


Vision e-Hälsa 2025 

Karina Tellinger McNeil

Malin Amnefelt



Agenda
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• Utmaningar och möjligheter

• Svensk hälso- och sjukvård

• Vision e-hälsa 2025

• Axplock nationella tjänster
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Hur ska vi klara välfärden?

Förlängd

arbetsliv
Digitalisering



Trender

Ändrade 

förväntningar

Demografisk 

utveckling

Kunskaps-

utveckling

Ny teknik
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Ändrat perspektiv

Patienten i centrum Patienten är en del av teamet

Patientens

behov



Strukturförändringar

Senaste åren har vi sett:

• Från sjukhus till vård i hemmet

• Patienten kan själv välja vårdgivare

• Ökad andel privata utförare, både på nätet och fysiska vårdcentraler

Digitala

vårdmöten



Organisation
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• Ansvarar för lagar och

regler

• Sätter den politiska

agendan för vård, 

omsorg och socialtjänst

• Ansvarig för vård av äldre i 

hemmet eller i speciellt boende

• Vård av människor med fysiska 

och/eller psykiska 

funktionshinder

• Ansvarig för vård

(primärvård, sjukhus

mm)

Staten Regioner/

Landsting

Kommuner



Vision e-hälsa 2025

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen 

på att använda digitaliseringens och 

ehälsans möjligheter i syfte att 

underlätta för människor att uppnå en 

god och jämlik hälsa och välfärd samt 

utveckla och stärka egna resurser för 

ökad självständighet och delaktighet i 

samhällslivet



Tre målgrupper för visionen

> Individen: brukare, klient, patient eller anhörig
• lättillgänglig och kvalitetssäkrad information 

• åtkomst till dokumentation

• individuellt anpassad service

> Medarbetare inom socialtjänst och hälso- och sjukvård
• välfungerande och samverkande elektroniska beslutsstöd 

• nödvändig och strukturerad information tillgänglig

> Beslutsfattare inom socialtjänst och hälso- och sjukvård
• ändamålsenliga verktyg för uppföljning

• aktuellt och heltäckande beslutsunderlag för ledning och styrning



Nationell IT-strategi för 

vård och omsorg

Nationell eHälsostrategi
Gemensam vision och gemensam 

handlingsplan mellan Regeringen 

och SKL

2005 2010 2016 2017

E-hälsa är ett långsiktigt åtagande



Styr- och samverkansorganisation –
staten och huvudmännen styr och samverka runt samma bord

Syfte:

> Stärka samverkansarbetet så att 

aktörerna, liksom var och en för sig, 

bidrar på bästa sätt för att 

tillsammans uppfylla visionen.

> Gemensam arena för styrning, 

samverkan, koordinering och 

uppföljning av aktiviteterna i 

handlingsplanen.

> Bidra till samsyn på målsättning och 

prioriteringar.



Gemensam styr- och samverkansorganisation
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Politiskt 

högnivåråd

Styrgrupp Nationellt råd

Berednings-

grupp

Samordnings-

kansli

Grupperingar inom strategiska insatsområden

Enhetligare 

begreppsanvändning
StandarderRegelverkUppföljning

Forum för 

standardisering



> Regelverk
Skapa ändamålsenliga regelverk som såväl värnar individens integritet och säkerhet som främjar den 
digitala utvecklingen, samt  underlätta tillämpning och införande av regelverk i berörda verksamheter. 

> Enhetligare begreppsanvändning
Begrepp, termer och klassifikationer som är nödvändiga för verksamheterna ska enhetligt kunna 
hanteras och tolkas likartat vid utbyte mellan system eller verksamheter, samt öka takten i införande 
av gemensamma begrepp, termer och klassifikationer i verksamheternas it-stöd. 

> Standarder
Verksamheternas informations- och kommunikationssystem ska kunna skicka och ta emot relevanta 
informationsmängder på ett ändamålsenligt sätt och utan behov av extra åtgärder. 

> Uppföljning
Hur och vad ska vi mäta? 

Insatsområden

Politiskt 

högnivåråd

Styrgrupp Nationellt råd

Berednings-

grupp

Samordnings-

kansli

Grupperingar inom strategiska insatsområden



Verksamheter i hälso-
och sjukvård och 

socialtjänst

Lokal och regional 
utveckling

Gemensam 
samverkan

SKL & 
Regeringen

• Verksamhetsutveckling

• Förändringsledning

• Tjänster och 
användargränssnitt

• Anpassning m h t lokala behov

Enskilda 
verksamheter

Kommuner & 
landsting

• Samsyn kring informatik, juridik, 
regelverk, informationssäkerhet 
osv.

• Förutsättningar för 
informationsutbyte

• Forum för samverkan

SKL/Inera

Myndigheter

• Grundläggande förutsättningar:

• Enhetlig begreppsanvändning

• Teknisk standardisering,

• Lagstiftning

SKL & 
Regeringen

Vad bör göras var?



1177 Personliga tjänster

1177 på telefon

Journalen



Nationell 

Läkemedelslista

Nationell patientöversikt

Framtidens

vårdinformationssystem



Information på rätt plats i rätt tid - kräver 

patienternas förtroende
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• 2 930 patienter spärrade sina uppgifter 

(163 patienter per landsting)

• 750 patienter hävde sina spärrar 

(44 patienter per landsting)



www.ehalsa2025.se
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