
 

 

 

  

 

Digital utveckling i 
framtidens hälso- och 
sjukvård 
På väg mot vision 2025 

2016-12-14 

 

  



 

 

Digital utveckling i framtidens hälso- och sjukvård 161215 
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Inledning 

Inera AB har fått frågan från några landsting vilka områden vi ser som relevanta inom 

framtidens hälso- och sjukvård, när det gäller den digitala utvecklingen. Ineras bedömning är att 

frågeställningen är aktuell för alla landsting och regioner, och att det är värdefullt att lyfta fram 

områden som bedöms vara viktiga att arbeta med tillsammans.  

Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete. Våra tjänster 

används av invånare, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare. Inera ansvarar också för den 

infrastruktur och IT-arkitektur som är förutsättningen för de nationella e-hälsotjänsterna, och 

som gör att information från olika vårdsystem är möjlig att dela och visa över 

vårdgivargränserna på ett enkelt och säkert sätt.  

Den här rapporten är en framtidsspaning, framtagen av Inera, och bygger till stor del på 

offentligt material från utredningar och andra rapporter som finns angivna som referenser. 

Underlaget är baserat på fakta och utan inbördes värdering av de områden som lyfts fram.  

Tillsammans kan landstingen och Inera föra en fortsatt dialog om vilka områden som skall vara 

prioriterade, både för 2018 års verksamhetsplan samt ur ett långsiktigt perspektiv som en 

handlingsplan fram till 2025.  

En avgränsning i rapporten har gjorts till att enbart omfatta landstingens och regionernas behov 

inom hälso- och sjukvård. Inera kommer på sikt att få en utökad roll avseende kommunernas 

koordinering och digitala utveckling, vilket kommer behöva tydliggöras och beskrivas under 

2017.  

Underlag för denna översikt är bland annat handlingsplaner, Ineras strategiska dokument 

inklusive invånartjänster, strategier från landsting, verksamhetsplaner, SKLs överenskommelser 

med staten, politisk inriktning samt inkomna ärenden till Inera med önskemål om gemensam 

hantering. Rapporten har även koppling till ett arbete som bedrivs av Inera kring standarder och 

interoperabilitet för framtidens hälso- och sjukvård.  

Huvudförfattare för rapporten är Sara Meunier, avdelningschef för Arkitektur och regelverk och 

chefsarkitekt/CTO, Inera. 
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Ord från Ineras VD 

Digitaliseringen erbjuder stora möjligheter för framtidens vård och omsorg. Den kan underlätta 

för den enskilde att vara delaktig i sin egen vård och omsorg, stödja kontakten mellan den 

enskilde och verksamheterna, samt tillhandahålla effektivare stödsystem för medarbetarna i 

verksamheterna. Den kan också ge beslutsfattare bättre underlag för styrning och ledning och 

innebär möjliga årliga besparingar på 100-tals miljarder kronor.  

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans 

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.  

Det är den vision för e-hälsoarbetet som SKL och regeringen har enats om.  

För att vi ska lyckas och få en sammanhållen och likvärdig vård med hjälp av digitaliseringen 

krävs gemensamma insatser på många plan: från politiker, offentlig verksamhet och näringsliv. 

Under flera år har samarbetet på nationell nivå utvecklats och hunnit mogna. Vi har idag bättre 

förutsättningar än någonsin att utveckla nya samverkansområden och fördjupa samverkan inom 

befintliga områden. 

Det finns några områden som är särskilt angelägna att parterna fokuserar på i det kommande 

arbetet för att visionen ska kunna nås. Dessa är regelverk, enhetligare begreppsanvändning och 

standardiseringsfrågor. Här kommer flera parter behöva fördjupa sin samverkan. Kraven på 

interoperabilitet och standarder kommer att bli allt tydligare. Inera har sedan lång tid arbetat 

med detta, och verkar för att huvudmännen inför överenskomna standarder i sina system. 

Några medskick från Inera för att skapa en effektiv digital utveckling i hälso- och sjukvården: 

 Utgå från det gemensamma arbetet och kraftsamla kring de områden som förväntas ge 

mest effekt. Det gäller till exempel integrerade journalsystem, monitorering, 

egendiagnos och rådgivning, samt webbtidbokning. 

 Följ det gemensamma arbetet med och kravställ gemensamt utpekade standarder och 

profiler för integration.  

 En avgörande faktor för vård med patientens behov i centrum är att patienterna själva 

och deras närstående är delaktiga och erbjuds att medverka i den egna vården. 

 Verka för att skapa en marknad där systemen för vårdinformation bygger på öppna 

gränssnitt. Stora möjligheter finns nu när många landsting står inför anskaffning av nya 

vårdinformationsmiljöer.  

