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"Med hälsa menas fysiskt, psykiskt 

och socialt välbefinnande. E-hälsa

är att använda digitala verktyg och 

utbyta information digitalt för att 

uppnå och bibehålla hälsa."

E-hälsa



eHälsomyndighetens Uppdrag

• Skapa ett bättre informationsutbyte inom 

hälsa, vård och omsorg

• Leda regeringens initiativ inom                  

e-hälsoområdet 

• Erbjuda effektiva, kvalitetssäkrade tjänster 

till professioner och privatpersoner



Verksamhet på två orter
Under 2018 har vi etablerat vår verksamhet i Kalmar, 

medan vissa delar är kvar i Stockholm, i enlighet med 

regeringsbeslutet



Framtidens patient är redan här

Man måste väl 

kunna hämta ut ett 

recept även när 

man är på 

semester!?

Hälsan är den nya 

religionen. Man ska 

må bättre än bra!

Ett AI-baserat 

beslutsstöd ställer just 

nu en diagnos över 

mina krämpor – vem 

hade kunnat tro det för 

tio år sedan?

Ska jag 

genomföra min 

operation här 

hemma eller 

utomlands?

Vad smidigt att 

kunna träffa 

läkaren online!



Några av våra tjänster



Nationella Läkemedelslistan

• Riksdagen sa ja till lag om Nationell 

läkemedelslista den 13 juni 2018

• Fas 1: till 1 juni 2020 tar vi fram en 

lösning för hur läkemedelslistan ska 

byggas

• Fas 2: till 1 juni 2022 ska vård- och 

apoteksaktörer ansluta sina system 

till Nationella läkemedelslistan



eHälsomyndigheten vill minska gapet

SÄKERHET

DIGITALISERING



Utbyte av information

Förutsättningar för att 

utbyta information 

mellan parter är att:

Organisationer och processer är 

anpassade för det

Lagar och regler tillåter det

Tekniken passar ihop

Samma termer och begrepp 

används



Varför är säkerhet så viktigt?

• Medborgarna förtroende och 

förväntningar är våra riktlinjer

• Integriteten är en självklarhet och en 

utmaning

• Nationell register med känsliga 

personuppgifter

• Det är tillsammans vi möter 

utmaningarna



Säkerhetskrav till nytta 
för individen och samhället

Externa 
krav

Interna 
krav

Krav på 
aktörer



Några externa krav på 
eHälsomyndighetens säkerhet
• GDPR

• NIS – indirekt 

• MSBFS 2016:1 - om statliga myndigheters informationssäkerhet

• LVFS 2014:7 Läkemedelsverket om säkerhet i medicintekniska 

produkter och system

• Receptregisterlagen

• Nationella strategin för samhällets informations- och cybersäkerhet 

• Analys om säkerhetsskydd beaktat nya säkerhetsskyddslagen



Ledningssystem för informationssäkerhet



eHälsomyndighetens
interna säkerhet
• Säkerhet i ledning och stab – ”att vi har rätt säkerhet”

• Säkerhet på avdelning digitalisering – ”hur vi uppnår, 

stödjer och kontrollerar rätt säkerhet”

• Säkerhetsråd

➢ strategisk, taktisk och operativ nivå

➢ uppföljning av det systematiska 

informationssäkerhetsarbetet

➢ granskning av säkerhet



eHälsomyndighetens 
krav på säkerhet
• Säkerhetskraven omfattar alla vårdgivare och 

apoteksaktörer som ansluter till våra tjänster

• Ledningssystem för informationssäkerhet

➢ Roller, ansvar och processer

➢ Säker behörighetshantering

➢ Stark autentisering

➢ Uppföljning, revision



Från krav till verklighet

Externa krav Interna krav
Krav på 
aktörer

Hur löser digitaliseringen dessa utmaningar?



Vad är säker åtkomst till 
eHälsomyndighetens tjänster?

• Vi höjer säkerheten i våra IT-system och register 

för att stärka den personliga integriteten

• Det innebär att vi ställer högre krav på vård- och 

apoteksaktörer för att säkerställa

➢ Konfidentialitet

➢ Tillgänglighet

➢ Riktighet

➢ Spårbarhet



Vår nya åtkomstlösning

• eHälsomyndighetens nya åtkomstlösning innebär 

i huvudsak två förändringar för de som använder 

våra tjänster och register

• Tillitsgranskning via federationen Sambi

➢ Sambi säkerställer att ni uppfyller de säkerhetskrav som 

ställs på bland annat hur ni hanterar person- och 

patientuppgifter

• Ny teknisk lösning

➢ Anpassning av det system som ni använder för att få 

åtkomst till våra IT-system och register



Vem berörs av den nya 
åtkomstlösningen?

• Den nya åtkomstlösningen påverkar apotek och 

alla som bedriver vård och omsorg och som 

använder våra tjänster

• Det gäller exempelvis vid 

➢ förskrivning av e-recept

➢ förskrivning av dos-patienter (Pascal) 

➢ användning av nationell patientöversikt (NPÖ)

➢ andra tjänster som hämtar information om patienter



Sambi säkerhet
• Samverkan för behörighet och identitet inom hälsa, vård och 

omsorg

• Gemensam nationell infrastruktur

• Vision att erbjuda säker och effektiv åtkomst till tjänster inom hela 

sektorn

• Samverkan bygger på tillit till de anslutnas inloggningsuppgifter.

• För att vidmakthålla tilliten finns en federationsoperatör som 

kontrollerar medlemmarna

➢Externa revisioner granskar utifrån ISO 27001 minst var tredje år



Sambi medlemmar
• Kommuner

• Landsting / Regioner

• Privata vårdgivare

• Apoteksaktörer

• Veterinärer

• Tandläkare

• Fullt utbyggt handlar det om ca 15 000 aktörer
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Säkerhet i kommande utmaningar
• Nationell läkemedelslistan

• E-recept över landsgränser

• Säkerhet i Vision e-hälsa 2025



Tack!


