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Förord
ULI, Utvecklingsrådet för Landskapsinformation, är en ideell förening som verkar
för ökad, breddad och effektivare användning av geografisk information i samhället.
Medlemmar är svenska organisationer, i form av bland annat myndigheter, kommuner,
företag, universitet/högskolor och föreningar, som har gemensamt att de producerar
eller använder lägesbunden information. ULI tillvaratar medlemmarnas intressen inom
området geografisk information och geografisk informationsteknik. ULI engagerar sig
även inom områden som kompetensutveckling, forskningssamverkan, etiska aspekter
på informationshanteringen samt anpassning av lagstiftning och politik. En närmare
presentation återfinns på www.uli.se.
Förestående rapport har tagits fram i syfte att öka medvetenheten om hur geografiska
informationssystem (GIS) kan användas som verktyg inom området hälsa och
skolförvaltning och vilken nytta detta hjälpmedel kan ha i sådana verksamheter.
För att ge information om användning av GIS inom dessa områden tar rapporten bland
annat upp exempel från sex svenska organisationer. ULI vill särskilt tacka följande personer
från dessa organisationer för att de ställt upp på intervjuer och bidragit med information:
Birgitta Svensk, Omvårdnad Gävle; Karl-Erik Gustavsson, Landstinget i Kalmar län;
Anna Torstensson, Sociala omsorgsförvaltningen i Orust kommun; Per Arvidsson och
Åke Boalt, Regional Utvecklingsledning på Region Skåne; Anitha Gustafsson, Skoloch barnomsorgsförvaltningen i Växjö kommun samt Annika Bengtsson, Ängelholms
kommun. Andra personer som varit till stor hjälp i arbetet med rapporten är: Daniel
Forslund, Socialdepartementet, som gett information om IT-användningen i vårdsektorn;
John Mendelsohn, RAISON, som bidragit med information om GIS-tillämpningar som
gjorts för ”Atlas of Namibia”; Anders Schaerström, Folkhälsoinstitutet, som varit en
kontakt för diskussion kring området GIS inom hälsovård samt Åke Sivertun, Linköpings
Universitet, som gett information om kurser i GIS inom hälsoområdet på Linköpings
Universitet. Rapporten har kvalitetsgranskats av ULIs styrelse.
Gävle, april 2007
Lisa Samuelsson
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Sammanfattning
Inom området hälsa och i skolförvaltning har inte geografiska informationssystem (GIS)
kommit att tillämpas som hjälpmedel i särskilt stor utsträckning än. Eftersom det finns
god potential för att effektivisera dessa verksamheter med hjälp av GIS har ULI tagit
fram förestående rapport som visar hur tekniken kan tillämpas inom just hälsovård och
skolförvaltning.
Rapporten presenterar framförallt exempel på GIS-tillämpningar, samt nyttor som
användandet har bidragit till, i sex organisationer i Sverige. Beskrivning av tillämpningar
inom hälsoområdet från andra länder redovisas också. Någon undersökning av hur många
organisationer som använder GIS inom hälsa och skolplanering i Sverige, eller hur alla
förekommande typer av tillämpningar ser ut, har inte genomförts.
Hälsa är ett område som börjar prioriteras internationellt och det skapar efterfrågan
på de analyser som GIS underlättar och även möjliggör. Det finns flera politiska initiativ
som förbättrar möjligheterna till ökad användning av GIS inom detta område. I och med
hälsoområdets befolkningsperspektiv är området i sig självt informationsintensivt och det
gör att det är mycket lämpligt att använda denna teknik.
Till hälsoområdet kan alla verksamheter knytas som drivs för att på något vis förbättra
befolkningens hälsa. Forskare, politiskt ansvariga samt yrkesverksamma inom hälsoområdet
kan bland annat använda GIS för att få bättre förståelse för sjukdomsprocesser och annan
ohälsa genom att studera geografiska samband, för att analysera tillgång och tillgänglighet
till sjukvård samt för daglig planering och administration inom verksamheter där personalen
förflyttar sig mellan olika platser för att ge vård.
I studier inom området epidemiologi kan avancerade geografiska analyser utföras med
hjälp av GIS. Genom att kartera sjukdomar kan geografiska variationer studeras för att
få information om orsak och spridning – vilket kan öka möjligheterna för att bota och
förhindra sjukdomar. För bevakning av allmänhetens hälsa kan GIS-tekniken tillämpas
för att uppskatta ifall det förekommer kluster av sjukdomsfall och var de är belägna.
Sådan information kan också användas i analyser av en sjukdoms geografiska utbredning
i förhållande till förklarande faktorer – företeelser som sammanfaller geografiskt med
sjukdomsfallen, exempelvis transportleder och avfallsdeponier.
I hemtjänstverksamhet har GIS börjat användas bland annat i planeringssystem. GISfunktionerna består av positionering av vårdtagarna och analys av effektivaste färdväg.
Schema för vårdinsatserna, inklusive vilken personal som ska användas, optimeras därmed
med hänsyn till vårdtagarnas position. Systemen används också för att till exempel hämta
information om var vårdtagare med speciella behov finns.
Inom skolförvaltning kan GIS användas för planering av skolskjuts och för att se
behoven av skolor, lärare och klasser. För detta nyttjas bland annat information om skolornas
läge, var nuvarande och blivande skolbarn bor och prognoser över hur många elever som
kommer att finnas i de olika områdena i framtiden. För att till exempel avgöra vilka nya
elever som har rätt till skolskjuts kan information från befolkningsregister hanteras i ett
GIS för att identifiera vilka barn som ska gå i vilka skolor utifrån upptagningsområden.
Närmaste väg mellan skolan i fråga och elevernas bostäder kan beräknas via vägnätet för
att se vilka elever som finns inom ett visst avståndskriterium. Så kallade nätverksanalyser
används också fördelaktigt för att planera och optimera skolskjutsrutter utifrån information
om elevernas bostad och skolschema.
ULI-rapport 2007:1
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En av fördelarna med att använda GIS är möjligheten att visualisera information, vilket
ger bra förutsättningar för kommunikation och spridning av information till allmänhet/
föräldrar och beslutsfattare.
De svenska exempel som blir belysta visar på många olika typer av nyttor som
uppstått i och med att GIS används som hjälpmedel. De har handlat om ökad förståelse
för sjukdomsprocesser genom att systemen möjliggör analyser, att de yrkesverksammas
arbete effektiviserats och underlättats samt att verksamheterna effektiviserats och därmed
gett ekonomiska vinster. GIS kan ge bra och tydliga beslutsunderlag för planering, vilket
beslutsfattare drar nytta av, och i slutändan även medborgarna genom att olika typer av
service kan förbättras. GIS har också ökat medborgarnas tillgång till information. Att bredda
och öka användningen av GIS som hjälpmedel inom hälsoområdet och skolförvaltning är
därför något att sträva efter.
Rätt information och utbildning till rätt målgrupper är av stor betydelse för spridningen
av kunskap om nyttorna med GIS inom hälsoområdet och skolplaneringsverksamhet.
Erfarenhetsutbyte och samarbeten när det gäller GIS inom hälsa och skolförvaltning
ger bättre förutsättningar för ökad och effektivare användning. Detta skulle kunna bli
mycket bättre bland svenska organisationer. Också ökad tillgänglighet till data och teknik,
framförallt inom organisationer, skulle kunna leda till breddad användning. Att införa
strategier för informationshantering som tar GIS i beaktande är en viktig del i detta.
Anledningarna till att införa GIS, och varifrån i organisationen initiativen har kommit,
varierar bland de sex organisationer vars GIS-verksamhet presenteras i rapporten. Vid
införande är det bland annat viktigt att projektet är förankrat i alla de delar av organisationen
som på något vis berörs, inklusive politisk nivå.
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Abstract
Despite their great potential for increasing the efficiency of activities in the health care
and school administration sectors, geographic information systems (GIS) have not been
used to any great extent. Against this background, ULI (Swedish Development Council for
Geographic Information) has prepared this report to illustrate ways in which the technique
can be applied.
The report is mainly focussed on the presentation of examples showing how GIS
applications have been used, and the positive contributions that their use has entailed, in six
organisations in Sweden. There are also examples of the use of GIS tools in the health sector
in other countries. No comprehensive survey to establish the number of organisations that
use GIS in the health and school administration sectors or of the different kinds of currently
used applications was, however, carried out.
Health is a sector which is beginning to receive increased priority internationally and
this has resulted in a growing demand for the type of analyses for which GIS is well suited.
Several political initiatives have been taken which encourage and facilitate an increased
use of GIS in the health sector. GIS is a suitable technique because of the human orientation
of the public health sector and the large volumes of information that are involved. All
activities that contribute to improving public health in any way are included in the health
sector. Scientists, politicians and professionals in the sector can, for example, use GIS
to evaluate geographical relationships to obtain a better understanding of the sources
and spread of diseases and ill-health, to analyse the availability of and accessibility to
healthcare, and for administrative purposes in organisations where healthcare activities
require the staff to move between different locations.
Advanced geographic analyses in connection with studies in the field of epidemiology
can be made using GIS. By mapping diseases, geographic distributions can be studied
to obtain information on source and spreading, which can increase the possibilities for
treating and preventing diseases. The technique can be used for monitoring public health
by assessing whether cluster of outbreaks occur, and where. This information can also be
used in analyses of the geographic location of outbreaks of a disease in relation to possible
cause factors such as transport networks, waste sites and sources of pollution.
Home care organisations have begun to use GIS in their planning systems. GIS is
used for locating patients and determining the most effective routes to and between them.
Planning of activities, including the rational use of carers, also in real time, can thereby
be optimised. The systems are also used to, for example, retrieve information about the
location of patients with special needs.
For school administration purposes, GIS can be used for planning school bus routes
and to identify where there are needs for teachers, classes and new schools. Information
that can be used includes: the location of schools, the location of the homes of present
and future pupils, and estimates of the number of children who will reach school age in
different areas in the coming years. To be able to determine which new pupils are entitled
to school transport, information from population records can be used in a GIS to identify
which children will attend which school, based on an analysis of the respective school’s
“catchments area”. The shortest route between the school in question and the pupils’ homes
can be calculated, using information about the road network, to see which pupils satisfy
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given distance criteria. This type of network analysis is also ideal for route planning and
rationalising school transport based on home location and school timetables.
One of the advantages of using GIS is the possibility to visualize information, which
facilitates good communication and dissemination of information to the general public,
parents and decision-makers.
The examples from the six Swedish organisations described in the report point out
many of the benefits that have resulted from the use of GIS in their activities. These
include: an increased understanding of sources and spread of diseases as GIS facilitates
analyses, improved working routines for the staff, and increased overall efficiency within
the organisation resulting in better profitability. GIS can provide decision-makers with
unambiguous and reliable information as the basis for planning, which also benefits the
general public in the form of improved services and better access to information. A wider
and increased use of GIS as a tool should, therefore, be a target for both the health and the
school administration sectors.
Correct information to and the training of suitable target groups is of great importance for
the dissemination of knowledge of the benefits that can be obtained through the use of GIS
in the health and school administration sectors. Exchange of experience and cooperation
regarding geographic information systems in these areas will provide the pre-requisites for
their increased and more efficient use. There is considerable room for improvement in this
respect in Swedish organisations. Increased access to data and technology, especially within
the organisation, could also lead to a wider use of GIS. The development of strategies for
handling information that involve the use of GIS are an important part of this process.
The reasons for introducing GIS, and from where in the organisation the initiative
came, vary in the six organisations whose GIS activities are presented in the report. When
introducing this type of technology it is important to ensure, among other things, that the
project has the acceptance and support of all involved levels of the organisation, including
the political level.
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1. Inledning
Ett av ULIs syften är att arbeta för att användningen av geografisk informationsteknik
sprids till fler verksamheter. Geografiska informationssystem (GIS) har använts relativt
länge inom verksamheter som är teknikintensiva. Däremot har verksamheter inom till
exempel området hälsa, inklusive vård/omsorg, och skolförvaltningar inte infört GIS som
hjälpmedel i särskilt stor utsträckning än. ULI vill därför med förestående rapport visa på
hur tekniken kan tillämpas inom dessa områden – det finns nämligen god potential för att
effektivisera dessa verksamheter med hjälp av GIS.
Forskare, politiskt ansvariga samt yrkesverksamma inom hälsa/vårdområdet kan använda
GIS för att bättre förstå sjukdomsprocesser och annan ohälsa genom att se till geografiska
samband, till att analysera tillgång och tillgänglighet till sjukvård samt för daglig planering
och administration inom verksamheter där personalen förflyttar sig mellan olika platser för
att ge vård, som till exempel inom hemtjänsten. Annan geografisk informationsteknik, som
positionering, kan användas för att öka säkerheten och livskvaliteten hos vårdtagare.
I Skol- och barnomsorgsförvaltningar kan GIS användas för till exempel planering av
skolskjuts och för att se behoven av skolor, lärare och klasser genom att veta var nuvarande
och blivande skolbarn bor och prognostisera antal elever i framtiden.
En av verktygets fördelar är möjligheten att visualisera information, vilket ger bra
förutsättningar för kommunikation och spridning av informationen. GIS kan alltså
användas för att öka kunskapen om sjukdomar och deras spridning, men också för att lugna
allmänheten i dess rädsla för sjukdomars framfart – något som är högst aktuellt. Inom
vård- och skolplaneringen är det bland annat politiker, allmänhet/föräldrar och naturligtvis
handläggare som med systemens hjälp kan få bra information.

1.1 Syfte och avgränsning

Det huvudsakliga syftet med förestående rapport är att ge exempel på hur GIS kan tillämpas
inom hälsoområdet samt i den verksamhet som bedrivs inom skolförvaltningar.
Hälsa är ett vitt begrepp som till exempel även omfattar vård- och omsorgsverksamhet.
I denna rapport kommer användning av GIS i epidemiologiska studier (sjukdomars
utbredning, orsaker och förlopp) och planering av vård och omsorg att tas upp. Ohälsa
som inte har med fysiska sjukdomar att göra kommer däremot inte att behandlas. När det
gäller användningen av GIS inom skolförvaltning är det skolskjutsplanering och elev/skolplanering som åsyftas.
För att kunna ge information om GIS-användning inom de områden som specificeras
ovan kommer följande att tas upp:
• exempel på GIS-tillämpningar inom nämnda områden i Sverige idag
• exempel på användning inom nämnda områden utanför Sveriges gränser
I den del som beskriver GIS-verksamhet i svenska organisationer har det också varit av
intresse att belysa:
• vilka anledningar som funnits till att införa GIS som metod inom verksamheterna
• vilken nytta verksamheterna, och även allmänheten, har erhållit genom att GIS används
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Eftersom användning av GIS inte förekommer i så stor utsträckning i de aktuella områdena
är en väsentlig fråga:
• Hur kan användningen av geografiska informationssystem öka inom de specificerade
områdena?

2. Metod
Den här rapporten presenterar inte någon undersökning av hur många organisationer i
Sverige som använder GIS inom hälsa och skolförvaltning, eller hur de olika tillämpningar
som finns i Sverige ser ut. För att ge information om hur GIS kan användas inom dessa
områden presenteras istället goda exempel på användning från framförallt sex svenska
organisationer. Här beskrivs olika GIS-tillämpningar och vilka nyttor som erhållits genom
att de används. Anledningar till att införa GIS och erfarenheter av detta arbete tas också upp
i viss utsträckning. Intervjuer och samtal med personer på respektive organisation (genom
möten eller per telefon) ligger till grund för den information som presenteras.
De landsting/regioner vars verksamhet presenteras är Landstinget i Kalmar län, där
framförallt de epidemiologiska studier som görs med GIS har varit av intresse, och Region
Skåne, som valdes ut på grund av deras avancerade tillgänglighetsanalyser och breda GISanvändning. För information om tillämpningar för vård- och omsorgsplanering presenteras
två kommuner som, liksom flera andra, nyligen har börjat använda GIS-funktioner i sina
planeringssystem. Dessa är Gävle kommun och Orust kommun. För att ge exempel på
användning av GIS för planering inom skolförvaltningar har Ängelholms kommun valts ut
på grund av att det är en liten kommun som infört GIS i ”liten skala” med små medel och
Växjö kommun på grund av framgångsrik användning av omfattande GIS. Hur bra dessa
sex exempel är i förhållande till andra organisationers GIS-tillämpningar inom de aktuella
områdena har inte undersökts. Fler goda exempel på användning finns.
För att kunna ge teoretiska exempel på användning inom de aktuella områdena har
framförallt litteraturstudier gjorts. Även tidskrifter/nyhetsbrev, Internet och personkontakter
har använts. Praktiska exempel på användning från andra länder har valts ut och presenteras
för att förtydliga teoretiska beskrivningar.
För att belysa hur användningen av geografiska informationssystem kan öka inom de
aktuella områdena har litteratur refererats. Information från möten och intervjuer med
yrkesverksamma inom de aktuella områdena i Sverige har till viss del också använts. Vilka
förutsättningar som finns för ökad användning beskrivs också eftersom det är relevant
information i denna fråga.

