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Dokumenthanteringsprojektet (DHP) 

 

Bakgrund och behov 

Bakgrund  

Locum har idag en spridd och inkonsekvent data-/information- och dokumenthantering 
som påverkar informationssäkerhet, tillgänglighet, tillförlitlighet och spårbarhet bland 
Locums information. Det gäller även alla former av dokument, från arbetsmaterial till 
projektdokumentation, beslut och även diarieföring. Detta påverkar organisationens 
säkerhet, leveransförmåga och effektivitet.  

Under en längre tid har flertalet dokumenthanteringsprojekt startats upp på Locum, men 
haft svårigheter att gå i mål. Det senaste initiativet resulterade i en gedigen rotorsaks- 
och behovsanalys samt en påbörjad informationsmodellering. Initiativet planerades att 
resultera i en upphandling av ett nytt systemstöd för alla former av dokumenthantering. 
Planerna på detta stoppades till förmån för att istället lösa en rotorsak/ett behov, i taget. 
Det mesta förarbete och analyser är genomförda och nu behöver projektet fatta beslut, 
utveckla processer och rutiner samt med stort fokus på förändringsledning 
implementera förändrade arbetssätt och/eller systemstöd för respektive 
verksamhetsbehov. Samtidigt ska delarna vara en del av en sammanhängande helhet 
gällande informations- och dokumenthantering.  

Projektet ska: 

• Utifrån verksamhetens huvudprocesser utveckla och införa enhetliga processer, 
rutiner och arbetssätt för data, information och dokumenthantering. 

• Utreda möjligheterna att nyttja befintliga system för dokumenthantering. 
Måhända i uppdaterad och/eller anpassad version. 

• Analysera hur projektdokument ska hanteras med fokus på branschpraxis, 
tillgänglighet och informationssäkerhet samt utifrån kommande förvaltnings 
behov. 

• Att Locum säkerställer en godtagbar informationssäkerhet av system och 
dokument genom hjälpdokument/systemstöd  
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Förväntat resultat och effekter 

Förväntade resultat  

Förväntat resultat med projektet är att säkerställa möjliga lösningar för data, 
information och dokument utifrån redan genomförd rotorsaks - och behovsanalys med 
de systemlösningar som redan finns i organisationen. Där en möjlig lösning kräver 
ytterligare insatser i form av upphandlat system eller upphandling av konsulter ska 
beslutsunderlag och plan på nästa steg tas fram innan implementering. Nedan följer ett 
utkast på de projektmål som ska uppfyllas.  

• Färdigställa informationsmodellering för att säkra en stabil metadatastruktur 
som bygger på standarder. 

• Utreda möjliga vägar till uppgradering av befintliga system, om uppgradering 
krävs och huruvida Locum kan/bör avropa/upphandla konsulthjälp för 
konfiguration eller se över möjligheterna att lyfta in den kompetensen i Locum.  

• Identifiera branschpraxis (omvärldsanalys) för projektdokumenthantering och 
förvaltningsdokumentation.  

• Etablera livscykelhantering för alla dokument i våra huvudprocesser för att 
säkerställa korrekthet, tillgänglighet och gallringsprinciper.  

• Underlag för beslut om fortsatt plan gällande konfigurering och testning av 
eventuell förändrad eller tillkommande systemlösning.  

• Utföra planerad förändringsledning, implementering och migrering.  

 

Effekter  

Projektmålen ovan ska leda till att följande effekter uppnås:  

a) Varje medarbetare ska veta hur den ska hantera viss information/ett visst 
dokument under hela dess livscykel 

b) Data och information har en ägare och processer för upprätthållande över tid 

c) Den information en medarbetare behöver i sin roll ska vara tillgänglig och 
korrekt 

 

 