 Samverka ännu mer inom etablerade strukturer och organisationer om områden som 

främjar digitalisering, till exempel ersättningsmodeller. 

 Skapa förutsättningar för både små och stora aktörer att bidra med innovation.  

 Kravställ ett kontinuerligt och systematiskt förbättringsarbete för att kunna hantera stora 

datamängder på ett nytt och modernt sätt.  

 Säkerställ att konceptet kring Nya 1177 Vårdguiden samspelar på ett bra sätt med nya 

vårdinformationsmiljöer.  

 Förbered lokal kravställning och realisering av den nationella handlingsplanen för en 

effektiv och säker läkemedelsprocess som nu håller på att tas fram. 
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Vi tror att de systemstöd som idag används inom vården kommer att se annorlunda ut om några 

år. De kommer att behöva förändras och förbättras, så att det finns gränssnitt som svarar mot 

såväl nationella som internationella standarder. Detta för att vårdgivare ska kunna kommunicera 

över organisationsgränser och med andra vårdgivare, kommunal verksamhet, myndigheter samt 

med patienterna.  

Standardiserade och öppna gränssnitt är också viktiga som förutsättning för att möjliggöra 

utveckling, innovation och forskning. Sådana gränssnitt skapar förutsättningar att ge 

vårdpersonalen ett användarvänligt och stödjande verktyg, som i realtid ger rätt information. Då 

går det också att erbjuda en möjlighet för invånarna att hämta information om sin vård och hälsa 

och enkelt kunna kommunicera och interagera med vårdgivarna.  

Utöver förändrade systemstöd behövs en verksamhetsutveckling som måste drivas tillsammans 

med de olika professionerna inom vården. Det är viktigt att incitament finns för 

verksamhetsutveckling, inklusive arbete med standardisering kopplat till begrepp som process, 

teknik, patientsäkerhet och kvalitet.  

Med hjälp av visionen för e-hälsa kan alla aktörer samordna sig och dra åt samma håll, och det 

är något vi tycker är positivt. Vi ser fram emot att vara aktiva i det arbetet.  

 

 

Stockholm i december 2016  

 

Johan Assarsson 

VD Inera 
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1. Trender och utmaningar 

Den digitala utvecklingen går snabbt. Förändrade arbetssätt, nya vårdformer, ny teknik och nya 

tjänster kommer att prägla framtidens hälso- och sjukvård.  

Sverige har en av världens mest uppkopplade befolkningar1, med många patientgrupper som 

arbetar aktivt för att själva kunna hantera sin sjukdom. Vi ser en stor förändringsvilja när det 

gäller digitaliseringen av vård och omsorg, hos både patienter och profession. I samband med 

att många landsting nu ska anskaffa nya vårdinformationsmiljöer har vi stora möjligheter att 

hantera många av de utmaningar vi står inför. 

Demografi och folkhälsa 

Västvärlden har en åldrande befolkning. Det föds ungefär lika många barn nu som förr men vi 

blir äldre och äldre. Nedan visas detta i diagrammen över Sveriges befolkningssammansättning 

år 1900 och 2015. 

 

Riksrevisionen har i samband med budgetpropositionen nyligen uttalat att den demografiska 

utvecklingen pekar på stora utmaningar och behov av prioriteringar de närmsta åren, om dagens 

välfärdsnivå ska kunna behållas. 

Förändrad demografi leder till ett ökat och förändrat vårdbehov, med en större andel äldre. 

Kärnfamiljen förändras och individers sociala nätverk minskar. Vi har en allt rörligare 

befolkning i ett mångkulturellt och gränslöst samhälle. Kraven ökar på att hälso- och sjukvård, 

inklusive information och rådgivning, ska finnas tillgänglig på olika språk. Folkhälsan utvecklas 

positivt hos befolkningen som helhet, men det finns tydliga och ökade skillnader mellan grupper 

med olika utbildningsnivå. Den så kallade hälsoklyftan ökar.  

                                                      

 

 

1 World Economic Forum. Global Information Technology Report 2015 

Figur 1 - Befolkningens sammansättning år 1900 och 2015. 
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Rekrytering 

Gruppen 80 år och äldre beräknas öka särskilt snabbt efter 2020. Detta skapar större behov av 

arbetskraft både i äldreomsorgen och i hälso- och sjukvården. Många medarbetare går samtidigt 

i pension under den kommande tioårsperioden. Om inga förändringar görs i arbetssätt och 

bemanning, kommer det att behövas ungefär 225 000 nya medarbetare i vården och omsorgen – 

hos kommuner, landsting, regioner samt privata utförare – fram till år 2023. Denna prognos 

bygger i huvudsak på demografisk utveckling, befolkningens behov av välfärdstjänster och 

kommande pensionsavgångar2. 

