom förvaltningsorganisationen, för att också inkludera
utveckling. Det gör att vi på alla nivåer håller ihop arbetet genom en samordnad styrning,
utveckling och förvaltning. Det innebär att den beslutade samordningsfunktionen för
förvaltning kommer att bereda frågor kring både förvaltning och utveckling. Det
kommer också att finnas bara en styrgrupp och en gemensam redaktion. På detta sätt
hoppas vi kunna ta tillvara synergier och resurser på bästa sätt.
Även Karin Derestam ser beslutet om gemensam förvaltning och utveckling som något
positivt.
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- Jag tror det är väldigt bra att förvaltning och utveckling går hand i hand. Även om det
blir olika färdledare på olika delar så blir det en tydligare helhet. Det blir lättare att göra
prioriteringar och det finns en styrgrupp som håller ihop helheten.
Besök Flytta-tjänsten: https://www.officialswedishservices.se

Kalendarium
12 januari, temamöte Samordningsgruppen
19 januari, expertgrupp och sakområdesgrupp säkerhet
26 januari, sakområdesgrupp arkitektur
Läs mer på esamverka.se och följ oss på Linkedin: eSamverkansprogrammet (eSam).
Nyhetsbrevet publiceras också på esamverka.se
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