3. Disposition
Rapporten inleds med en presentation av bakgrunden samt beskrivning av syfte och metod.
I följande del, kapitel 4, förklaras begrepp av fackspråklig karaktär. Här beskrivs även några
av de vanligt förekommande operationer/GIS-analyser som omnämns i rapporten. I kapitel
5 har teoretisk beskrivning av möjligheterna med GIS inom hälsoområdet varvats med
praktiska tillämpningar från andra länder för att exemplifiera detta. Teoretisk användning
av GIS för skolplanering beskrivs därefter kort i kapitel 6. Kapitel 7 tar upp en diskussion
kring strategier för införande och användning som hämtats från litteratur. De sex svenska
organisationernas GIS-användning inom hälsoområdet och skolförvaltning presenteras
ULI-rapport 2007:1
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därefter i kapitel 8. Till stor del utifrån det som presenterats fram till och med kapitel 8 förs
sedan en diskussion i kapitel 9 kring vad som kan leda till breddad och ökad användning
av GIS inom de aktuella sektorerna. De tre sista kapitlen utgörs av Vidare studier, Lästips
och Källförteckning.

4. Begrepp
Inom området geografisk informationsteknik förekommer en mängd begrepp samt
förkortningar vars innebörd framför allt kan vara okänd för personer utanför branschen.
Här förklaras några av dessa, vilka också förekommer i rapporten.
Geografiska informationssystem (GIS
(GIS
GIS)) används inom en mängd olika verksamhetsområden vilket gör att det också finns varierande definitioner av GIS. Här används följande
förklaring:
• GIS är digitala informationssystem för lagring, bearbetning, analys och presentation av
lägesbunden information.
Ofta presenteras informationen i en digital karta. Den lägesbundna informationen
representeras i kartan av objekt i form av punkter, linjer eller polygoner (ytor/områden)
som är koordinatsatta. Olika typer, och urval, av information representeras i olika lager.
• Digitalisering är, kort beskrivet, en metod som används för att framställa digitala
kartskikt. Det resulterar i att lägesbundna objekt koordinatbestäms.
• Kluster är en gruppering av en viss företeelse i ett område.
• En tematisk karta redovisar geografisk fördelning av egenskaper, till exempel statistik.
Det finns flera olika typer av tematiska kartor.
Det finns en mängd analysmetoder i GIS. Några som nämns i denna rapport beskrivs
nedan.
• I en buffertanalys skapas buffertzoner (områden) runt antingen en punkt, linje eller en
polygon, vilket exempelvis kan användas till att analysera en utsläppskällas påverkan på
befolkningen.
• I en nätverksanalys kan den kortaste vägen i ett nätverk tas fram. Om det finns attributdata
till vägskiktet (information för varje vägsegment) så kan till exempel också den snabbaste
eller mest effektiva sträckan identifieras. Analysen kan användas för exempelvis
hemtjänstpersonalens resor eller skolskjutsturer.
• En överlagringsanalys innebär att nya informationsskikt (kartlager) tas fram genom att
företeelser inom samma geografiska område identifieras, till exempel elever i en skolas
upptagningsområde eller sjukdomsfall i ett område kring en utsläppskälla.
• Interpolation av data är skattningar av värden som ligger mellan mätpunkter vilket
resulterar i kontinuerliga rumsliga variabler. Grunden för all interpolation är rumslig
autokorrelation, vilket innebär att platser som ligger nära varandra är mer lika än de som
ligger långt ifrån varandra.1

1 Eklundh, L. (2003)
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• Modellering och simulering inom GIS innebär utveckling av modeller och scenarion som
bygger på geometri- och attributdata (information om de lägesbundna objekten), ofta för
spridning och fördelning i tid-rum. Ett exempel är simulering av effekterna på utbredning
av vektorer och de sjukdomar de sprider av ökad temperatur.2

Redovisning av statistik

Olika typer av områden används för att redovisa statistik; allt ifrån hela världen, länder
och regioner till rutor på meternivå. I Sverige är vanliga statistikområden kommuner,
nyckelkodsområden (NYKO) och SAMS. NYKO är ett indelningssystem som möjliggör
redovisning av statistik för delområden i olika storlek inom en kommun3. SAMS står
för ”Small Area Market Statistics” och är en rikstäckande indelning av homogena
bostadsområden som tagits fram av SCB i samarbete med kommunerna4. För att få ännu
bättre precision har det på senare tid blivit mer vanligt med till exempel 200- eller 500metersrutor.

2 Maheswaran, R. & Craglia, M. (2004)
3 www.scb.se
4 ibid
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5. Hälsa
World Health Organisation (WHO) definierar hälsa som ett tillstånd av totalt fysiskt, mentalt
och socialt välmående, och inte endast frånvaro av sjukdom eller svaghet5. Till hälsoområdet
kan alltså alla verksamheter knytas som på något vis är engagerade i att förbättra
befolkningens hälsa. Det inbegriper naturligtvis också vård- och omsorgsverksamhet.
Hälsa är därmed ett område inom vilket professionella från många olika discipliner
arbetar. Huvuddisciplinen är epidemiologi, som innebär studier av sjukdomars
utbredning, orsaker och förlopp. I och med befolkningsperspektivet är området i sig självt
informationsintensivt; det innebär stora datamängder, omfattande statistiska analyser och
kommunikation av resultat till beslutsfattare och allmänhet. Dessa egenskaper gör det
lämpligt att använda GIS.6
Uppgifter om patienter och/eller statistik över befolkning är grundläggande information
inom hälsoområdet; Det används i epidemiologiska studier, för studier av tillgång till
vårdservice samt i vård- och omsorgsverksamhet där bland annat resvägar för hemtjänst
tas fram.

5.1 Epidemiologi

Eftersom epidemiologi är huvuddisciplinen inom hälsoområdet och för att avancerade
GIS-analyser kan användas i epidemiologiska studier kommer GIS-användning inom detta
område att belysas närmare här.
Genom att komplettera data om hälsa med en geografisk dimension kan variationer
studeras för att få information om ohälsans orsak och spridning – vilket ökar möjligheterna
för att bota och förhindra sjukdomar7. Möjligheten att på en karta visa utbredningen
av sjukdomar, servicefunktioner, behov av vård, riskfaktorer hos befolkningen samt
förhållanden i den fysiska miljön som skulle kunna ha samband med sjukdomar, har
betydande fördelar i jämförelse med presentation i icke rumsliga tabeller8.
Användning av GIS som metod för att analysera hälsa har inte bara ökat mängden data
och de olika områden som det är möjligt att studera, utan har även möjliggjort nya typer av
frågeställningar.9
Det är sällan så att en plats är orsaken till att en sjukdom förekommer. I geografiska
studier förutsätts det emellertid att skillnader mellan olika områden som blir observerbara
kan visa på den verkliga orsaken. För att undersöka en hypotes som formulerats utifrån
resultat av geografiska studier eller finna orsaker till en hypotes som bekräftats genom
geografiska analyser behövs ofta andra metoder som komplement.10
För att öka förståelsen för sjukdomsprocesser med hjälp av GIS förekommer följande
metoder:
• Sjukdomskartering: Som namnet avslöjar lägesbestäms fall av sjukdomar på
en karta, vanligen som punkter eller aggregerade i områden (polygoner). Då
områden används kan exempelvis sjukdomsfall per befolkningsmängd räknas
5 www.who.int/about/en/
6 Ölvingson, C (2003)
7 Maheswaran, R. & Craglia, M. (2004)
8 ibid
9 Sivertun, Å (2005)
10 Löfman, O. & Schaerström, A. (2005)
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fram. Analysen går ofta ut på att uppskatta sann relativ risk för en viss sjukdom
i ett geografiskt område. Tillämpningar med denna metod finns exempelvis
för lokalisering av sjukvårdsresurser och produktion av sjukdomsatlaser.11
• Sjukdomskluster: För bevakning av allmänhetens hälsa anses det viktigt att uppskatta ifall
det förekommer kluster av sjukdomsfall och var de är belägna. Det ger möjlighet till att
undersöka potentiella miljö-/hälsofaror. De kan också användas i ekologisk analys (se
nedan).12
• Ekologisk analys har stor betydelse för epidemiologisk forskning. Fokus ligger här på
analys av en sjukdoms geografiska utbredning i förhållande till förklarande variabler
– företeelser som sammanfaller geografiskt med sjukdomsfallen.13
Kartering av sjukdomar är också ett hjälpmedel för att kontrollera spridning. På vilket
sätt sjukdomsintensitet representeras på kartan (vilka färger/symboler som används) kan
påverka tolkningen av sjukdomens utbredning och är därför viktigt att tänka på.
Det viktiga i den ökade förståelsen för sjukdomsprocesser är att den leder fram till sätt
att förhindra och förebygga insjuknande samt insatser som förbättrar tillgängligheten till
sjukvårdsservice14.
I en mängd länder finns det exempel på kartering av sjukdomar i nationella atlaser. I Atlas
of Namibia har flera sjukdomskartor och andra kartor som visualiserar befolkningens hälsa
tagits fram. Den information som kartorna ger kan användas för att bekämpa sjukdomarna.
I en tematisk karta presenteras var risken för Malaria är stor genom att visa sjukdomsfall
per 1000 invånare. Resultatet bygger på data om vårdinrättningars läge, rapporterade
malariafall per år i varje vårdinrättning och lägesbestämd befolkning. Befolkningen är
inte knuten till upptagningsområden så
för att avgöra andel malariasmittade i
närområdet till en hälsocentral eller ett
sjukhus delades landet upp i polygoner
utifrån vårdinrättningarna, vilket gav en
vårdinrättning i mitten av varje polygon.
När ett område delas upp på detta sätt
skapas så kallade ”Thiessen-polygoner”15.
Detta gjordes för att få fram antal invånare
som bor i en vårdinrättnings närområde för
att sedan kunna beräkna sjukdomsfall per
1000 invånare. Malariakartan jämförs också
med en tematisk karta över genomsnittlig
nederbörd i landet för att visa på samband
mellan områden med många malariafall och Figur 1. Koropletkarta över förekomst av Malaria, visas i
sjukdomsfall per 1000 invånare. Källa: 2002, Mendelsohn,
områden med stor nederbörd. Malariakartan J.M., Jarvis, A.M., Roberts, C.S. & Robertson, T. Atlas of
skulle kunna användas som beslutsunderlag Namibia. David Philip, Cape Town.
11 Maheswaran, R. & Craglia, M. (2004)
12 ibid
13 ibid
14 Cromley, E & McLafferty, S. (2002)
15 Eklundh, L (2003)
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för distribution av vaccin eller fördelning av andra resurser. Dessutom har informationen
betydelse för resenärer. I vilken omfattning den information som kartorna förmedlar
används på något sätt i Namibia är dock osäkert.16
Ett väldigt tidigt exempel på ekologisk analys är John Snows kartering av kolerasmittade
personer i förhållande till dricksvattenpumpar i London 1854. Han markerade här
kolerafallens adresser i kartan för att uppskatta deras närhet till vattenpumpar och kunde
genom denna metod identifiera en ansamling av sjukdomsfall nära en pump som i och med
det förmodades vara smittkällan. Det bekräftades också genom att kolerafallen minskade
när pumpen stängdes av. Snow fick därmed rätt i sin hypotes att smittan sprids via vatten

5.1.1 Sjukdomar och relaterade lägesbundna objekt

Infektionssjukdomar orsakas av mikroorganismer och sprids bland människor och djur
(värdar) antingen direkt, genom till exempel luft eller vatten, eller via vektorer (insekter
som bär på smittan utan att påverkas av den). När det gäller sjukdomar som sprids från
person till person finns det olika typer av lägesbunden information som kan tänkas behöva
användas tillsammans med hälsodata i GIS för att öka kunskapen om sjukdomen. För en
vattenburen smitta handlar det om vattennätverk inklusive reservoarer, vattenledningar
och privata brunnar. En luftburen smitta sprids vid mänsklig kontakt som kan kopplas
till bostadsförhållanden, trängsel och personliga kontakter på platser som skolor, dagis,
fängelser och arbetsplatser. Spridningsvägar för sexuellt överförbara sjukdomar kan
kopplas till identitet, sexualitet och kön, varav de två förstnämnda är mer svårtillgänglig
information.18
Ekologiska studier av förhållandet smitta-vektor-värd och förbättrade
övervakningsmetoder har identifierats som viktiga prioriteringar för att möta problemen
med infektionssjukdomar. Det förnyade intresset för dessa sjukdomar beror på att dessa
sjukdomar återigen dykt upp på platser där man trodde att problemen övervunnits. GISanalyser har en stor roll i det förnyade intresset till försök att i olika geografiska skalor
överblicka problemen med sjukdomar som sprids via insekter.19
När det gäller smittsamma sjukdomar kan GIS hjälpa till att identifiera tillväxtområden,
vektorer och deras miljöer samt riskpopulationer. Det används internationellt för att
bekämpa stora infektionssjukdomar.20

5.1.2 Kluster

Det vanligaste sättet att identifiera kluster är att skapa koroplet-kartor (tematisk karta där
olika färger representerar frekvens) över information, exempelvis sjukdomsfall. Vilka
kriterier som ska gälla för att avgöra om kluster existerar – var gränsen ska dras – och om
de identifierade klustren har signifikans är frågor som inte har självklara svar. Det finns
en mängd olika metoder för att påvisa förekomst av kluster av sjukdomsfall i geografin. I
många fall där förekomst av kluster undersöks används statistiska metoder som beskriver
sannolikheten att klustren kan ha uppstått av en slump.21

16 John Mendelsohn, RAISON, Research and Information Services of Namibia, Samtal 2006-06-06
17 Snow, J. (1855)
18 Cromley, E & McLafferty, S. (2002)
19 ibid
20 Sivertun, Å. (2005)
21 Cromley, E. & McLafferty, S (2002)
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Klustermetoder är verktyg som kan hjälpa forskare och politiskt ansvariga att förstå
geografiska mönster. Att veta om kluster förekommer och var de är lokaliserade är
en viktig grund för forskning inom hälsa och för att bestämma inriktning på åtgärder.
Hälsomyndigheter får också förfrågningar från grupper och individer om att undersöka
förekomst av rumsliga kluster av ohälsa.22
För vissa sjukdomar finns det kända riskfaktorer. Det är därför möjligt att förekomst
av kluster av sjukdomsfall kan förklaras av en hög andel befolkning med egenskaper som
ökar risken. Det finns metoder som tar hänsyn till det i klusteranalyser. Här används ofta
statistiska metoder som kontrollerar förekomst av riskfaktorer och analyserar kluster som
inte kan förklaras av att en stor del av befolkningen är mer mottaglig för sjukdomar.23
När klustermetoder används i GIS kan även ekologiska analyser göras för att hjälpa till
att identifiera orsaker till hälsoproblem. Genom överlagring av ”klusterkartor” på kartlager
med information om fysisk/social miljö kan variationer i ohälsa kopplas till fysiska eller
sociala faktorer. Exempelvis kan det undersökas ifall påvisade kluster sammanfaller med
transportleder eller potentiella platser för utsläpp av föroreningar24.
Många klustermetoder finns inte tillgängliga i kommersiella GIS, utan särskilda
program måste ofta användas för att ta fram resultat som sedan kan importeras till ett GIS.
Det går också att programmera makron i vissa GIS som gör det möjligt att använda dessa
analyser. Utvecklingen inom detta område går dock snabbt framåt.25
Ett exempel där statistiska metoder använts i GIS är Gideon Mazingas studie av
spädbarnsdödlighet i Malawi för att kunna ta fram en strategi för var insatser ska
prioriteras. Här användes GIS för att se geografisk spridning av spädbarnsdödlighet (antal
barn av 1000 födda som dött inom ett år från födseln). Siffror på dödlighet från National
Statistics Office of Malawi karterades tematiskt för landets distrikt. Sedan användes ett
verktyg för rumslig autokorrelation, kallad Morans II, vars syfte är att upptäcka avvikelser
från slumpmässig fördelning. I detta fall användes metoden specifikt för att avgöra om det
förekom kluster av distrikt med hög spädbarnsdödlighet. Det visade sig att fördelningen i
landet var slumpmässig. Resultatet av analyserna gav insikt i att insatser borde planeras för
hela landet och att de distrikt som visat sig ha hög spädbarnsdödlighet borde prioriteras.26