Välfärdens långsiktiga finansiering 

I den allmänna debatten framkommer ofta att vi har ett kommande finansieringsproblem av våra 

offentliga välfärdstjänster. Den demografiska utvecklingen tillsammans med ökade 

förväntningar på välfärdstjänsterna kommer att kräva politiska beslut om verksamhet och 

finansiering. Fortsätter vi att finansiera välfärdstjänsterna på samma sätt som idag motsvaras det 

av en skattehöjning med ungefär 13 kronor år 2035. För att undvika det behövs omprioriteringar 

av verksamheten, effektiviseringar och alternativa finansieringssätt. Det kan gälla åtgärder som 

ökad privat finansiering, försäkringslösningar, arbetskraftsinvandring, skattefinansiering, 

optimering av självstyre och stadsbidrag, prevention och folkhälsofrämjande insatser3.  

Kroniska sjukdomar 

När fler personer lever allt längre med kroniska sjukdomar får det stora ekonomiska 

konsekvenser både för den enskilde och för samhället. Kronisk sjukdom förekommer hos nästan 

halva befolkningen och står för en majoritet av sjukvårds- och sjukförsäkringskostnaderna, 

närmare bestämt cirka 80- 85 procent av sjukvårdskostnaderna. Baserat på sjukvårdskostnaden 

per person använder de med kronisk sjukdom fyra till sex gånger mer sjukvård per individ än 

personer utan kronisk sjukdom4.  

Dessa personer är också i högre grad långtidssjukskrivna och står utanför arbetsmarknaden och 

ligger även bakom en majoritet av kostnaderna för ersättning vid sjukfrånvaro. De vanligaste 

förekommande kroniska sjukdomarna tillhör grupperna hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, 

cancersjukdomar, lungsjukdomar såsom astma, allergi och KOL, psykiska sjukdomar inklusive 

                                                      

 

 

2 Färnsten, och Neij. Så möter vi rekryteringsutmaningarna i vården och omsorgen. Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2014 
3 Programberedningen för välfärdsfinansieringen. Framtidens utmaning. Välfärdens långsiktiga 
finansiering. Sveriges Kommuner och Landsting, 2010 
4 Myndigheten för vårdanalys. VIP i vården? Om utmaningar i vården av personer med kronisk 
sjukdom. Rapport 2014:2  
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beroendesjukdomar, neurologiska sjukdomar, muskel- och ledsjukdomar samt långvariga 

smärttillstånd5. 

Globalisering, specialisering och fragmentering 

Information, varor, tjänster, teknik och kulturer rör sig i allt större utsträckning över 

nationsgränser och mellan organisationer och individer. Utvecklingen främjar ett ökat globalt 

kunskapsutbyte som öppnar möjligheter till nya samarbeten och ökar utvecklingstakten av nya 

tjänster och produkter.  

Detta gäller i allra högsta grad även inom vården och omsorgen. Till exempel har medborgarnas 

möjligheter att välja vård i hela landet liksom inom EU stärkts, och olika former av 

konkurrensutsättning har öppnat upp för internationella aktörer inom omsorgen, 

apoteksmarknaden och öppenvården. Forskning och nya medicinska innovationer växer ofta 

fram i multinationella miljöer. Den ökade globaliseringen innebär vissa utmaningar men även 

ökade möjligheter till innovation6. 

Globalisering och specialisering ökar vårdens fragmentering samtidigt som både vårdprofession 

och invånare har ökade krav på tillgänglig och säker information. Ökad patientrörlighet ställer 

också högre krav på integrerade vårdsystem. 

Vårdval och jämlik vård 

Införandet av vårdval i primärvården är en genomgripande reform inom svensk hälso- och 

sjukvård. En central målsättning med vårdvalsreformerna har varit att öka tillgängligheten och 

vårdutnyttjandet samt att stärka patientens roll som aktör inom primärvården. Tidigare studier 

visar att tillgängligheten ökat efter införandet av vårdvalssystem, men det är mindre belyst hur 

denna ökning är fördelad mellan socioekonomiska grupper och om skillnader i detta avseende 

kan observeras mellan landsting med olika vårdvalsmodeller.  

