
Regional digitaliseringsstrategi
Från varför till hur



Bakgrund 

Behov av revidering 

Tidplan

Uppdrag
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• Digitalisering som omvälvande samhällskraft 

• Transformation av samhället och verksamheter 

• Möjligheter och utmaningar 

• Ett regionalt utvecklingsansvar

Bakgrund
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Varför? 
• Våra drivkrafter 

• Våra övertygelser 

• Vår vision

Hur? 
• Tillvägagångssätt 

• Riktning 

• Strategi

Vad? 
• Aktiviteter 

• Verktyg och metoder 

• Genomförande



• Vad driver oss? 

• Vad är viktigt för oss? 

• Vilka är våra värderingar?

Varför digitalisering?
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Varför tar vi till oss  

digitalisering?

66

Demokrati 
& delaktighet

Tillgänglighet  
& förenkling

Kompetens  
& kunskap

Effektivitet  
& kostnadsmedvetenhet

Regional Utveckling  
& tillväxt

Ledarskap  
& förvaltning

• Attraktivitet 

• Handlingskraft 

• Goda livsvillkor



Vision
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Akademi

CivilsamhälleOffentlig 
verksamhet

Näringsliv

Vårdcentraler

Vårdutveckling

Infrastruktur
Sjukhus

Regionhuset

Vi ska skapa ett 
attraktivt län för alla Hemmet
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• Leverantörer 
• F&U…

• Uppdaterad kunskap och 
kompetens 

• Bedömning och kravställanden 
• Datasäkerhet

Kunskap 
& 

Ledarskap

Digital teknik/ 
Digitala  

möjliggörare

Verksamhet
• Krav från allmänheten, 

företag och andra 
intressenter…



Hur? 
Genom nya digital fokusområden:
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Digital  
Innovation

Digital  
Trygghet

Digital  
Kompetens

Digital  
Infrastruktur

Digital  
Ledning



Från varför till hur
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Ett väl fungerande utbud  
av aktuella och nyttiga  

digitala tjänster

Tillgång  
till användarvänliga  

digitala tjänster

Utveckla och sprida  
kunskap  

och erfarenheter

Stimulera medborgarens  
förmåga att bidra  

till innovativa  
digitala lösningar

Rätt krav  
och rätt slutsatser 

Demokrati 
& delaktighet

Tillgänglighet  
& förenkling

Kompetens  
& kunskap

Utveckling  
& tillväxt

Ledarskap  
& förvaltning

Ledning

Trygghet

Trygghet

Infrastruktur

Kompetens

Trygghet

Innovation

Infrastruktur

Ledning

Trygghet



• Förmåga och möjlighet att bidra till och 
delta i det digitala samhället 

• Modernisering av utbildningsystemet 

• Matchning av kompetens 

• Digital kompetens i offentlig 
verksamhet

Målsättningar
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1. Digital kompetens

I Östergötland ska alla 
kunna utveckla och 
använda sin digitala 
kompetens.

Fokusområde
Digital Kompetens



• Höga krav på säkerhet 

• Integritet i det digitala samhället 

• Demokratin värnas i digitala miljöer 

• En trygg och mobil arbetsmarknad 

• Fungerande digitala marknader och 
konsumenter

Målsättningar

12

2. Digital trygghet

I Östergötland ska det 
finnas de bästa 
förutsättningarna för att 
alla på ett säkert sätt ska ta 
del av, ta ansvar för samt 
ha tillit till digitalisering.

Fokusområde
Digital Trygghet



• Ökat fokus på datadriven och digitalt 
driven innovation och forskning 

• Förstärkt innovationsklimat 

• Stärkt konkurrenskraft

Målsättningar
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3. Digital innovation

I Östergötland ska det finnas 
de bästa förutsättningarna för 
att digitalt drivna 
innovationer ska utvecklas, 
spridas och användas.

Fokusområde
Digital Innovation



• Tydligare ledarskap i förändringen 

• Förenkling genom digitalisering 

• Fortlöpande analys av digital mognad 
och behov av åtgärder 

• Styrning mot resurseffektivt samhälle

Målsättningar
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4. Digital ledning

I Östergötland ska relevant, 
målmedveten och rättsäker 
effektivisering och 
kvalitetsutveckling ske genom 
digitalisering.

Fokusområde
Digital Ledning



• Förbättrad tillgång till hård 
infrastruktur 

• Utveckling av mjuk infrastruktur 

• Tjänster som skapar nytta

Målsättningar
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5. Digital infrastruktur

Hela Östergötland har 
tillgång till infrastruktur som 
medger snabbt bredband, 
stabila mobila tjänster och 
som stödjer digitalisering.

Fokusområde
Digital Infrastruktur
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Varför? 
• Värderingsdrivet 

• Lokal, regional och nationell 

samsyn

Hur? 
• Regionala styrkor/förutsättningar 

och verksamheter

Vad? 
• Resursmobilisering och 

handlingsplaner 

• Genomförande
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Internt  

Region Östergötlands 
digitaliseringsstrategi

Externt  

Regional 
digitaliseringsstrategi

• Externt genomförande genom 
samverkan

• Internt genomförande genom 
handlingsplaner & 
verksamhetsutveckling

• Bygger på samma VARFÖR

• Bygger på samma HUR, dvs. fokusområden
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Region 
Östergötlands 
koordinering

Akademi/forskning

Civilsamhälle

Offentlig 
verksamhet

Näringsliv



Vägen framåt
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Mina erfarenheter

Den regionala nivåns 
roll

Förankra och formulera 
tillsammans

Våra erbjudanden

Skapa handlingsplaner 
och nya prioriterade 
insatser



• Identifiera: möjligheter, behov, risker 

• Vilka komponenter behöver finnas? 

– Kompetens (sakkunskap för 5 fokusområden) 

– Samverkan (former, hur) 

– System (Arbetsätt, statistik, analys, hur når vi målen?) 

– Kommunikation (mellan enheterna, internt-externt) 

• Förslag på arbetssätt 

• Förslag på aktiviteter

Hur arbetar vi med digitalisering 
inom RU-organisationen?
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• Identifiera: möjligheter, behov, risker 

• Vilka komponenter behöver finnas? 

– Kompetens (sakkunskap för 5 fokusområden) 

– Samverkan (former, hur) 

– System (Arbetsätt, statistik, analys, hur når vi målen?) 

– Kommunikation (mellan enheterna, internt-externt) 

• Förslag på arbetssätt 

• Förslag på aktiviteter

Hur arbetar vi med digitalisering 
med externa aktörer?
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Kärnmålgrupp 
• Medborgaren

Direkt målgrupp 
• Regionala aktörer (quad-helix)

Indirekt målgrupp 
• Region Östergötland