5.1.3 Framtidsområden för geografiska analyser inom epidemiologi

Det finns tillämpningar av GIS för epidemiologi som skulle kunna användas i större
utsträckning än de gör idag. Några av dem tas upp här.
Sjukdomsorganismer kan muteras för att bättre kunna reproducera sig. Kartering och
analys av genetiska skillnader hos organismerna är därför en viktig tillämpning i GIS som
ännu inte förekommit i så stor utsträckning. GIS kan också användas för att hjälpa till att
avgöra varför nya stammar uppstår. Till exempel användes GIS för att se samband mellan
stor förekomst av en mer motståndskraftig typ av lunginflammation och befolkningens
tillgång till antibiotika i en kanadensisk studie.27
Många sjukdomar, som till exempel cancer, har långa latenstider mellan exponering
och diagnos. Därför är det viktigt att kunna följa var enskilda patienter har bott och vistats
22 Cromley, E. & McLafferty, S (2002)
23 ibid
24 Maheswaran, R. & Craglia, M. (2004)
25 ibid
26 http://gis.esri.com/library/userconf/health06/docs/infant_mortality.pdf
27 Cromley, E & McLafferty, S. (2002)
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under många år28. Individdata på personers rörelse över korta och långa avstånd över tiden
är dock information som endast är tillgänglig i ett fåtal länder, exempelvis i Finland29.
För att få förståelse för en sjukdom och planera åtgärder kan det vara av vikt att kunna se
sjukdomsspridningen både i ett geografiskt perspektiv och i tid
tid. För många sjukdomar, som
exempelvis influensa, varierar nivån av sjukdomsfall med årstiderna. Av denna anledning
förkommer också att tiden för sjukdomsförekomst karteras. I en studie skapades en karta
över toppar av rotavirus över hela USA med hjälp av data om antal fall per vecka från 60
laboratorier i landet. Genom interpolation av dessa data skapades en kontinuerlig yta där
olika färgnyanser representerade månaderna då förekomsten av virusinfektionen var som
högst.30
Program för mer avancerade rumsliga analyser och tidsgeografiska analyser har börjat
utvecklas. Möjlighet till integration av dessa med traditionella GIS-program har dock varit
dålig.31
GIS används också för att utläsa samband mellan ohälsa och fattigdom. I Nordamerika
har forskare börjat intressera sig för det som kallas ”environmental equity”, vilket innebär
att de studerar vissa sociala gruppers närhet till hälsoskadliga platser. Befolkningen som
bor i områden där det exempelvis finns förorenade vattendrag eller platser med farligt
avfall jämförs då ur ett socioekonomiskt perspektiv med befolkningen på regional eller
nationell nivå.32

5.2 Vård till befolkningen

I en mängd studier har det konstaterats att vårdservicens lokalisering har betydelse för
befolkningens hälsa eftersom nyttjandet minskar när avståndet till servicen ökar. Inom
geografin är denna företeelse känd som ””Distance decay”.33
Geografiska informationssystems möjlighet att visualisera till exempel vårdservicens
utbredning, behov av vård samt kommunikationer mellan befolkningen och
vårdinrättningarna geografiskt, gör det lämpligt att använda detta verktyg för att utvärdera
utbudet av vårdservice och optimera lokalisering.34
GIS används också för att hantera och söka information om vårdinrättningar. Många
hälsomyndigheter, i alla fall i USA, använder GIS för att hantera spatial information om
vårdservice. Genom att ha vårdinrättningarna lägesbestämda och kunna visa dem på en
karta kan de lätt visualisera var tillgången på service är hög respektive låg. Det är också
möjligt att ställa frågor om informationen i GIS för att undersöka vilka typer av tjänster som
finns och anläggningarnas nyttjandegrad, personaltillgång och ekonomi. För befolkningen
gör dessa system nytta i möjligheten att identifiera närliggande vårdinrättningar och få
information om dem, till exempel vilken typ av vård de tillhandahåller och under vilka
tider. Användarvänliga webbtjänster utvecklas nu för att främja sådana karttjänster och den
typen av informationssökning.35
Lokaliseringsfördelningsmodeller har utvecklats och tillämpas i studier av tillgänglighet
till hälsovård. Det är matematiska modeller som optimerar lokaliseringen av vårdinrättningar
28 Sivertun, Å. (2005)
29 Maheswaran, R. & Craglia, M. (2004)
30 Cromley, E & McLafferty, S. (2002)
31 Maheswaran, R. & Craglia, M. (2004)
32 Gatrell, A. & Löytönen, M. (1998)
33 Cromley, E & McLafferty, S. (2002)
34 ibid
35 ibid
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med funktioner som uttrycker beslutsfattarnas krav och mål. Tre varianter av dessa, som kan
användas i GIS, beskrivs av Cromley och McLafferty: Fördelningsmodeller (”allocation
models”), eller tillgänglighetsmodeller, förutsätter att vårdinrättningarnas lokalisering är
fasta och avgör vilken befolkning som ska höra till vilken vårdinrättning med hänsyn
till exempelvis avstånd – så att upptagningsområden identifieras. Lokaliseringsmodeller
(”location models”) söker fram lokaliseringar, från ett antal potentiella platser, som oftast
antingen uppfyller ett krav på, eller minimerar, den tid det tar för befolkningen som finns
inom upptagningsområdet att nå vårdinrättningen. Det är också vanligt att avståndet
används. Lokaliseringsfördelningsmodeller (”location allocation models”) identifierar
således både optimal lokalisering och fördelar befolkningen.36
När sådana modeller integreras i GIS blir systemen geografiska beslutstödssystem i
planeringsprocessen. Till skillnad från andra ”vanliga” beslutstödssystem innehåller de:
stöd för att använda geodata, representation av rumsliga relationer och strukturer, tillgång
till tekniker för geografiska analyser och stöd för att visa resultat i olika former, varav
kartan är en. Under de senaste årtiondena har lokaliseringsmodeller utvecklats men med få
undantag har dessa inte helt integrerats i GIS-mjukvara.37
I traditionella Lokaliseringsfördelningsmodeller tas det inte hänsyn till de potentiella
platsernas förutsättningar för att bygga en anläggning för en viss typ av vård. Genom
förmågan att koppla ihop olika datalager geografiskt, möjliggör GIS att både läge och
platsegenskaper kan beaktas när potentiella lokaliseringar identifieras.38
I Maryland använde planerare GIS för att identifiera och ranka platser för lokalisering av
nya hälsocentraler. Denna GIS-applikation innehöll lager med information om markstorlek,
avstånd till andra anläggningar och kluster av stort vårdbehov, andel lokal befolkning äldre
än 65 år, nuvarande markanvändning, platsens tillgänglighet, procentuell lutning samt
tillgänglig infrastruktur som vatten och avlopp.39

5.2.1 Avstånds- och tillgänglighetsanalyser

I ett system för vårdservice finns oftast vårdinrättningarna representerade av punkter
medan befolkningen antingen kan representeras av punkter eller vara aggregerad i
polygoner. Förbindelserna dem emellan utgörs av linjer (till exempel närmaste avstånd
fågelvägen). Dessa objekt bildar ett nätverk som kan användas för att utvärdera jämlikhet
och effektivitet i befintlig eller planerad lokalisering av vårdservice. En fördel med GIS
är att befolkningens närhet till service kan mätas även via transportleder och inte bara
fågelvägen.40
I lokaliseringsanalyser används ”kortaste väg”-algoritmer för att finna den väg med
kortast avstånd (eller minst ”kostnad”) från en punkt i ett transportnätverk till en annan.
Linjerna i nätverket består av segment som binds samman med noder. Till varje linjesegment
finns ett numeriskt värde som representerar en kostnad, till exempel hastighetsgräns eller
lutning på vägen. De topologiska nätverk som behövs för dessa analyser hanteras lätt i ett
GIS uppbyggt i vektorformat. Därför har ”kortaste väg”-algoritmer integrerats till GIS i
större utsträckning än många andra modeller.41
36 Cromley, E & McLafferty, S. (2002)
37 ibid
38 ibid
39 Marks, A. & Thrall, G. & Arno, M. (1992)
40 Cromley, E & McLafferty, S. (2002)
41 ibid
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Oftast är vårdgivaren en fast punkt som befolkningen tar sig till för att få vård men det finns
också vårdgivare som förflyttar sig för att nå vårdtagare, som till exempel vårdbiträden
inom hemtjänsten, doktorer som gör hembesök och ambulans42. För planering inom
dessa verksamheter kan naturligtvis ”kortaste väg”-algoritmen också användas. Inom
till exempel hemtjänsten kan personalen behöva ge vård till flera vårdtagare om dagen.
När flera platser ska besökas används det som kallas ”travelling-salesman”-analys43.
Då planeras en rutt utifrån en punkt på så sätt att alla punkter besöks i optimal ordning
(till exempel sett till avstånd eller tid) för att sedan komma tillbaka till utgångspunkten.

5.2.2 GIS-tillämpningar för att förbättra tillgängligheten till vård

Ett exempel på tillgänglighetsanalys, som gjordes på 1950-talet, är Sven Godlunds så
kallade omlandsanalys som låg till grund när Sverige delades in i sjukvårdsregioner.
Godlund beräknade här restider till olika sjukhus som skulle kunna få ställning som
regionsjukhus och redovisade resultatet i isaritmkartor, med vilka han kunde visa på föroch nackdelar med de olika alternativen.44
I utvecklingsländer har det länge satsats på sjukhus och andra vårdinrättningar i
urbana områden medan landsbygden har försummats i detta avseende. Därför används nu
geografiska informationssystem för att utvärdera och förbättra tillgängligheten till bra vård
på landsbygden i flera länder, bland annat i Tanzania.
Det GIS som byggts upp i Tanzania för att utvärdera vårdutbudet, innehåller lägesbunden
information om demografi, ohälsa och sjukvård. Genom att använda geografiska objekt,
som bosättningar, transportleder, vattenledningar och administrativa gränser, och
topografiska kartor i rasterformat tillsammans med statistiska data om vårdinrättningarna
har ett hälsoindex tagits fram för varje hälsocentral/sjukhus. Hälsoindexen är baserade på
följande information:
• Allmänna uppgifter såsom typ av vårdinrättning, teknisk utrustning (till exempel laboratorier) och vattentillgång
• Personal (antal, utbildning)
• Vilka sjukdomar som behandlas (till exempel malaria, kolera, mässling, undernäring)
• Övriga tjänster såsom antal vaccinationer mot mässling, antal distribuerade läkemedel,
familjeplanering och för- och eftervård vid graviditeter.
Tematiska kartor har sedan skapats för att visualisera resultaten av analyserna och de
olika vårdinrättningarna har också jämförts med varandra. Därefter har detta använts
i planeringen för att bestämma åtgärder. En av de första upptäckterna från studien var
att det inte fanns något kvantitativt problem gällande tillgång till sjukvård i Tanzania.
Däremot visade det sig att vårdinrättningarna ofta hade bristande kvalitativa egenskaper.
Grundläggande förutsättningar som tillgång till rent vatten eller laboratorier, för att kunna
upptäcka malaria, saknades hos många. En tematisk karta visar att 29 vårdinrättningar
saknade avlopp. Några av dessa hade 5 km till närmaste källa med rent vatten.45

42 Cromley, E & McLafferty, S. (2002)
43 Pilesjö, P. & Eklundh, L & Olsson, L (2003)
44 Godlund, S. (1958)
45 Henke, S. & Schweikart, J. (2006)
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Det förekommer också att hälsoplanerare använder demografiska uppgifter,
socioekonomiska uppgifter och hälsodata för att identifiera större behov av vårdservice i
vissa områden än i andra.
Inom USAs allmänna tandvård användes GIS exempelvis i södra New Jersey för
att identifiera områden som skulle prioriteras för statligt finansierad tandvårdsservice.
Här identifierades de områden där barnens risk för karies var högst med hjälp av
sociodemografiska uppgifter som andel barn som klassas som fattiga och etnisk mångfald.
Områden med optimal nivå av fluor i kranvattnet exkluderades eftersom det minskar risken
för karies. Genom att utföra överlagring av kartlager med information om kariesrisken
och lager med information om personalbrist kunde ett antal högprioriterade områden
identifieras.46

5.3 Problem med att använda GIS som metod

När GIS används som metod finns det vissa hinder som kan uppstå och problem som
användaren bör vara medveten om.
Eftersom det är så många verksamhetsområden som är inblandade i hälsoområdet eller
har data av intresse för området så förekommer det ofta att flera olika datakällor används48.
Ett problem som uppstår då resultat från olika studier ska läggas samman, för validering
eller för att analysera om geografiska samband finns, är att områdena och tidsskalorna som
informationen är kopplade till kan variera49.
GIS som metod har bland annat kritiserats på grund av att data kan presenteras så
att känslig information kommer fram3. Etik blev därför en aktuell fråga inom GISområdet under 90-talet. Inom verksamhetsområden som i stor utsträckning hanterar
data om befolkningen och dessutom information som kan vara extra känslig, som inom
hälsoområdet, är det väsentligt att ta upp denna fråga.
Cromley och McLafferty varnar för att kartor med personinformation – som sociala
demografiska data och hälsodata handlar om – kan användas för att stigmatisera eller
diskriminera sjuka personer. Risken finns att personer nekas sjukförsäkringar eller
medicinsk behandling med anledning av deras geografiska läge. Därför används stora
områden för redovisning av data när känslig personinformation presenteras. Ett annat
alternativ är att presentera data på småskaliga kartor, vilket gjordes med data över sexuella
relationer i Baltimore. Varje punkt representerade i detta fall en adress men det var inte
möjligt att avgöra vilken eftersom den täckte ett så stort område.50
Även om informationen presenteras så att den inte går att hänföra till en person utan
till ett relativt stort område finns risk för diskriminering. Curry menar att GIS, på grund av
visualiseringsmöjligheterna, är ett verktyg för att göra ”digitala individer” mer verkliga,
och att det stärker incitamenten för att behandla dem som verkliga51.
GIS är en relativt ny teknik och även om utvecklingen gått snabbt framåt så finns det
fortfarande begränsningar i data och metod. Det betyder att det alltid finns risk för att göra
misstag vilket kan resultera i förlorad trovärdighet i metoden. Maheswaran och Craglia

46 Cromley, E & McLafferty, S. (2002)
47 Ölvingson, C (2003)
48 Sivertun, Å. (2005)
49 Curry, M. (1998)
50 Cromley, E & McLafferty, S. (2002)
51 Curry, M. (1998)
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framhäver därför att det är viktigt med information om de begränsningar som finns och
olika visualiserings- och analysmetoders lämplighet.52

5.4 Förutsättningar för ökad GIS-användning inom hälsoområdet

De flesta GIS-applikationer som stödjer utövare inom hälsoområdet är småskaliga,
utvecklade för specifika syften och har inte erhållit något större erkännande53. Det finns
dock företeelser som tyder på att användning av GIS inom detta område kommer att öka.
På politisk nivå, internationellt och nationellt, har frågan om hälsa/ohälsa aktualiserats
och getts viss prioritet som ett resultat av exempelvis allmän oro för uppkomst av
sjukdomar som Creutzfeldt-Jakob, SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) och
Fågelinfluensan. På grund av detta har efterfrågan på beslutstöd för resursfördelning och
allmän information ökat. Det skapar möjligheter för en metod som GIS, vilken underlättar
datadelning och analys av tillgänglighet till vårdservice och kluster av ohälsa. En ökad
satsning i Europa på miljöaspekter, som att öka förståelsen för samband mellan hälsa och
faktorer i omgivningen, ger ytterligare stöd för att använda GIS.54
Även politiska initiativ som e-förvaltning och e-hälsa skapar bra förutsättningar för
GIS-användning, bland annat för att de främjar informationsspridning och tros medföra
en förskjutning från persondatororienterad till webborienterad informationshantering55.
Hälsorelaterad data blir redan allt mer tillgänglig via nationella statistikkontor (SCB i
Sverige) och internationella organisationer som WHO56.
I Sverige har Europakommissionens ”Action Plan on eHealth” (Europakommissionens
handlingsplan för hur informations- och kommunikationsteknik kan användas för att öka
vårdkvaliteten i hela Europa) spelat en betydande roll för Socialstyrelsens framtagande
av en Nationell IT-policy för vård och omsorg. Det är en strategi för hur IT-användningen
ska se ut inom sektorn. Just nu pågår arbetet med att ta fram en handlingsplan för hur
strategin rent praktiskt ska genomföras. På nationellt plan fanns också goda skäl till att
ta initiativ till en nationell IT-policy; Det hade kommit signaler från flera huvudmän om
behovet av nationella riktlinjer och ett gemensamt mål för IT-användning. Det är den
Nationella ledningsgruppen för IT i vård och omsorg som tagit fram strategin med hjälp
av referensgrupper. I denna ledningsgrupp ingår en representant på högsta nivå samt en
sakkunnig expert från sex betydande vårdaktörer: Socialdepartementet, Socialstyrelsen,
Läkemedelsverket, Apoteket AB, Sveriges Kommuner och Landsting samt Carelink som
är en intresseförening för utveckling av nationellt IT-stöd inom vård och omsorg.57
Genomförandet av en nationell strategi för IT i allmänhet inom vård och omsorg borde
också ge bra förutsättningar för att öka GIS-användning inom detta område i Sverige.
I Sverige har införandet av den nationella vårdgarantin år 2005 också inneburit att
vi kan vänta oss ökad patientrörlighet, vilket ställer krav på samordning och som i sin
tur ökar behovet av standarder58. Detta kan göra att det både efterfrågas ny teknik för att
tillgängliggöra information och att det blir lättare att sprida tekniska lösningar från en
organisation till en annan.