I en analys från 2015, i tre av landets landsting, påvisades att patienter med högre utbildning 

och inkomst respektive mindre sjukdomsbörda, anlitar privata vårdgivare i större utsträckning 

än andra.7 

Socioekonomiska och behovsmässiga skillnader i patientsammansättning mellan privata och 

offentliga vårdgivare behöver inte nödvändigtvis vara ett problem för patienterna om kvaliteten 

är densamma oavsett typ av utförare. Men eftersom unga och friska respektive de med bättre 

socioekonomiska förutsättningar generellt tar mindre resurser i anspråk, kan mottagningar med 

                                                      

 

 

5 Socialdepartementet. Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar, 
2014-2017. 2014 
6 Myndigheten för vårdanalys. Analysplan 2015 

7 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Vårdval och jämlik vård inom primärvården. En 
jämförande studie mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande. Rapport 2015:6. 

http://www.regeringen.se/contentassets/9f4c29d2ec634fc0b3be84bf58639bae/nationell-strategi-for-att-forebygga-och-behandla-kroniska-sjukdomar-s2014.005
http://www.regeringen.se/contentassets/9f4c29d2ec634fc0b3be84bf58639bae/nationell-strategi-for-att-forebygga-och-behandla-kroniska-sjukdomar-s2014.005
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Version: X.X  
Diarienr: XXXXXXXX 

Namn Efternamn Senast ändrad 

2016-12-14 

 

 

 

 

Inera AB Box 177 03 

Östgötagatan 12 

118 93 Stockholm 

Tel 08 452 71 60 

info@inera.se 

www.inera.se  

Organisationsnummer 

556559-4230 

 

 Sid 10/31 

 

 

 

sådan sammansättning beroende på ersättningssystem erbjuda bättre tillgänglighet och service, 

vilket riskerar att leda till ökad ojämlikhet8.  

För att säkerställa att vårdval inte kommer i konflikt med jämlik vård behöver förutsättningar 

finnas för att löpande kunna genomföra ändamålsenliga uppföljningar av primärvården där såväl 

privata som offentliga vårdgivare ingår.  

2. Digitaliseringens möjligheter 

Precis som andra delar av samhället håller hälso-och sjukvården på att digitaliseras. 

Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 

20259. Det uppstår nya företag och former för vård, det blir en förskjutning av vad patienten gör 

själv och förväntar sig. Digitaliseringen kan möta de utmaningar som vi står inför och vi ser ett 

antal förändringar som redan håller på att ske. Det gäller både strukturella förändringar där 

patienter vårdas i större utsträckning på distans och får bättre stöd att själva hantera sin vård, 

och införande av ny teknik som möjliggör förändrad verksamhet och frigörande av resurser. 

Med hjälp av smarta digitala lösningar kan verksamheterna och arbetsprocesserna effektiviseras 

och samtidigt generera mervärden för både professionen och individen. Det är lösningar som 

exempelvis standardiserad informationshantering, självservicetjänster, virtuella vårdcentraler, 

digitala behandlingsformer och digitala vårdmöten.  

Idag finns ett glapp mellan vårdbehov och resurser vilket medför att det i snabb takt kommer att 

skapas nya tjänster som kan stödja andra vårdformer. En omsvängning av resurser från 

sjukhusvård till primärvård behöver ske med grundprincipen vård nära befolkningen. Även 

sluten vård kan utföras utanför sjukhus, exempelvis i patientens hem.  

Digital teknik i kombination med nya arbetssätt skapar värde på alla nivåer – för patienter, 

anhöriga, vårdpersonal, innovatörer och för samhället i stort. Detta gör det möjligt att uppnå en 

hållbar kostnadsutveckling med bibehållen eller förbättrad vårdkvalitet för den svenska hälso- 

och sjukvården. En digitalisering av vården är även viktig för att fortsatt säkra en ledande 

forskningsposition inom Life science för Sverige. Slutligen erbjuder en digitaliserad vårdmiljö 

en solid bas för ett ekosystem av innovatörer inom e-hälsa som i förlängningen kan öppna upp 

nya tillväxt- och exportmöjligheter i vårt näringsliv. 

                                                      

 

 

8 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Vårdval och jämlik vård inom primärvården. En 
jämförande studie mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande. Rapport 2015:6.  
9 Kansliet för strategisk analys. Strategiska trender i globalt perspektiv, 2025: en helt annan 
värld? Utrikesdepartementet, Regeringskansliet, 2014 

 

http://www.regeringen.se/contentassets/cb06e1fb555a4c22bc6ec7dbf9449cdd/strategiska-trender-i-globalt-perspektiv---2025-en-helt-annan-varld
http://www.regeringen.se/contentassets/cb06e1fb555a4c22bc6ec7dbf9449cdd/strategiska-trender-i-globalt-perspektiv---2025-en-helt-annan-varld
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Mäta sig själv – quantified self 

Hälso- och friskvårdsbranschen expanderar då allt fler personer lägger mer tid och är villiga att 

spendera mer pengar på sin egen hälsa. Allt fler tekniska lösningar, appar och produkter 

kommer ut på marknaden. Intresset för att mäta och sätta upp mål för sin hälsa, motion, 

matvanor, sömnmönster, och en rad andra aktiviteter växer stort.  

