
Nationell patientenkät

Hanna Emami från SKL berättade 

översiktligt om arbetet med insamlingen. 

Tyvärr låg hela databasen nedan den 

aktuella dagen, så det gick inte att visa 

någonting. 

Öppna jämförelser grundskola

Stefan Melén och Karin Hedin från SKL berättade om arbetet 

med ÖJ grundskola och behovet av att kunna presentera 

resultat för enskilda kommuner. Ett samarbete med 

Statisticon ledde fram till rapporter som redovisar några 

viktiga nyckeltal och möjliggör en direkt jämförelse med 

andra kommuner och den egna utvecklingen. 

Datadriven journalistik

Jens Finnäs från företaget J++ berättade om 

deras affärsidé, som går ut på att förse 

lokalredaktioner med underlag för korta 

nyhetsnotiser och historier. Vi diskuterade vilka 

möjligheter arbetssättet skulle kunna innebära  

för någon som arbetar med kommunstatistik. 

Kort uttryckt så tror vi att det möjligen kan 

fungera som ett internt verktyg, som en hjälp att 

hitta sådant som sticker ut och avviker mot 

tidigare år, men att vi fortfarande ser behovet 

att kunna nyansera och besluta om vad som 

publiceras.      

Automatiserad insamling

Jonas Ortman från företaget Action Dialog 

Partner, som var moderator på temadagen  

berättade om företaget och hur de jobbar med 

insamling av data, enkätundersökningar och hur 

de automatiserat de olika processerna. Därefter 

gick han igenom några av sina tips kring 

visualisering (se mer här)      

Nästa möte

Peter Möller har lovat att vi är välkomna till Region Dalarna nästa 

gång, vilket sannolikt blir i oktober. Jag föreslår att Peter skickar ut 

ett förslag med några olika datum och så kör vi den dagen som 

flest av oss har möjlighet att vara med. Väl mött i Falun alltså!       

Temadag om visualisering 3 maj

Temadagen blev lyckad var nog de flesta 

överens om! Stora hörsalen var fullsatt och 

webbsändningen följdes av många. Vi har bara 

fått positiv feedback hittills. Återkommer med 

resultaten ifrån utvärderingen. Det som 

besökarna på förhand förväntade sig var 

möjligheten att knyta kontakter och ta del av 

konkreta tips.    
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