52 Maheswaran, R. & Craglia, M. (2004)
53 Ölvingson, C (2003)
54 Maheswaran, R. & Craglia, M. (2004)
55 ibid
56 ibid
57 Daniel Forslund, Enheten för hälso- och sjukvård, Socialdepartementet, intervju 2006-04-25
58 ibid
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Något som också tyder på framsteg är ökad förekomst av speciella intressegrupper
för området GIS och hälsa bland GIS-föreningar internationellt och utveckling av
kompetenscentra som Informatics Collaboratory for the Social Sciences in the United
Kingdom.59
I USA var federala myndigheter den primära drivande kraften för spridning av GIS
till hälso-området. Myndigheter, som ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease
Registry), har till exempel arrangerat konferenser på ämnet och tillsammans med forskare
på universitet tagit ledningen i att utveckla GIS-utbildningsprogram speciellt för hälsoarbetare. ATSDR, Centers for Disease Control and Prevention och National Center for
Health Statistics stödjer bland annat en GIS-lektionsserie och ett e-nyhetsbrev för hälsa.60
I Sverige har Linköpings Universitet tagit fram kurser för användning av GIS inom
hälsoområdet, som bland annat är riktade mot folkhälsoarbetare och andra yrkesverksamma
inom vård/omsorg. Inom kursen får studenterna bland annat göra större arbeten med data
som de själva ansvarar för att få tag på genom internationella källor. Några exempel
på arbeten som tagits fram handlar om ambulanspositionering, arsenik i grundvatten,
malariabekämpning i Sudan och Indien, Gula febern och immuniseringsprogram i
Pakistan.61
Seminarier om GIS inom hälsoområdet arrangeras i Sverige av olika aktörer inom GISbranschen.

6. Skolplanering
Litteratur särskilt om GIS-användning i planeringsverksamhet som bedrivs inom
skolförvaltningar är inte lättillgänglig. Den typ av frågeställningar som GIS kan besvara
inom detta område finns dock inom andra verksamheter. Liksom vid analys av hälsa
används här information om befolkning. Det är av intresse att veta var människor med
vissa egenskaper finns geografiskt men inte att analysera varför de finns just där – vilket i
vissa fall är ett mål i studier av hälsa. De GIS-analyser som kan användas är relativt enkla
när information väl finns i systemen. Det handlar till exempel om att få fram information
om personer som bor inom särskilda områden, mäta avstånd till bostäder och hitta kortaste/
snabbaste väg mellan platser. Vid lokalisering av nya skolor skulle samma sorts analyser
kunna göras som vid lokaliseringsanalyser för vårdinrättningar. Det innebär att det i GIS
tas hänsyn till platsers lämplighet för anläggning av en skola och tillgängligheten till
platserna.

7. Strategier och erfarenhetsutbyte vid införande och användning
En svaghet när det gäller att ffå in GIS och det geografiska perspektivet i organisationers
informationssystem och analysarbete är avsaknad av strategiska planer för fördelning av
resurser. I de flesta länder har många organisationer i offentlig sektor, inklusive de i vårdoch omsorgssektorn, fortfarande en bit att gå när det gäller utveckling och införande av
strategier som ser information som en strategisk resurs – det vill säga informationsstrategier
som handlar om informationens värde och dess plats inom organisationen samt åtkomst och
spridning. Utan sådana ”GIS/IT-strategier” kommer slumpmässig användning, bristande
59 Maheswaran, R. & Craglia, M. (2004)
60 Cromley, E & McLafferty, S. (2002)
61 Åke Sivertun, Lektor, Institutionen för datavetenskap, Linköpingsuniversitet, e-postkommunikation november 2006
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integrering med organisationens övriga verksamhet samt hinder för tillgång och utbyte av
information inom och mellan organisationer fortsätta att förekomma.61
När studier görs kan det vara fördelaktigt att undersöka hur information/data som tas
fram ska kunna användas även i andra sammanhang inom verksamheten. Det kan också
motivera den merkostnad som det innebär att koordinatsätta data. Genom att tillgängliggöra
data kan system och data också spridas till nya användningsområden och användare,
även utanför organisationen. Fler användare kan också innebära lägre kostnad och större
användbarhet i och med att ny information tillförs.62
Gatrell och Löytönen skriver att ett öppnare internationellt utbyte av erfarenheter av att
använda vissa metoder måste till för att gynna utvecklingen inom området GIS och hälsa.
Och det gäller naturligtvis även inom andra områden där GIS-användningen inte slagit
igenom. De trycker också på att det i mycket större utsträckning måste ges erkännande till
utveckling av nya metoder på andra platser. Det gäller både geografiskt och ämnesmässigt
– allt för ofta utvecklas nästan helt identiska tekniker flera gånger fast inom olika
ämnesområden.63

8. Exempel på tillämpningar i svenska organisationer
I detta kapitel presenteras hur GIS används i verksamhet inom hälsoområdet och
skolförvaltning i sex svenska organisationer. Här beskrivs också vilka nyttor som erhållits
genom att GIS tillämpas och i viss utsträckning även hur det har kommit sig att tekniken
börjat tillämpas och erfarenheter av införandearbetet.

8.1 GIS-användning i Region Skåne

Detta avsnitt bygger på en presentation av och samtal med Per Arvidsson och Åke Boalt,
Regional utvecklingsledning, Region Skåne.
För hälso- och sjukvårdsfrågor använder Region Skåne geografiska informationssystem,
GIS, för allt ifrån information till undersökningskallelser till analyser av befolkningens
tillgänglighet till vård. Region Skåne har ansvar för hela hälso- och sjukvårdsverksamheten
och även kollektivtrafiken samt verksamhet för regional utveckling. För att betjäna hela
denna organisation, med 33 000 anställda, har det byggts upp en integrerad verksamhet
av statistik och GIS. GIS- och statistikfunktionen, som är organiserad under Regional
utvecklingsledning, tar fram planeringsunderlag för Skåne och förser olika verksamheter
inom regionen med statistik – och på senare år mer och mer genom GIS.
Det system som Region Skåne har byggt upp för att hantera bland annat frågor
inom hälso- och sjukvård är ett geografiskt informationssystem. Arbetet görs alltså med
ett GIS-verktyg men slutprodukten är inte alltid en karta. De uppgifter som GIS- och
statistikfunktionen arbetar med att ta fram med hjälp av GIS är:
• vilka personer som hör till vilka upptagningsområden
• underlag för upphandling av primärvårdstjänster med data om social struktur, vårdtyngd etc.
• underlag för lokalisering av vårdenheter
62 Maheswaran, R. & Craglia, M. (2004)
62 Sivertun, Å (2005)
63 Gatrell, A. & Löytönen, M. (1998)
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• underlag för resursfördelning
• faktablad om befolkningens sociala struktur i olika områden
• information till allmänheten om vårdutbudet
För att exempelvis se till social struktur i olika områden och ta fram vårdtunga grupper
används statistik på individnivå. De områdesindelningar som kan användas för att redovisa
statistiken är:
• kommun
• tätort
• glesbygd
• SAMS (statistikområden)64
• kilometer-rutor
• 500-metersrutor
De underlagsdata som används i systemet är:
• geografiskt finfördelad statistikdatabas över regionen65
• befolkningsregistret försett med fastighetskoordinater och områdeskoder (registret
kontrolleras två gånger om året för att informationen ska hållas aktuell)
• lägesbestämt vårdutbud
• grunddata knutna till objekt/rutor
• nätverksbildande vägnät som är hastighetsskattat (NVDB, nationell vägdatabas)
• kollektivtrafikens nät och hållplatser – lägesbestämda
• sjukvårdsadministrativa geografiska indelningar i hela skåne (aktualiseras vid behov)
• bakgrundskarta
Diverse statistiska uppgifter finns för alla personer som bor eller arbetar i Skåne.
Arbetsplatserna är koordinatsatta till 95 procent, vilket kan jämföras med de 60 procent
som SCB har koordinatsatta, och statistik över pendling finns. För att avgöra vilka
personer som hör till vilka områden används personernas bostadsadress vid årets slut. Det
går också att ta fram uppgifter om var personerna bodde senast innan detta. I och med
att individer i viss utsträckning kan följas geografiskt över tiden, ges möjlighet att med
större säkerhet undersöka samband mellan ohälsa och lägesbundna fenomen. Individdata
behandlas i forskar-databaser på en SCB-server som nås via en tunnel genom brandväggen.
Statistiksäkerheten och sekretessen är här hög.
Den databas som informationen hanteras i är väldigt snabb på grund av att den
aldrig lagrar tabeller (en ”layout” av en tabell kan dock sparas ned). I systemet används
GIS-programmet ArcView och TransCAD – ett program för att hantera trafik- och
transportplanering med möjlighet att göra avancerad ruttplanering.
I följande text ges exempel på hur personal ute i vård- och omsorgsverksamheterna
använder GIS-funktioner samt GIS-analyser som utförs på GIS- och statistikfunktionen.
64 Small Area Market Statistics, SAMS, är en rikstäckande indelning av homogena bostadsområden. SAMS är framtagna av SCB i samarbete
med kommunerna.
65 Den geografiskt finfördelade statistikdatabasen har utvecklats och används tillsammans med Statistiska Centralbyrån (SCB) och
kommunerna Helsingborg, Lund, Kristianstad och Höganäs.
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8.1.1 Områdesindelning och vårdplanering

För alla verksamheter, som exempelvis primärvård, tandvård, barnavård och så vidare,
finns olika områdesindelningar (upptagningsområden) som innebär att varje vårdinrättning
har ansvar för ett visst geografiskt område. En områdesindelning kan utgöras av SAMSområden, 500-metersrutor eller jämnstora områden som är mindre än 500-metersrutor.
Nyckelkodsområden (NYKO) används inte eftersom landsting med många kommuner har
mycket svårt att hantera förändringar i NYKO-indelningen.
För områdesindelning används en enkel IMS-tjänst – en GIS-tjänst tillgänglig över
Internet – som ett antal personer från de olika verksamheterna har behörighet att använda.
Bakgrundskartan i applikationen finns i skala 1:10 000 och 1:20 000. Andra lager i kartan
visar olika vårdinrättningar samt områdesindelningar för de olika verksamheterna. I
tjänsten kan användarna klicka på ett område – en polygon – och se hur många invånare
som finns där. Det finns också faktablad om befolkningen som kan visas i Pdf eller Excel
för varje område. De innehåller befolkningsstatistik med variabler som ålder, födelseland,
utbildning, inkomst med mera, vilket ger en bild av den sociala strukturen i områdena.
Anledningen till att IMS-tjänsten utvecklades var helt enkelt för att statistik efterfrågades
ute i verksamheterna. En karttjänst gjorde att det blev enklare att söka fram informationen
men den var inte nödvändig.
Revideringar av områdesindelningarna görs inför varje år. Beslut om ny
områdesindelning tas i respektive verksamhetsområde där information om var de nya
gränserna ska dras förmedlas genom en markering med penna på en utskrift, eller genom
att rita digitalt på bilden, som sedan skickas till GIS- och statistikfunktionen. Här läggs
förslag till ändringar in med verktyget ”ändra gräns” i applikationen och sedan skickas det
tillbaka till verksamheterna för godkännande. Även om detta innebär ett dubbelarbete är
det en stor fördel att information som är viktig för områdesindelningen är lättillgänglig och
tydlig genom att den hanteras i ett GIS. Det finns möjlighet för verksamheterna att beställa
tillägg som gör det möjligt att på egen hand kunna skapa nya områdesgränser, men än så
länge är det ingen som använder dessa.
De olika vårdinstanserna använder också GIS för att få uppgifter om befolkningen i
de olika upptagningsområdena. I befolkningsregistret är ålder en viktig variabel – både
för att undersöka resursbehov för framtiden och för att kalla till undersökningar. Det
nyttjas till exempel av barnavårdscentraler och tandläkare som kallar barn i vissa åldrar till
undersökning.

8.1.2 Analyser av tillgänglighet

Ett exempel på en geografisk analys som görs i systemet är vad som händer med
tillgängligheten när en vårdcentral läggs ned eller byggs upp på en viss plats. Analyser av
var en nyetablering är mest lämplig har endast blivit aktuellt vid ett tillfälle.
De data som används vid studier av hur befolkningens tillgänglighet till närmaste
vårdcentral påverkas vid en nedläggning är: koordinatsatt befolkning, vägnät, vårdcentralens
läge och dess upptagningsområde. En möjlig operation i systemet innebär att beräkningar av
avstånd till närmaste vårdcentral innan och efter eventuell nedläggning görs för alla hushåll.
Avståndet mäts i exakt antal meter via vägnätet. Denna metod användes när nedläggning
av Vittsjö vårdcentral diskuterades. Resultatet av analysen presenteras i kartan nedan som
visar skillnaden i tillgänglighet, räknat i avstånd, med och utan den nedläggningshotade
vårdcentralen. Ifall det finns flera alternativ kan skillnaderna i tillgänglighet för varje
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vårdcentral jämföras för att se
i vilket fall lägst antal personer
drabbas i stor utsträckning.
Analyser som denna kan
användas som beslutsunderlag
för politiker. Politiker kan också
använda presentationen för att
bemöta befolkningens krav och
frågor – som ofta uppstår vid
nedläggningsplaner.
Det är också möjligt att
räkna tillgänglighet i minuter
med hänsyn till färdsätt (bil/
kollektivtrafik) och tid på dygnet
med hjälp av vägdata (med
hastighetsskattat vägnät) i en Figur 2. Skillnad i reseavstånd i meter för befolkningen i vårdcentraltillgänglighetsmodell som har område Vittsjö, vid stängning av vårdcentralen i Vittsjö. Källa: Per
utvecklats på statistik- och GIS- Arvidsson, Regional utvecklingsledning, Region Skåne, 2005-04-25
funktionen med hjälp av konsult.
I modellen har Skåne delats in i en matris med 74 000 rutor i storleken 500x500 meter. För
varje ruta kan tillgänglighet till exempelvis sjukhusen i länet beräknas.
Region Skåne har också utfört analysarbete för att få fram underlag till den
omstrukturering av sjukhusvård som genomförts. I omstruktureringen planerades det
för att olika sjukhus skulle ha olika specialiseringar och därmed olika resurser, och vid
fördelningen av resurser har GIS använts.
I ett exempel utvärderas vilka sjukhus som ska ha utrustning för att utföra dialys och
hur många dialyspatienter de ska kunna ta emot på en gång. Patienter med njurproblem
får enligt bestämmelser ha max 37 minuter till ett sjukhus med dialysenheter, vilket
innebär att upptagningsområdena för dessa sjukhus inte får vara större än att all
befolkning inom upptagningsområdet kan nå sjukhuset inom detta tidsintervall. För att
få fram nödvändig information används
en tillgänglighetsmodell (beskriven ovan).
Eftersom det inte bara är avståndet som
ligger till grund för tillgänglighetsanalysen
används information om hastighetsgräns på
vägarna för att beräkna tiden med bil från
alla 500-metersrutor i matrisen till varje
sjukhus med dialysenheter. När man som
i exemplet i figur 3 har testat att fördela
dialysutrustningen på sju stycken sjukhus
kan man få fram vilka rutor som inte
uppfyller kriteriet 37 minuter. Nästa karta
visar hur upptagningsområdenas utbredning
förändras när ett åttonde sjukhus utrustas Figur 3. Upptagningsområden för sju sjukhus med
dialysenheter. Källa: Region Skåne
med dialysenheter.
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8.1.3 Studier av hälsa

I Region Skåne används GIS för att undersöka
samband mellan yttre miljöfaktorer och
ohälsa. Det som analyseras är alltså var olika
typer av ohälsa (inte bara sjukdomar) finns
och om det sammanfaller geografiskt med
något fenomen. Vid enkätundersökningar
om ohälsa kan informanterna knytas till
koordinater, vilket ger bra förutsättningar
för geografiska analyser. Epidemiologiska
studier görs inte i någon större omfattning
av GIS- och statistikfunktionen. På
funktionen hjälper de dock till med att
ta fram underlagsdata till olika typer av
studier som drivs av bland annat Yrkesoch miljömedicinska kliniken vid Lunds
Universitet i samarbete med GIS-centrum
på universitetet.

Figur 4. Upptagningsområden för åtta sjukhus med
dialysenheter. Källa: Region Skåne

8.1.4 Nytta

Att Region Skånes information hanteras och analyseras i geografiska informationssystem
ger inte bara hög tillgänglighet till information inom organisationen. Den stora fördelen är
att analyser som effektiviserar och underlättar planering och utveckling nu är möjliga att
göra med hjälp av GIS. Resultat från analyser, som de av befolkningens tillgänglighet till
närmaste vårdcentral, kan användas som beslutsunderlag av politiker och för information
till allmänheten. Att aktuell, detaljerad och korrekt information används ger hög
trovärdighet. Allmänheten drar också nytta av att resurser kan fördelas rimligt och rättvist,
vilket exemplen beskrivna ovan visar att GIS kan hjälpa till att ge bra beslutsunderlag för.
För personal ute i verksamheterna är idag nyttan av GIS i första hand att information
är mer lättillgänglig än tidigare, vilket effektiviserar verksamheten. Det gäller exempelvis
information om var upptagningsområdenas gränser går, vilka personer som hör till vilka
upptagningsområden och uppgifter på befolkningen inom dessa områden.

8.1.5 Införande och strategi för GIS-användning

Att GIS-verksamheten har fått ett ordentligt fäste inom Region Skåne – även om
användningen skulle kunna breddas – beror inte bara på några få eldsjälar vilket är fallet i
flera organisationer där GIS har införts. I Skåne finns unika förutsättningar som har sin grund
i att de två länen Malmöhus och Kristianstads län år 1997 slogs ihop och bildade Skåne län.
År 1998 avsattes åtskilliga resurser till statistik- och GIS-verksamhet inom Region Skåne
för att i första hand ta reda på hur det såg ut i alla delar av Skåne, eftersom man ansåg att det
inte fanns tillräcklig lokalkännedom. En plan för verksamheten utvecklades också. Denna
plan kändes efter några år för trång och en ny inriktning arbetades fram, vilket resulterade
i en strategi för GIS-användning i Region Skåne som fastställdes av Regionledningen i
början av 2004.
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”Visionen [i GIS/IT-strategin] är att geografiska informationssystem (GIS) används som
effektiva och naturliga verktyg i hela Region Skånes verksamhet”67. I strategin pekas det ut
att det ska finnas tre användarnivåer av GIS, utöver den centrala GIS-funktionen.68
• Första nivån användare kan nyttja ArcIMS – GIS-tjänster som ligger på Internet/intranät
– för att kunna tillgodogöra sig geografisk information (dessa tjänster finns det idag
många som arbetar med)
• Andra nivån användare kan kombinera data, göra enklare analyser och presentationer i de
specialapplikationer som utvecklats.
• Tredje nivån är kärnor av GIS-kompetens för de olika verksamhetsområdena. Ett antal
kompetenskärnor finns redan men ännu inte inom hälso- och sjukvård. Det är förankrat
i organisationen att det inom området vård och hälsa ska finnas en kompetenskärna i
primärvården, en för sjukvårdsdistrikt och en i ledningsnivå.
Några viktiga punkter som finns i GIS/IT-strategin är bland annat följande:
• Mycket underlagsdata för geografiska analyser har bred användning varför anskaffning,
underhåll och distribution av dessa data bör ses som en gemensam infrastruktur och
finansieras centralt.
• Vid intern produktion av databaser skall geokodning ske (varje post får ett geografiskt
läge) så att data kan användas för geografiska analyser.
• Man ansvarar för att den geografiska redovisningen är relevant och rimligt avvägd samt
att utfallet är statistiskt signifikant.
• Man har tydliga riktlinjer för hur man hanterar integritetskänslig information.
• Samverkan eftersträvas med kommunerna, länsstyrelsen, universitet/högskolor och andra
aktörer i Skåne och Öresundsregionen.69

8.2 GIS inom Landstinget i Kalmar län

Följande avsnitt om Landstinget i Kalmar läns användning av GIS bygger på en intervju
med Karl-Erik Gustavsson, Hälso- och sjukvårdsstaben, Landstinget i Kalmar län.
Geografiska informationssystem (GIS) har använts vid epidemiologiska studier under
många år vid Folkhälsocentrum, Landstinget i Kalmar län. Undan för undan har personer
inom andra verksamheter inom landstinget informerats om möjligheterna med GIS.
Därefter har flera verksamheter fått hjälp med problemlösningar inom sina respektive
verksamheter. Intresset har växt till att ett GIS-nätverk skapats för att införa GIS inom
respektive område. Alla dessa har verksamhet som är relaterad till personer boende
inom landstinget och de är relaterade till geografiska områden genom bostad alternativt
arbetsplats. De ingående i nätverket är verksamma inom Ambulansverksamhet, Beredskap,
Folkhälsocentrum (epidemiologi och miljömedicin), Folktandvård, FoU, Primärvård och
Smittskydd. Fleranvändarlicens för GIS-programmet ArcView 9.2 finns för de ingående
användarna. Bakgrundskartor finns i form av GSD Terrängkartan i skala 1:50 000 och GSD
Tätortskartan i 1:10 000.

67 www.skane.se
68 www.skane.se, GIS-strategi för Region Skåne
69 ibid
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8.2.1 Epidemiologiska studier

Det finns flera exempel på hur Landstinget i Kalmar län har använt sig av geografiska
informationssystem inom området epidemiologi och miljömedicin. I många fall har
utsläppsområden studerats. Utsläppskällan – som kan identifieras i geografin som en
punkt, linje eller ett område (polygon) – kan exempelvis vara en skorsten, ett vattendrag,
en väg eller deponi (plats som är kontaminerad). Det som undersöks är hur sjukdomsbilden
ser ut i eller i närheten av ett utsläppsområde i jämförelse med områden som ligger längre
bort. Detta är möjligt att göra om det finns data som visar exakt var individerna bor och
om de är, eller har varit, sjuka. Hittills har bara punkter använts i studierna som objekt för
utsläppsområden. Nedan följer ett par exempel.
Hjärntumörer
Ämnen som frigörs vid glasframställning är en möjlig orsak till hjärntumörer hos människor.
Genom att dessa ämnen frigörs till luft, mark och vatten kan de påverka människan. I en
studie som utförts i landstinget har det undersökts ifall förekomsten av sjukdomsfall varit
större hos den befolkning som bott nära ett glasbruk än bland dem som bott längre ifrån.
Studien har gjorts över 21 år och inkluderat 14 olika glasbruk och 2 deponier. De data som
använts är:
• Kända glasbruksmiljöer i länet
• Glasbruksmiljöer som riskklassats av länsstyrelsen
• Koordinatsatt befolkning i länet åren 1978-1998
• Hjärntumörsfall hos befolkningen i länet åren 1978-1998
Dessa data har importerats till GIS-programmet och tillsammans med en bakgrundskarta
skapat det GIS i vilket beräkningarna och analyserna gjorts. Den geografiska analys som
först gjordes var att välja ut den befolkning som fanns inom en radie på en respektive
två kilometer från glasbruket för varje år (buffertzoner skapades runt glasbruket). I dessa
urval av befolkningen identifierades de hjärntumörfall som fanns inom buffertzonerna
med hjälp av sjukvårdsregister. Antal hjärntumörfall i förhållande till det totala antalet
invånare i de olika buffertzonerna,
i hela kommunen och i länet,
beräknades för varje år. Skillnaden
i hjärntumörsincidens i kommunen
och incidens hos befolkningen
inom en respektive två kilometer
från glasbruket beräknades för
år ett, två, tre och så vidare. Då
samma beräkningar ska göras
flera gånger fast på olika data
– från olika områden och/eller
olika år liksom i denna studie – är
detta informationssystem mycket
Figur 5. Kartan visar buffertzoner på en och två kilometer som
effektivt.
från två glasbruksindustirer. Andelen hjärntumörfall inom
När hjärntumörincidensen per utgår
buffertzonerna togs fram och jämfördes med varandra och med
100 000 personår räknades fram för andelen i andra geografiska områden.
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länets befolkning, befolkningen inom två kilometer från glasbruken samt befolkningen
med mer än två kilometer från ett glasbruk, framkom att förekomsten av hjärntumörfall
hos den befolkning som bodde inom två kilometer från glasbruket var 18,87 medan den var
16,16 för de som bodde mer än två kilometer ifrån.
Befolkningsuppgifterna i studien kommer från folkbokföringsregistret, så personer som
är folkbokförda på en fastighetskoordinat 31 december respektive år antas i studien ha bott
där hela det året. I realiteten går det inte att veta om så har varit fallet utifrån endast dessa
data, men är det närmaste man kan komma verkligheten med registerdata.
Prostatacancer
I en annan epidemiologisk studie som utförs används GIS för att se om prostatacancer
är vanligare hos lantbrukare än hos andra, eftersom de bekämpningsmedel som ofta
används misstänks vara cancerogena. Här jämförs fall av prostatacancer hos befolkningen i
jordbruksbygder med befolkningen i andra områden för att se om den procentuella andelen
är högre. Samma typ av GIS-analys som i hjärntumörsstudien används.

8.2.2 Tillämpningar i några av Landstingets verksamheter

GIS används också i några andra av landstingets verksamheter. Inom primärvården har
distriktssköterskor fått hjälp med användning av GIS för att se hur många personer som bor
inom vårddistrikt och hur befolkningsstrukturen ser ut inom distrikt. Befolkningsstatistik
finns för hela kommunen, ibland uppdelad på församlingarna och ibland även på
nyckelkodsområdena. Eftersom dessa senare indelningar sällan stämmer med distriktens
utbredning har de digitaliserats (det vill säga blivit ett kartlager bestående av polygoner i
systemet). Genom att göra en shapefil av vårddistrikten i systemet kan den koordinatsatta
befolkningen, och information om den, inom distrikten väljas ut för att få fram
befolkningsstrukturen. Exempelvis kan en befolkningspyramid enkelt tas fram för att få
information om framtida vårdbehov beroende på olika åldersgruppers storlekar.
Inom tandvården kommer digitala kartor att användas för att se var patienterna bor.
Detta bland annat för att underlätta patientkontakt och utvärdera närhet och tillgänglighet
till olika tandläkarmottagningar.
Ett annat tillämpningsområde inom Landstinget där det är viktigt att hälsodata finns
tillgängligt i GIS är krishantering. Inom detta område samarbetar Landstinget med
Länsstyrelsen. I vissa krislägen är det viktigt att personer i särskilt behov av snabb hjälp
kan lokaliseras, till exempel handikappade, gamla eller personer med medicinska behov. I
sådana fall kan sjukvårdsregister tillsammans med befolkningsregister användas i GIS för
att identifiera de som bor inom det drabbade området. Hur dessa personer nås mest effektivt
kan systemet också hjälpa till att ta fram. Ifall krisläget gäller ett utsläpp av farliga ämnen
kan GIS användas för att se vilket område och vilken befolkning som är i farozonen. Detta
görs genom att skapa en buffertzon runt utsläppskällan i ett GIS där fastigheterna som finns
inom det området är utlagda. Vilken typ av utsläpp det handlar om avgör naturligtvis hur stor
radien ska vara. Vindriktning, tid eller andra variabler ska också tas med i beräkningarna.

8.2.3 Hantering av information

I det geografiska informationssystemet används terrängkartan 1:50 000 för hela Kalmar
län. Därtill finns tätortskartan för hela Kalmar län. Befolkningsregistret är naturligtvis en av
grundstenarna i systemet, och i det är individerna koordinatsatta på fastigheter. Under 2007
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uppdateras landstingets befolkningsregister med koordinater. De befolkningsdatabaser som
använts hittills från SCB innehåller koordinater men landstingets eget befolkningsregister
hade inte det från början. När den boendes koordinat sätts till trappuppgången blir det ännu
högre kvalitet på de studier där data om bostadsläge används för att se befolkningens närhet
till olika eventuella hälsofaror.
Programmet som används har under många år används av en person men kommer inom
kort att bli tillgängligt för alla de som ingår i GIS-nätverket. Programmet kommer att ligga
på de i nätverket ingåendes datorer. Kartor, koordinatsatt befolkningsregister och annat
känsligt material kommer att ligga på en server som enbart de behöriga har tillgång till.
Behörigheterna kommer att vara olika. Befolkningsdata kommer alla som har behov av
dessa att ha tillgång till, medan hälsodata av olika slag endast är åtkomlig för personer med
behörighet för sin del av dessa data.
I informationshanteringen har ett mål varit att de data som tagits fram och används i
GIS på Folkhälsocentrum ska vara så tillgängliga som möjligt för vidare forskning. Därför
är de noga med att ange metadata, det vill säga vad som gäller för materialet, exempelvis
angående kvalitet och ursprung samt restriktioner för nyttjande.
Vid epidemiologiska studier, och andra tillfällen då data hanteras på individnivå, inom
landstinget är det en självklarhet att den person som uppgifterna berör inte lämnas ut.
Integritetsaspekten är mycket viktig men kan dock medföra nackdelar. Det är ibland så att
forskare endast får tillgång till så kallat ”sekretesskört” material som gör det svårt, eller
rent av omöjligt, att göra bra/sanna studier på grund av att uppgifterna inte är exakta.

8.2.4 Nytta

Genom att använda GIS i epidemiologiska studier kan analyser som annars inte var möjliga,
eller i alla fall oerhört tidskrävande, genomföras. Det är den största kvalitativa nytta som
systemen tillfört Landstinget i Kalmar län hittills. Ute i Landstingets olika verksamheter
kommer GIS att hjälpa till att effektivisera de uppgifter som tidigare utförts med andra
metoder. En av de viktigaste fördelarna är att det går snabbt att få fram uppgifter och att
bearbeta data så att mer information kommer fram. Detta är en förutsättning då det krävs
snabba beslut, som till exempel då det har skett ett utsläpp av farliga ämnen. Uppföljning
blir också lättare när informationen har hanterats i ett GIS. En annan fördel är att när
väl program och karta finns så minskar kostnaderna, vilket dock förutsätter att det finns
personal som har kunskaper för att arbeta i programmet. Då personer ute i verksamheterna
har blivit informerade om hur GIS kan användas inom deras område har det visat sig finnas
ett stort intresse för detta hjälpmedel.
På Folkhälsocentrum har också undersökts vad befintliga data mer kan nyttjas till
inom Landstinget än vad som görs idag. Likaså har även undersökts vilka data som finns
tillgängliga hos exempelvis SGU (Sveriges Geologiska Undersökning), Länsstyrelsen och
Lantmäteriet, som kan vara till nytta bland annat för epidemiologisk forskning. Några
exempel är ett brunnsregister med data och aktuella data om radon för studier av hur radon
i vatten påverkar befolkningen, register över radonstrålning i hus, register över områden
förorenade av olika ämnen och källor som fortfarande förorenar miljön.
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8.3 Planeringssystem med GIS-funktioner för hemtjänsten i Orust kommun

I Pilotprojekt kommunal reserevision som pågått från år 2003 till och med år 2006 i Marks och
Orust kommuner har målet varit att minska bilresorna inom kommunen och öka vårdtiden.
Projektet har bland annat visat på hur stora tidsvinster – och även kvalitativa vinster –
erhållits genom att använda ett system med GIS-funktioner för verksamhetsplanering inom
hemtjänsten i Orust kommun. Den information som presenteras här bygger på en intervju
med Anna Torstensson, Utredare/utvecklare på Sociala omsorgsförvaltningen, Orust kommun.

8.3.1 Införande av nytt planeringssystem

Sedan 2003 har Orust kommun ingått i ett projekt för effektivisering av transporter, som
drivits tillsammans med Vägverket Region Väst och Marks kommun. Innan projektet
startade hade kommunen inte fokus på transporter. Det var då en fråga om att få bilarna
att räcka till. En tidsanalys som genomfördes i projektet visade på att mycket kringtid
– arbetstid som inte spenderas hos vårdtagare – och lite omsorgstid förekom inom
hemtjänsten. Detta gav upphov till ett förändringsarbete. Bland annat efterfrågades ett ITbaserat planeringssystem.
I början användes en programvara från Vägverket som bland annat visar vårdtagares
placering på en karta och kan räkna ut rutter, med avstånd och körtider. Programmet var
nyutvecklat och skräddarsytt för planering i hemtjänsten, men det visade sig att det inte
var färdigt och mycket tid gick åt till att försöka få programmet att fungera. På grund
av problem med programmet från Vägverket, till exempel att det inte fanns möjlighet att
använda flera olika variabler, byttes programvaran år 2005. I och med det fick verksamheten
en planerarfunktion med positionering i kartor och möjlighet att skapa körrutter.
Verksamhetssystemet utgörs av ett program för planering av hemtjänstinsatser som är
kopplat till ett ruttoptimeringsprogram. Med detta planeras personalens turer, vad som ska
utföras hos varje vårdtagare och när.
En hemtjänstgrupp har arbetat fullt ut med verksamhetssystemet i ungefär ett år (med
start december 2005). Vad de har tillgång till är en planerarfunktion med positionering
i kartor och möjlighet att skapa körrutter. Denna är basen för planering av besök hos
vårdtagare. Planeraren lägger rutter, inklusive tider för insatserna, inför varje arbetsdag.
Det är också möjligt att skapa täthetsschema, det vill säga ett schema över hur många
personer som behövs per dygn för att klara vårdbehovet. Det görs utifrån den information
som optimeringssystemet tagit fram.
Före införandet fick alla planerare i hemtjänstdistriktet utbildning i programvaran. En
nackdel med programmet är att inlärningsprocessen varit lång. I september 2006 gick även
en andra grupp med i projektet. Denna grupp utgick tidigare från en annan lokal men nu har
de två grupperna slagits ihop för att kunna utnyttja resurserna bättre.
En erfarenhet som dragits från bland annat projektet i Orust är att det är svårt att genomföra
förändringar i hur resorna i hemtjänsten planeras i alla kommunens hemtjänstdistrikt
samtidigt. Att använda sig av ett hemtjänstdistrikt, som sedan får bli en förebild för de andra
distrikten i kommunen, har därför blivit vägen att gå i Orust. En anledning är också att det
blir lättare att förankra sättet att arbeta när kollegor kan visa på konkreta positiva resultat på
hemmaplan. Orusts erfarenheter från arbetet i planeringssystemen vidareförmedlas också
till Marks kommun som också ingår i pilotprojektet.
Inställningen inom förvaltningen när det gäller de etiska aspekterna kring hantering
av information är att systemen naturligtvis måste vara säkra. I Sekretesslagen och
ULI-rapport 2007:1

35

Personuppgiftslagen (PuL) finns stränga krav på sekretess och det är självklart att ansvarig
tar hänsyn till det vid upphandling av system. Det är verksamhetens ”egna ramar” som
avgör vad som kan och får göras. Att informationen visualiseras i en karta gör den bara
mer tydlig. Dokumentationen fanns redan tidigare i textformat på papper där lika mycket
information avslöjades.

8.3.2 Nytta

Sedan hemvårdsgrupperna började använda systemet har det visat sig att restiden med bil
har minskat väsentligt, trots att vårdtagarna blivit fler. Kringtiden har minskat radikalt.
Vissa anställda har trott att restiden har minskat på grund av att vårdtagare som bor på
stora avstånd från utgångslokalen har blivit färre. Detta är något som har undersökts i
projektet vid utvärderingen av orsaker till tidsvinsterna, och det har visat sig att så inte är
fallet. Anna Torstensson, utredare/utvecklare på Sociala omsorgförvaltningen, säger att hon
förstår att det kan vara svårt att acceptera att den planering som bedrivits tidigare – som
utifrån dåvarande förutsättningar ändå gjordes bra – har varit så pass ineffektiv. Hon anser
också att tidsvinsterna har hög validitet – det är vanligt att införande av IT-system ger stora
vinster redan i början.
I Orust har utvärderingar visat på ännu större vinster i försöksdistriktet än vad som
uppskattades i de inledande undersökningarna:
• Antalet körda mil minskade med 27 procent
• Insatstiden ökade från 40 till 62 procent
En rapport från Vägverkets visar också att transporttiden minskade med nästan hälften
och att tiden för planering minskade med cirka 80 procent. ”[Dessa siffror] gäller för ett
hemtjänstdistrikt som har fyra bilar och 16 anställda som delar på cirka 12 heltidstjänster.
Antalet bilar eller tjänster berörs inte av förändringen. Distriktet omfattar ungefär en
femtedel av hela Orusts hemtjänstverksamhet. Ingenting har framkommit som tyder på att
detta hemtjänstdistrikt från början skulle ha varit mindre effektivt i sin planering än andra
hemtjänstdistrikt i pilotkommunerna Orust och Mark.”70
Vilken nytta har då vårdgivaren av den geografiska aspekten i planeringssystemet? För
ordinarie personal är tillgång till geografisk information oftast inte nödvändigt men för
vikariepoolen kan den vara väldigt viktig. Det viktigaste för en vikarie som inte känner
till området är en bra vägbeskrivning och information om den planerade vårdinsatsen.
Vårdinsatser kan nämligen vara tidskritiska. Ett exempel; En patient behöver insulin kl.
10.00 och vikarien hittar inte vägen till dennes bostad, vilket orsakar en stor stressfaktor.
Detta kan få stora konsekvenser och är något som ofta underskattas, enligt Anna
Torstensson. En effektivare planering, som ruttoptimeringen bidrar till, kan också innebära
att det blir mindre stressigt hos vårdtagaren.
Orust kommun har under år 2006/2007 upphandlat ett nytt planeringssystem. En gedigen
kravspecifikation har framställts av den systemansvarige i förvaltningen. Geografisk
information är här en av de variabler som det ställs krav på. Ruttoptimering (geografiska
analyser av i vilken ordning besöken ska göras och vilka vägar som ska användas) med
hänsyn till tider för insats och tillgänglig personal kommer att finnas med i systemet. När
70 Vägverket (2006)
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det gäller själva kartan har förvaltningen önskemål om att planeringssystemet integreras
med kommunens kartsystem. På förvaltningen är man mycket positiv till den fortsatta
utvecklingen.

8.3.3 Framgångsfaktorer

Det finns faktorer som har betydelse för hur framgångsrikt ett projekt för att införa IT
blir. Det krävs mycket arbete för att få projekt som det här att fungera och inställningen är
mycket viktig, enligt Anna Torstensson. Särskilt viktigt är det att förankra projekt hos chefer
på alla nivåer. IT-vanan är oftast låg inom verksamhetsområden som vård och omsorg och
särskilt därför måste cheferna ligga steget före för att kunna motivera till användning. Anna
Torstensson och hennes kollegor såg det som ett måste att lära sig tekniken för att få god
förståelse:
– ”Man kan inte driva IT-projekt som detta mot 300 personer, som är spridda ute i
verksamheten, om man inte själv har kunskapen.”
Hon påpekar också att förståelse för tekniken, och dessutom kunskap om vilka
verksamhetsstöd som finns, är viktigt för att kunna ställa krav vid upphandling. Vilka
resurser som finns att tillgå är avgörande för hur lyckat införandet blir. Ett misstag som
gjordes i projektet var att IT-enheten inte involverades från början. Efter att Vägverkets
planeringsprogram hade upphandlats visade det sig att verksamhetsdatorerna inte hade
tillräcklig kapacitet för mjukvaran, vilket försenade projektet några månader. Det hade
kunnat undvikas ifall IT-enheten involverats och hjälpt till att fastställa hur användarstödet
skulle se ut i förväg.

8.4 Planeringssystem med GIS-funktioner för hemtjänsten i Gävle kommun

Följande text bygger på en intervju med Birgitta Svensk, Systemförvaltare på ITavdelningen, Omvårdnad Gävle, Gävle kommun.

8.4.1 Införande av nytt planeringssystem

I Gävle kommun har Omvårdnad Gävle satsat på att införa ett nytt planeringssystem med
GIS-funktioner för att effektivisera hemtjänstverksamheten. En rapport från Socialstyrelsen
visar på undersökningar som tyder på att personal inom hemtjänsten spenderar så lite som
40 procent av arbetstiden hos vårdtagare. Det är ett incitament till att arbeta för att öka
vårdtiden och minska restiden, men initiativet till planeringssystemet har framför allt tagits
på grund av att hemtjänsten får allt mindre pengar.
Från och med år 2007 får hemtjänsten i Gävle en procent mindre i ersättning för varje
timme personalen är ute hos vårdtagarna, vilket totalt ger drygt en miljon kronor minde än
under 2006. Ordföranden i omvårdnadsnämnden och förvaltningschefen räknar med att det
ska gå utan personalindragningar och utan att det blir mer stressigt hos vårdtagarna, genom
att planera arbetet i det nya planeringssystemet.71
Under 2006 upphandlade Omvårdnad Gävle ett system för verksamhetsplanering av
äldrevård och handikappomsorg. Planeringssystemet, som har GIS-funktioner, införs under
2007. I oktober/november 2005 började förvaltningen genomföra tester av systemet och
71 Gefle Dagblad, 21 december 2006
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Birgitta Svensk, systemförvaltare på IT-avdelningen inom Omvårdnad, har stort förtroende
för att systemet ska fungera bra och ge många positiva effekter som exempelvis mindre
planeringstid, mer tid hos kund och bättre kontaktmannaskap – i och med att vårdtagaren
får vårdbesök av ett färre antal olika personer vilket ökar trygghetskänslan för vårdtagaren
och kan höja kvaliteten på vården.
Till optimeringssystemet TES har de olika system som förvaltningen behöver
information från integrerats. Dessa är ett verksamhetssystem med information om
vårdtagarna och ett system som innehåller schema för insatser och personal. Det var inte
länge sedan som en sådan sammankoppling av olika system inte var möjlig vid nyttjande
av flera leverantörers system.

8.4.2 Nytta

I planeringssystemet finns position för vårdtagarnas bostäder, information om insatser
och tiden för dem, tillgänglig personal samt information om avstånd, vägtyper (även
cykelvägar) och alternativ för färdsätt. Optimerad planering av personalens arbete görs
med systemet som också tar fram effektivaste färdväg, anpassat efter färdsätt. För de olika
färdsätten har antal kilometer per timme uppskattats. Denna information som är införd i
systemet kan tillfälligt ändras, till exempel på vintern då det är troligt att det tar längre tid
att förflytta sig. I systemet går det också att ta fram i vilka fall det är möjligt att samåka.
Det befintliga systemet kommer att integreras med kommunens kartsystem. Det är ett
krav som förvaltningen har haft eftersom den standardkarta som systemleverantören har
i sitt system inte har uppfyllt kraven. I Ljusdals kommun, som också använder TES, har
systemet redan integrerats med kommunens GIS så att de informationsskikt som finns där
kan användas.
Det är inte bara i planeringsskedet som systemet nyttjas. Personalen kan också få med
sig information, inklusive karta med bästa resväg, från systemet. Ordinarie personal har
oftast kännedom om var vårdtagarna bor och hur de tar sig dit men för vikarier kan kartan
komma till användning. Även om vikarier inte används dagligen så är det viktigt att det
fungerar vid dessa tillfällen.
Systemet innebär också att uppföljningen blir bättre. Det blir en kvalitetssäkring i och
med att det går att ta fram information om vilka insatser som utförs av vilken personal
och vid vilken tidpunkt. Annan information som kan tas fram med GIS-operationer är var
vårdtagare med specifika behov bor, exempelvis var vårdtagare som ska ha hjälp med inköp
eller som får hjälp/vård mer än tio timmar per vecka finns.
Förvaltningen är också på väg att installera nya larm- och registreringscentraler hos
vårdtagarna. Vad det handlar om är en central genom vilken personalen registrerar när de
anländer hos personen som ska få vård (position registreras) och vilka uppgifter som utförs.
Larm kan utlösas när personalen behöver hjälp eller känner sig otrygg. En mobil larmenhet
som kunden kan ha på sig är ett alternativ till larmfunktionen i centralen. Positionering
av personal genom GPS ska också testas. De funktioner som registreringsenheterna
tillhandahåller ger en kvalitetssäkring av arbetet eftersom det är lättare att hålla koll på vilka
tider olika personer besökts och vilka insatser som utförts. Bättre arbetsmiljö är också en
effekt i och med att larmfunktionen hos vårdtagaren skapar större trygghet för personalen
eftersom hjälp kan komma snabbt – den personal som är i närheten kan identifieras och
skickas till den vårdtagare där hjälp behövs.
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Verksamheten får ersättning för den tid som spenderas hos vårdtagaren. Tidigare – innan
det nya systemet infördes – var det i praktiken så att ersättning erhölls för de uppgifter
som utfördes i och med att det användes schabloner på tid för olika uppgifter. Med det nya
systemet blir det mer rättvist då den faktiska tid som läggs på kunden ligger som grund för
ersättningen. Under 2007 sänks ersättningen per timme men tiden som ersättningen baseras
på kan också komma att se annorlunda ut på grund av att en större del av personalens tid
kan läggas på vårdtagaren.
I Gävle har det inte genomförts någon tydlig analys av tidsvinster och ekonomiska
besparingar men i Luleå kommun, som är en annan användare av TES för hemtjänsten, har
en ordentlig utvärdering av försöksverksamheten gjorts. Införandet har minskat stressen
för personalen och den så kallade PENG-analysen visade att den administrativa tiden och
restiden minskat med 54 respektive 10 procent. Vinsten av att använda det nya systemet
det första året, som också belastades med investeringskostnader, var två miljoner kronor.72

8.4.3 Primärvårdspärmen

Hemtjänstverksamheten drar också nytta av den så kallade Primärvårdspärmen,
genom vilken Gävle kommun, Gävleborgs landsting och primärvården samarbetar.
Primärvårdspärmen kan i första hand beskrivas som en digital ”telefonkatalog” som
gör det möjligt att snabbt och enkelt via Internet hitta rätt personal. Men den har även
GIS-funktionalitet som till exempel möjliggör för sjukvårdspersonal att se vilken
vårdcentral eller vilket hemtjänstområde en viss patient tillhör, genom en koppling mellan
befolkningsregister och adressuppgifter. Informationen är webbaserad och totalt finns
cirka 1100 registrerade användare inom sjukvård, hemtjänst, färdtjänst, kommunväxel och
medborgarkontor.73

8.5 Skolskjutsplanering med GIS i Ängelholms kommun

I Ängelholms kommun, där det bor knappt 39 000 invånare, finns det liksom i många
andra kommuner inte så stora ekonomiska resurser att röra sig med. Det gör att projekt
för att exempelvis effektivisera verksamheten, som också kan spara pengar, ofta inte
kan förverkligas för att det krävs ekonomiska investeringar i införandeskedet. Men det
är inte alltid det krävs att nya produkter eller tjänster köps in – det kan räcka med att den
kompetens som finns inom organisationen används! Det är Ängelholms kommun ett bra
exempel på genom deras uppbyggnad av ett system för planering av skolskjuts. Följande
text bygger på en intervju med Ängelholms kommuns GIS-ingenjör, Annika Bengtsson,
som har tagit fram systemet tillsammans med skolskjutssamordnaren Anders Åkesson.

8.5.1 Införande av ett nytt skolskjutssystem

På initiativ från personalen som arbetar med skolskjuts på Barn- och utbildningsförvaltningen
startades år 2002 projektet att visualisera skolskjutselever på digital karta. De två
skolskjutssamordnare som fanns då – en för ordinarie skola och en för särskolan – såg
behovet av att få bättre ordning på uppgifterna och efterfrågade därför datorstöd. I första
hand gällde det att inte behöva gå till ett speciellt rum för att använda papperskartan,

72 www.sttsystem.se/allanyheter.asp?id=76
73 Annelie Höök, Gävle kommun, e-postkommunikation mars 2007
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på vilken man använde nålar för att symbolisera skolor, hållplatser och elever. Som
komplement till papperskartan lades de skolskjutsberättigade eleverna in i ett register i
Excel, bland annat med information om adress, årskurs och schema.
I projektets början krävdes det mycket förarbete. Framförallt gällde det ”matchning” av
adresser, då det fanns många landsbygdsadresser som behövde rättas till efter införandet av
vägnamn i hela kommunen. Arbetet tog lång tid men ansågs vara värt mödan.
I det nya skolskjutsplaneringssystemet,
som i första hand togs fram för särskolans
elever, användes Excel-filen som grund för
uppbyggnad av en databas i Access med
koppling till kommunens GIS-tittskåp.
I Access-databasen finns formulär för
redigering av registret under terminen, en
funktion för matchning av elevens adress
mot adressregistret och möjlighet att ta
fram rapporter sorterade på tur, hållplats
Figur 6. Schema över Access-databasens uppbyggnad.
och elevens namn.
Presentationer kan göras på kartan
som byggs upp av olika lager – där varje tur till/från en viss skola vid en viss tidpunkt
representeras i ett lager. Det är i dagsläget elevernas koordinatbestämda bostadsadresser
som visas som punktobjekt på kartans olika lager. Vid behov kan information om
eleven ”flaggas ut” från punkten. I slutet av 2006 påbörjades ett arbete med att
koordinatbestämma även busshållplatser och, i den Access-databas som används, göra
ytterligare en sammanläsning som lägesmässigt knyter varje elev till en av dessa. Tanken
är att bostadsadressens koordinater används för bedömning av skolskjutsberättigande och
hållplatsens koordinater för själva planeringen av turer och typ av fordon. När arbetet är
klart kommer bussbolagen att kunna få förbättrade kartor med både ruttens sträckning och
hållplatserna utmärkta, istället för som i dagsläget då kartorna visar ruttens sträckning och
hemadresser. Rapporter med namnen på de hållplatser som bussen ska stanna vid och vilka
elever som skall stiga av eller på finns sedan tidigare.
Ruttplanering är inte en funktion som
idag finns i systemet men det anses inte
behövas då skolskjutssamordnaren har
väldigt bra lokalkännedom. Därför ritas
färdvägen ut manuellt.
Skolskjutssystemet
ligger
bland
kommunens andra GIS-tillämpningar
på intranätet. Det är lösenordsskyddat
och används till vardags endast av
skolskjutssamordnaren. Det finns enstaka
andra personer på kommunen som också
har tillgång till informationen, ifall
samordnaren inte skulle vara på plats
exempelvis vid händelse av en olycka då
information om vilka barn som kan ha varit
Figur 7. Kartan visar en tur med utritad färdväg till skolan
och var de elever som ska åka med bor.
med på bussen snabbt ska kunna tas fram.
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Vilka elever har rätt till skolskjuts?
För att avgöra vilka elever som har rätt till
skolskjuts använder skolskjutssamordnaren
systemet för att gå igenom de elever som
man inte endast med hjälp av kartbilden kan
avgöra är klara för att erhålla skolskjuts.
Kriterier som används är ett minsta avstånd
mellan bostad och skola med hänsyn till
barnens ålder och ”säker skolväg”.
Det kortaste avstånd, mellan bostad
och skola, som är skolskjutsberättigande
varierar beroende på ålder (vilken klass
barnet går i). Om en väg är ”säker” för
barn är en bedömning som Vägverket Figur 8. Distansmätning från två elevers bostäder till
(och i vissa fall kommunen) har gjort på skolan.
olika typer av vägar, och det är bara säkra
skolvägar som används när avståndet mäts. Regelverket tar också hänsyn till barnets ålder
när ”säker skolväg” bedöms, vilket betyder att ålder är en variabel som används när vägar
som kan användas i nätverksanalysen, det vill säga ”säkra skolvägar”, identifieras.
Data ska lagras vid källan
En grundfilosofi som GIS-ingenjören i Ängelholm lyfter fram är att data ska lagras,
ajourhållas och läsas vid källan. En nackdel med det här systemet är just att informationen
om eleverna inte läses direkt från källan, det vill säga elevregistret. Istället uppdateras ett
register i Excel parallellt med information från elevregistret. En anledning till detta är att
elevregistret inte är utbyggt så att det går att lägga ett schema för hur varje elev åker de
olika veckodagarna. En annan anledning är att det inte finns enhetliga rutiner för hur en
skolskjutsberättigad elev ska registreras. Ett beslut om hur registrering av skolskjutsbarn
ska ske i elevregistret och att kraft ska läggas på att få programleverantören att utveckla
sitt system måste tas på högre nivå. Detta anses dock svårare att uppnå än att använda
nuvarande system, även om det innebär att uppdatering måste ske parallellt och manuellt.
Skolskjutssamordnaren ser dock inget problem med nuvarande system.

8.5.2 Nytta

De nyttor som har uppkommit genom att kommunen har utvecklat ett system för
skolskjutsplanering handlar både om resursbesparingar och kvalitetsmässiga vinster.
Dessutom har projektet inte inneburit andra kostnader än den tid som GIS-ingenjören och
skolskjutssamordnaren lagt ned.
Efter att GIS infördes har det blivit möjligt att snabbt och enkelt kontrollera riktigheten
av de uppgifter på sträckor som bussbolagen har angett att de kört. Debiteringen av körda
kilometer från entreprenörerna kunde därför minskas avsevärt där det inte fanns avtal som
hindrade rättningen. Informationen från skolskjutssystemet har nyligen också bidragit till
en lyckad upphandling där resultatet blev oförändrad kostnad trots ökade krav på säkerhet
i form av bälte på samtliga platser och alkolås.
Den allra viktigaste nyttan med skolskjutssystemet är naturligtvis att
skolskjutssamordnarens arbete underlättas, vilket ger tidsvinster. En annan av systemets
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fördelar – som inte används så ofta – är att ifall en olycka skulle inträffa så kan information
om vilka barn som möjligen var med, snabbt tas fram. Det är numera lag på att sådana
uppgifter kan tas fram.
Förutom att det nya systemet för skolskjutsplanering underlättar arbetet för
skolskjutssamordnare så har elever och deras familjer naturligtvis också dragit nytta av
det. För vissa elever har resorna blivit kortare för att samordnaren har kunnat ta fram mer
effektiva rutter. Bedömningen av vilka elever som har rätt till skolskjuts har också blivit
mer rättvis i och med att systemet gett säkrare beslutsunderlag. Tidigare var det rektorn
som beslutade i denna fråga men nu är det skolskjutssamordnarens ansvar. Det finns även
framtida tankar på att ha tidtabeller, med kartapplikation, tillgängliga på Internet.

8.5.3 Framgångsfaktorer

Den goda lokalkännedom som skolskjutssamordnaren besitter är en av flera
framgångsfaktorer för skolskjutsplaneringen i det nya systemet. Det är också en anledning
till att kommunen har valt att inte köpa in något system för ruttplanering, vilket det inte
heller finns ekonomiska resurser till. Andra faktorer som medverkat till ett bra skolskjutsplaneringssystem är GIS-kompetens, Access-kompetens och själva lösningen med GIStittskåp på intranätet.
Till de som har planer på att införa GIS som hjälpmedel vill Ängelholms GIS-ingenjör
ge följande tips:
• Skaffa kunskap och utred behov och tekniska förutsättningar! Ifall system eller annan
teknik ska upphandlas så bör man veta vad som behövs och vad som inte behövs. Sådan
kompetens och erfarenhet finns nu i Ängelholm gällande skolskjutsplanering efter att de
på egen hand tagit fram en enkel lösning och provat sig fram.
• Slå fast organisation och ekonomi! Det bör tydliggöras var i organisationen ansvaret för
olika delar ska ligga och vilken del av organisationen som ska stå för kostnaderna. Även
ansvar för kvalitetssäkring av data är en viktig aspekt för kommande arbete.
• Formulera mål och förutsättningar. En kartläggning av de data som finns och det som
behövs är väsentligt.
• Anställ personal om kompetensen inte redan finns inom organisationen. Projektledare ska
vara med redan från första början! Det är inte säkert att en GIS-ingenjör, som har en stor
roll när GIS ska införas, är lämplig för att driva själva införandeprojektet.

8.6 Skol- och skolskjutsplanering i Växjö kommun

I Växjö kommun används framgångsrikt ett geografiskt informationssystem för att
planera skolklasser och skolskjuts. Följande text om införandet, det dagliga arbetet och
nyttorna bygger på en intervju med Anitha Gustafsson, IT-handläggare på Skol- och
barnomsorgsförvaltningen och GIS-samordnare, på Växjö kommun.

8.6.1 Införande av GIS på Skol- och barnomsorgsförvaltningen

Mellan år 2001 och 2003 genomfördes ett projekt för att införa GIS i Växjö kommun. Det
beslutades att all information som har en geografisk koppling ska finnas i en gemensam
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GIS-bas. Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott (KSOP)74 ställde kravet
att alla förvaltningar skulle ingå som delprojekt, vilket var anledningen till att Skol- och
barnomsorgsförvaltningen på Växjö kommun började att använda GIS i sin verksamhet.
Idag finns cirka 200 skikt i kommunens GIS-bas, och Skol- och barnomsorgsförvaltningen ansvarar för sex av dessa skikt. Genom att även använda andra skikt, exempelvis
befolkningsdata, fastighetsregister och adresser, kan Skol- och barnomsorgsförvaltningen
få fram mycket information som är viktig för verksamheten.
De pilotprojekt som projektledningen beslutade att genomföra inom förvaltningen var
en webbapplikation för ”sällananvändare” på Skol- och barnomsorgsförvaltningen och ett
system för skolskjutsplanering.

8.6.2 Skolor, elever och relaterad information

Att ha rätt kvalitet på den information som används i ett informationssystem är viktigt
för att kunna göra korrekta analyser. Därför lades mycket tid på att koordinatsätta data i
kommunens GIS.
Digitalisering av skolornas/förskolornas upptagningsområden var ett stort arbete i
början av projektet, men nu finns skolorna och förskolorna, med attributdata, och deras
upptagningsområden lägesbestämda i systemet. Upptagningsområdena består av ett antal
nyckelkodsområden (NYKO).
Information från kommuninvånarregistret (KIR) används i systemet bland annat för
att lokalisera framtida skolbarn, tillsammans med ett lokalt fastighetsinformationsregister
(FIR). När KIR började användas i GIS-basen var man tvungen att göra en kvalitetssäkring.
Det upptäcktes att fel koordinater var angivna på vissa fastigheter, vilket nu är korrigerat.
I Växjö används befolknings-prognoser för att uppskatta antal elever i framtiden. Dessa
görs i verksamhetsprogrammet Extens
utifrån SCBs uppgifter. Därifrån
hämtas information till kommunens
GIS. I skolplaneringen tar förvaltningen
också hänsyn till de behov som uppstår
då det byggs nya bostadsområden.
Genom att i GIS dessutom hantera
information om vilka som bygger, när
bostäderna är inflyttningsklara och
antal lägenheter går det att avgöra om
en ny skola behövs i något område.
Eleverna finns registrerade i Extens,
skolornas verksamhetsprogram, och
varje dag läses information från detta
program till det GIS som används för
planering. Här kan eleverna märkas ut
på karta genom koppling till fastighet
eller byggnad. Målet är dock att Figur 9. Genom att titta på var nya bostäder planeras i förhållande till befintliga skolor kan behov av nya skolar identifieras. I
all information som används inom denna karta visas nya bostadsområden i Växjö och antal bostäder
kommunen ska finnas i GIS-basen i dessa.
74 Kommunstyrelsens Organisations- och personalutskott har som främsta uppgift att vara kommunens centrala beredningsorgan för
organisationsfrågor och förändringsverksamhet.
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eftersom det inte går att veta vem som kan ha nytta av den. För att få svar på frågor används
överlagringsanalyser eller SQL – Structured Query Language (ett standardiserat språk för
att sortera eller ställa frågor om information organiserad i tabellform). Några exempel på
frågeställningar som snabbt och säkert kan besvaras genom att hantera förvaltningens
information i ett geografiskt informationssystem är:
• Var finns förskolor/skolor som har enskild regi alternativt kommunal regi?
• Hur många barn/elever i ett visst åldersintervall finns inom olika upptagningsområden?
• Var planeras nya bostadsområden och finns det skolor (med tillräcklig kapacitet) i närheten
av dessa?
• Hur påverkas upptagningsområdet om man lägger till eller drar bort någon/några fastigheter/
nyckelkodsområden?
• Vilka elever åker skolskjuts?
• Vilka elever åker med på en skolskjutstur vid trafikolycka?
En uppgift som Skol- och barnomsorgsförvaltningen har är att inför varje skolår ta fram
information om vilka barn som ska börja skolan och vilken skola barnen ska gå i. Detta
arbete skedde tidigare med hjälp av en papperskarta där skolorna och blivande 6-åringar
markerades med nålar (röda representerade flickor och blå representerar pojkar) medan
upptagningsområden markerades med band i olika färger. Information om eleverna kom
från länsstyrelsen i form av adresslistor, och upptagningsområdena anpassades efter hur
spridningen av eleverna såg ut på papperskartan.
Nu hanteras denna information i kommunens geografiska informationssystem. Genom
att upptagningsområdena är lägesbestämda och blivande grundskoleelever är kopplade till
en fastighet (i KIR) kan de barn som är folkbokförda inom en viss skolas upptagningsområde
identifieras. Information om vilken årskurs barnen tillhör finns i attributtabellen för
befolkningen. I attributtabellen anges sexåringar som årskurs ”0”, femåringar visas som ”1” (vilket innebär att de börjar årskurs 0 om ett år), fyraåringar som ”-2” och så vidare. SQL
eller överlagringsanalyser kan användas för att identifiera barn, i ett visst åldersintervall,
vars folkbokföringsadress finns inom upptagningsområdets geografiska utbredning. De
elever som enligt tradition går i en skola utanför sitt upptagningsområde har förvaltningen
också koll på genom systemet. Dessa undantag markeras i attributtabellen och får egna
regler som gör att de kopplas till rätt skola. Vilka barn som ska börja skolan och vilken
skola de ska gå i är information som används i arbetet med att identifiera nya elever som är
skolskjutsberättigade.
Skolskjutsplanering
För skolskjutsplanering används en särskild GIS-applikation för att avgöra vilka elever
som har rätt till skolskjuts samt för att ta fram effektiva rutter för att köra barnen från
hållplatser i närheten av deras hem till skolan och tillbaka.
Förutom skolornas läge, som det finns informationsskikt om i GIS-basen, används
följande information vid analys av vilka elever som har rätt till skolskjuts:
• elever inklusive skoltillhörighet, årskurs och scheman, som hämtas från verksamhetsprogrammet Extens
• kommuninvånarregistret
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• vägdata
• koordinatsatta busshållplatser
• information om gränsvärden för beviljande av skolskjuts
När det gäller skolskjutsberättigande kriterier har äldre barn högre gränsvärde vad
gäller avståndet mellan bostad och skola. Barnens årskurs är därför information som
operationerna tar hänsyn till. Det finns även ett gränsvärde för avståndet mellan bostad och
hållplats. När avståndet mäts mellan eleven och skolan används läget för den byggnad som
eleven är folkbokförd på. Avståndet som beräknas mellan skolan och varje elev är närmaste
väg via vägnätet, till vilket en så kallad nätverksanalys används. De elever som visar sig ha
ett avstånd som är högre än gränsvärdet tilldelas särskilda koder i attributtabellen. Andra
kriterier som berättigar till skolskjuts finns också, och den informationen matas in i de
aktuella posterna i tabellen.
I dagsläget är omkring 1500 elever skolskjutsberättigade i Växjö kommun. När
ruttplaneringen ska göras väljs endast de skolskjutsberättigade eleverna ut med SQL
och nätverksanalysen identifierar de mest effektiva rutterna som skolbussarna ska köra
– även tidsmässigt eftersom analysen tar hänsyn till hastighetsbegränsningar på vägarna.
Ifall nya elever som bor långt från närmaste befintliga hållplats har kommit till, skapas
nya hållplatser. De kan dock inte placeras var som helst utan måste vara godkända ur
trafiksäkerhetssynpunkt. De 500-600 busshållplatser som digitaliserades i början var
godkända som säkra hållplatser.
Vägnätet som används kommer från kommunens GIS-bas. NVDB (Nationell
Vägdatabas), som Vägverket förvaltar, används inte på grund av att GIS-applikationen i
nuläget inte klarar att hantera den. I NVDB är vägarna hastighetsskattade, vilket många
användare av vägdata efterfrågar. I Växjö kommun har de själva lagt in hastighet som
attribut till vägsegmenten, men det är fortfarande ett önskemål att NVDB ska kunna
användas.
Genom skolskjutssystemet kan rapporter av olika slag – både på nuläge och på historik
– tas fram. Exempelvis kan bussföraren få information på ett Excel-ark om hållplatser, tider
och vilka elever som ska åka med, och administratören kan lätt få fram en lista över alla
skolskjutsberättigade – eller ett urval av dem.
Webbapplikation
Ett pilotprojekt som projektledningen hade beslutat om var att bygga en webbapplikation
för ”sällananvändare” på Skol- och barnomsorgsförvaltningen. Till denna applikation
hämtas skolor och upptagningsområden från GIS-basen, blivande skolbarn från KIR och
befintliga elever från verksamhetssystemet. Fastigheter och byggnader hämtas från FIR
till webbapplikationen. Eftersom webbtjänsten innehåller personuppgifter så krävs det
behörighet för att använda den.
I webbapplikationen har det införts möjlighet att göra urval. Rektorerna kan själva
exempelvis välja ut 0-5-åringar i ett visst upptagningsområde för att se om antalet elever
verkar öka eller minska i framtiden. Andra frågeställningar som kan besvaras genom
applikationen är till exempel:
• Hur många placerade barn/elever finns inom upptagningsområde X?
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• Var finns de barn som inte är placerade och ska börja en allmän skola?
• Hur många barn bor inom en radie på 500 meter från förskola X?

8.6.3 Information till beslutsfattare och allmänhet

Att förvaltningens information kan hanteras i GIS gör att det är lätt att ta fram presentationer
av aktuellt läge och framtidsscenarion, vilket är något som politikerna använder både
för uppföljning och som beslutsunderlag. Enligt bestämmelser ska minst 50 procent av
eleverna komma från skolans upptagningsområde och då politiker vill se hur det ser ut i
verkligheten finns den informationen lättillgänglig och kan presenteras i kartform.
Allmänheten, i form av eleverna och deras föräldrar, drar också nytta av att Skol- och
barnomsorgsförvaltningen använder GIS i och med att detta hjälpmedel gör det lättare
att ta fram korrekt information. Vid informationsmöten riktade till föräldrar används ofta
presentationsmaterial som tagits fram i GIS. Det kan handla om planer på en ny skola
eller ändrade upptagningsområden. Förvaltningen kan också få förfrågningar direkt
via telefon eller e-post som GIS kan hjälpa till att besvara, till exempel vilken skolas
upptagningsområde en viss adress ligger i.
Ett exempel på hur GIS kan användas som
beslutsunderlag är att visa på konsekvenser av
att en skola läggs ned, vilket kan medföra att
upptagningsområdena måste förändras. Vid
ett tillfälle förde förvaltningen diskussioner
om att lägga ned Bokelundsskolan. Genom
att visualisera upptagningsområden och
de elever som går på skolan kunde de få
en bild av hur eleverna skulle påverkas.
I figuren till höger har både bostäder för
de elever som tillhör Bokelundsskolan
(röda punkter) och de elever som tillhör
Ulriksbergskolan (gröna punkter) karterats.
På så vis tydliggjordes att Bokelundsskolan Figur 10. Karta över upptagningsområden med två skolor
har få elever och att många elever i och deras elevers bostäder utmärkta. Röda punkter visar
elever som går på Bokelundskolan medan de gröna
Bokelundsskolans upptagningsområde går de
symboliserar elever som går på Ulriksbergskolan.
på Ulriksbergskolan.

8.6.4 Nytta

Innan projektet startade såg personalen inte fördelarna med att använda GIS i den egna
förvaltningen, men nyttan har visat sig på flera sätt.
Planeringen av elevernas fördelning på de olika skolorna utifrån upptagningsområden,
som tidigare innebar två till tre veckors arbete, kan idag utföras på några minuter. Eftersom
planeringen tar hänsyn till så många olika variabler och eftersom data och metoder är så
pass tillförlitliga känner skolplanerarna att de nu kan ta fram säkrare uppgifter än innan
systemet fanns. Det är framförallt effektiviteten vid framtagandet av skolskjutsberättigade
elever som lyfts fram som den stora nyttan med att använda GIS.
Användningen av GIS är också viktig för att få fram bättre och mer överskådlig
information internt och till allmänheten, och här bidrar webbapplikationen till ökad
tillgänglighet till informationen. Presentationsmaterial tas fram riktat mot chefer/rektorer,
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som i sin tur kan använda informationen vid föräldramöten, och mot politiker för att till
exempel visa på underlag för att nya skolor ska kunna byggas. Dessutom kan förvaltningen
ta fram svar på frågor från allmänheten med hjälp av GIS.
En annan positiv följd av att förvaltningen börjat använda GIS är att de nu anser sig ha
större kontroll på kommuninvånarregistret, vilket ger högre säkerhet. Det förekommer inga
problem vad gäller integritetsaspekten hos de personer vars uppgifter behandlas, eftersom
de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som finns i organisationen fortfarande följs. Det
kan dock vara mer känsligt att en person blir en prick på en karta än en adress i en tabell.

9. Vad kan leda till breddad och ökad användning?
Att GIS kan användas inom vård- och omsorgsverksamhet och för planering inom
skolförvaltning är något som förespråkare av GIS gärna vill lyfta fram. Det finns goda
exempel på användning i svenska organisationer men de är relativt nya, speciellt de inom
hemtjänsten, och inte så många. En anledning, som många nämner, till att geografiska
informationssystem används i mindre utsträckning inom verksamheter för hälsovård och
skolplanering än i många andra kommunala verksamheter är att det handlar om olika
kulturer när GIS och sådana verksamheter möts.
När det gäller vård- och omsorgsförvaltningar förklarar Anna Torstensson, Orust
kommun, detta med att det finns en lägre teknikkunskapsnivå i dessa i jämförelse med andra
förvaltningar, och GIS kan vara en ganska avancerad teknik. Samtidigt ställer verksamhetens
karaktär höga krav på bra tekniska system vilket också kräver hög datorvana. Anledningen
till det är att det handlar om en väldigt rörlig verksamhet (förändringar i kundkretsen sker
ofta) där bra tekniska system behövs för att lägga in nya och ta bort gamla vårdtagare. Ett
annat hinder för införande av GIS, eller IT i allmänhet är att förvaltningarna bedriver en
kostnadskrävande äldreomsorg, vilket gör att de ekonomiska medlen inte räcker till. 75
Gränssnitten i systemen förbättras ständigt så utsikterna för att det ska bli enklare för
användarna är goda.
De svenska exempel som blir belysta i kapitel 8 visar på många olika typer av nyttor
som uppstått i och med att GIS används som hjälpmedel. Det handlar om nyttan av
att få ökad förståelse för sjukdomsprocesser och nyttan som verksamheterna och de
yrkesverksamma erhåller i och med teknikens möjliggörande av informationshantering
och analyser som effektiviserar och underlättar planering. Det sistnämnda kan också
resultera i ökad service till medborgarna. Verksamheterna har också gjort ekonomiska
vinster genom effektivisering och genom att få bättre information om verksamheten med
hjälp av GIS. Andra nyttor har bestått i tydligare och bättre information som underlättar
för allmänhet och beslutsfattare. Att bredda och öka användningen av GIS som hjälpmedel
inom hälsoområdet och skolförvaltning är därför något att sträva efter.

9.1 Förutsättningar för ökad GIS-användning inom hälsa

I avsnitt 5.4 beskrivs en utveckling som tyder på bra förutsättningar för ökad användning av
GIS inom hälsoområdet. En övergripande viktig faktor är att området hälsa har aktualiserats
de senaste åren. Det har bidragit till ökad efterfrågan på beslutstöd för resursfördelning och

75 Anna Torstensson, Sociala omsorgförvaltningen, Orust kommun, telefonsamtal 2006-05-10
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allmän information, vilket GIS är en bra teknik för. Några politiska initiativ som förbättrar
möjligheterna till ökad användning av GIS är:
• e-förvaltning
• e-hälsa
• Nationell IT-policy för vård och omsorg
• införandet av den nationella vårdgarantin, som innebär större patientrörlighet med ökat
samordningsbehov som följd.
Vården i Sverige beskrivs i många fall som bristfällig, så effektivisering och/eller mer
ekonomiska resurser behövs. Användningen av IT i svensk vårdverksamhet är låg i
jämförelse med många andra sektorer, och i jämförelse med andra länder ligger Sverige
inte längre i täten. Därför finns stora möjligheter till effektivisering genom att införa ITsystem.

9.2 Information och utbildning

Om hur användningen av GIS ska kunna öka (inom vård och omsorg) säger Anna
Torstensson, Orust kommun, att det är betydelsefullt att visa på goda exempel samt att
kvalitativa nyttor bör lyftas fram mer i dessa exempel, i relation till ekonomiska vinster.
Hon menar att för de som arbetar inom verksamheten ifråga är den kvalitativa nyttan som
regel viktigare.2
Att visa på goda exempel är något som ofta framhålls som ett bra sätt att sprida
användningen av GIS till fler organisationer. Det är dock av stor vikt att rätt målgrupper och
forum väljs samt att presentation och budskap anpassas till mottagaren. Fördelar, med att
använda GIS-funktioner, som består av att personalen får bättre förutsättningar att ge god
service till verksamheternas intressenter (vårdtagare/elever/föräldrar) borde vara viktiga
att framföra till dem som arbetar i verksamheten ifråga, medan beslutsfattare i första hand
borde informeras om ekonomiska vinster och hur servicen till allmänheten kan förbättras.
Det kan vara betydelsefullt att efterfrågan på tekniska hjälpmedel kommer nerifrån. Då
det sker är det också bra om information om ekonomiska fördelar kan förmedlas av dessa
grupper till beslutsfattarna.
Att redan i utbildningar inom de aktuella områdena ge information om möjligheterna
med GIS och låta studenterna ta hjälp av GIS för att lösa uppgifter skulle troligen vara en
god förutsättning för ökad användning i verksamheterna på lite längre sikt. Utbildning och
information till redan yrkesverksamma behövs dock för att redan nu få verksamheter att
tillämpa tekniken. I Sverige finns det idag GIS-kurser som riktar sig till yrkesverksamma och
studerande med intresse inom vård och omsorg, till exempel på Linköpings universitet.
I bland annat USA har användningen av GIS inom hälsoområdet fått större bredd, och
kanske även djup, än i Sverige. Federala myndigheter var den primära drivande kraften
för spridningen av GIS till dessa områden i USA. I Sverige har ansatserna för att sprida
GIS till denna sektor, och även till skolförvaltning, till stor del bestått i mindre seminarier
arrangerade av föreningar och systemleverantörer inom GIS-branschen.

76 Anna Torstensson, Sociala omsorgförvaltningen, Orust kommun, telefonsamtal 2006-05-10
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9.3 Samarbeten

I kapitel 7 tas erfarenhetsutbyte mellan organisationer med avseende på teknik, lösningar
och införande upp som en viktig punkt för att möjliggöra spridning av GIS till fler
organisationer.
Samarbeten, när det gäller utveckling av GIS-stöd inom de aktuella områdena, mellan
organisationer i olika delar av Sverige verkar inte höra till vanligheten. I den här rapporten
har inte denna fråga belysts men intrycket är att sådana samarbeten inte har funnits. På
samma sätt som det fungerar när det gäller IT-stöd i allmänhet inom vården – att de inte
utvecklas/införs i verksamheter på nationella initiativ eller i större samarbeten, utan snarare
”klinik för klinik” – verkar det också fungera med GIS. Detta innebär att det finns en stor
risk för att flera organisationer gör likadana misstag samt lägger ned tid på att utveckla
liknande lösningar när de börjar använda GIS-metoder.
Det förekommer dock samarbeten över kommungränserna. Ett exempel är Orust
kommuns samarbete med Marks kommun för effektivisering av transporter inom
hemtjänsten. Det handlar i vissa fall också om samarbeten mellan olika typer av
organisationer som landsting/regioner, kommuner, myndigheter, FoU-institutioner och
naturligtvis privata aktörer i rollen som tjänste- och systemleverantörer. Att leverantörerna
har intresse av att sprida information om organisationers användning av deras egna
GIS-produkter till andra organisationer är positivt i och med att det faktiskt bidrar till
erfarenhetsutbyte. Tyvärr kan utbytet då begränsas till tankar om krav och lösningar kring
ett system.
Erfarenhetsutbyte och samarbeten när det gäller GIS inom hälsa och skolförvaltning kan
således bli mycket bättre, vilket skulle ge bättre förutsättningar för ökad och effektivare
användning.

9.4 Ökad tillgänglighet till data och teknik

I kapitel 7 beskrivs hur strategier angående informationshantering har en betydande
roll för att öka användningen av GIS. Det handlar mycket om att tillgängliggöra
lägesbunden information och den teknik som behövs för att nyttja GIS inom, men också
utanför, organisationen. GIS och geografisk information ska inte isoleras i en viss del av
organisationen utan finnas som en resurs över hela!
Ett problem när det gäller spridning av GIS är att när de ekonomiska resurserna är små
och det verkligen finns behov av effektivisering så kan eller vill inte organisationsledningen
satsa på att köpa in system och data, utbilda personal eller anställa kompetens på grund av
att det i början innebär relativt stora kostnader. Något som talar för ökad användning av GIS
inom framförallt verksamheter med små resurser är den allt större möjligheten att komma
åt applikationer och information via Internet/intranät. Det är därmed inte nödvändigt att
installera dyra programvaror på en stor mängd datorer.
Epidemiologi är ett område där det finns många exempel på användning av GIS, som ofta
är ganska avancerad. Det finns dock några tillämpningsområden inom epidemiologi som
är mindre vanliga; till exempel geografiska studier av genetiska skillnader hos en sjukdom
och tidsgeografiska studier avseende exponering och spridning. För att göra tidsgeografiska
studier, i hälsosyfte, behövs information som långt ifrån alla länder har möjlighet att ta
fram. I de statistikvänliga nordiska länderna är det dock möjligt i vissa fall. Region
Skåne använder inte bara bostadens läge utan även till exempel pendlingsinformation
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för att identifiera miljöer som individerna vistas i och blir påverkade av. Många av de
tidsgeografiska studier som nämns i litteratur är dock mer avancerade än så.
Inom hälsoområdet förekommer det att viljan att göra vissa studier eller analyser
med GIS finns, men att nödvändig data inte är tillgänglig. Det kan exempelvis bero på
att informationen överhuvudtaget inte finns, att formatet inte är rätt eller att kostnaden är
för hög. Arbetet med att bygga upp en väl fungerande nationell infrastruktur för geodata
i Sverige (vilket påbörjades under år 2006) kommer förhoppningsvis att leda till att
tillgängligheten till information som möjliggör geografiska studier inom hälsoområdet,
ökar.

9.5 Införande

Några aspekter som kan bidra till ett lyckat införande av GIS tar informanterna från
Ängelholms kommun och Orust kommun upp i avsnitt 8.3 respektive 8.5. Viktigt att tänka
på i ett projekt för att införa GIS är att:
• kunskap om tekniken finns hos de som driver projektet
• projektet förankras hos alla chefer, inklusive politiker
• behoven utreds
• mål och förutsättningar formuleras
• tillräckligt användarstöd finns
• rätt kompetens finns i projektgruppen
• ansvarsfördelningen inom GIS-verksamheten klarläggs.
Var initiativen till att införa GIS har tagits, och anledningarna till dem, varierar bland de sex
organisationer vars GIS-verksamhet presenteras i kapitel 8. Det har handlat om allt ifrån
önskemål om datorstöd från de som arbetar i verksamheten till beslut om GIS-införande på
hög nivå i organisationen. Införandet har gett positiva effekter i alla dessa organisationer
så varifrån besluten kommer verkar inte ha någon större betydelse för hur lyckat införandet
blir. Det viktiga är förankrandet när det sedan genomförs.

10. Vidare studier
Denna rapport har tagit upp några aspekter kring möjligheten för att användningen av GIS
ska öka inom hälsovård och skolförvaltning, men en undersökning och djupare analys har
inte gjorts. Det här är därför ett område som skulle kunna undersökas närmare.
För att kunna öka användningen handlar det mycket om att sprida kunskap om fördelarna
av att använda detta hjälpmedel. Att redan i utbildningar inom områdena (till exempel inom
medicin, vård, sociologi etc.) ge information om möjligheterna med GIS och/eller låta
studenterna ta hjälp av GIS för att lösa uppgifter skulle vara en god förutsättning för ökad
användning i verksamheterna. I vilken omfattning det förekommer utbildning i GIS för
användning inom hälsoområdet och för skolplanering har inte undersökts här och är ett
ämne för vidare studier.
När det gäller användning av GIS för hälsoområdet har Folkhälsoinstitutet tagit initiativ
till en studie för att ta reda på användningens omfattning. Här har ett urval av kommuner,
landsting, länsstyrelser, regioner och centrala myndigheter kontaktats för att ta reda på hur
GIS används för hälsorelaterade syften. Högskolor ingår också i undersökningen för att se
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om och hur GIS används i utbildningar. Studien har genomförts av Anders Schaerström och
Anna-Karin Johansson, Folkhälsoinstitutet, och den rapport som har tagits fram kommer
att publiceras våren/sommaren 2007.

11. Lästips

I viss utsträckning finns det litteratur som behandlar GIS inom hälsoområdet, till
skillnad från litteratur särskilt om användning av GIS inom skolplanering eller för
verksamhetsplanering inom vård, som är sparsam eller saknas helt och hållet. Denna
brist kan till viss del förklaras av att den typ av GIS-analyser som används för att besvara
frågeställningar inom dessa områden är vanligt förekommande inom andra verksamheter
och finns beskriven i allmän GIS-litteratur.
Två böcker som ger grundläggande kunskap i GIS-metoder och möjligheterna inom
hälsoområdet är:
• GIS Tutorial for Health. Författare: Gorr, W. & Kurland, K. En övningsbok, till ett GISprogram, skriven för yrkesverksamma inom hälsoområdet.
• Introduction to Geographic Information Systems in Public Health. Författare: Alan Melnick. En
amerikansk bok som ger en introduktion till GIS riktad till studenter och yrkesverksamma
i offentlig sektor inom hälsoområdet. Boken ger teknisk information men kunskap i
datavetenskap är inte nödvändigt.
Det finns också nyhetsbrev på området GIS och hälsa. Ett exempel är “Healthy GIS – GIS
for Health and Human Services”, ESRI
För mer information om användandet av GIS inom hälsoområdet rekommenderas
rapporten om Folkhälsoinstitutets studie som nämns i kapitel 10.
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