Trenden går mot att istället för att vårdcentralen blir individens första kontakt med sjukvården, 

gör personen en del tester hemma och får en diagnos via sin dator i hemmet. Att få information 

om sina värden utan kunskap om hur man påverkar dem är inte speciellt värdefullt. Hälsovården 

är inte utrustad för att ta hand om förebyggande insatser på den här nivån. Det finns varken 

verktyg, standarder eller processer för att ta emot och gå igenom det data en patient samlat in 

om sig själv. Läkare och vårdpersonal måste få verktyg och processer att ta hand om data och 

hjälpa oss med vad vi ska förändra för att förbli friska. 

Individualisering och personanpassning 
Vi ser en ny grupp av pålästa patienter och brukare som har allt högre krav på bemötande, 

individualisering, kvalitet och tillgång till vård och omsorg.10 

Tänk om… 

 … återkoppling på hur patienterna reagerar på läkemedelsbehandling går att samla in 

momentant, vilket snabbar på anpassningen av behandlingen till bästa effekt och 

möjliggör individualiserad vård. 

 … antalet screeningar räknas fram av ett expertsystem som tar hänsyn till patientens 

sjukdomshistorik, beteende, genetik och miljö. 

 … vårdens expertsystem och allmänhetens e-hälso-applikationer kan ge hög precision 

tack vare att all information från användarens egna sensorer blandas med data från den 

formella vården, kost, DNA och föräldrars sjukhistorik med mer. Antalet bitar i pusslet 

avgör precisionen. 

Ökande mängd medicinsk information 

Den medicinska kunskapen har aldrig ökat i så 

snabb takt som nu. Varje år tillkommer över en 

miljon vetenskapliga artiklar i den medicinska 

databasen Medline, som i dag består av över 24 

miljoner artiklar. Den snabba 

kunskapsutvecklingen tvingar fram nya 

specialiteter och subspecialiteter för att 

professionerna ska ha en möjlighet att hålla sig 

                                                      

 

 

10 Myndigheten för vårdanalys. Analysplan 2015 

Figur 2 - Trender för mängden information 
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uppdaterade inom sitt kunskapsområde. Smarta elektroniska beslutsstöd skulle kunna tillåta 

läkare att snabbt ställa diagnos eller förskriva behandling utifrån den senaste forskningen11. 

Medicinsk information fördubblas var 3:e år idag och var 73:e dag 202012. En specialist behöver 

idag läsa in 160 timmar i veckan för att hålla sig à jour. 

Att hantera stora datamängder på ett nytt och modernt sätt är en helt avgörande förutsättning för 

att få till stånd ett kontinuerligt systematiskt förbättringsarbete13.  

Aktörer inom IT och telekom inträder i vårdsektorn 

Stora företag inom IT-området blir allt mer intresserade av vårdsektorn. Googles stora satsning 

på att tillhandahålla information om symtom och diagnoser är ett exempel. Ett annat exempel är 

Telia Healthcare vars ambition är att bli leverantör av tjänster som digitalt kopplar samman 

patienter med vården och ökar vårdens digitalisering. Det finns mycket som tyder på att privata 

aktörer har ambitioner att ta över fler tjänster som gränsar till offentliga uppdrag. Med tanke på 

den kompetens och de stordriftsfördelar som finns hos de globala IT-jättarna är det nog både 

ofrånkomligt och välkommet, givet att trygghet, integritet och säkerhet inte påverkas negativt.  

Hantering av fler privata initiativ 

Från privat sektor kan vi förvänta oss ännu fler initiativ. Antalet appar inom hälso- och 

sjukvårdsområdet har passerat 165 000, och ökar fortfarande kraftigt. Trycket på hälso- och 

sjukvården att anpassa vårdsystem och IT- miljöer till en mångfald av privata aktörer kommer 

att öka.  

Ett annat exempel är Bonniers satsning på översättningen av Norsk Elektronisk Legehåndbok, 

”Medibas”, som erbjuder beslutsstöd till läkare och anpassad information till patienter. Tjänsten 

har idag cirka 3 000 betalande användare i alla landsting. Centrala avtal finns med Halland, 

Sörmland, Östergötland, Västerbotten, Kronoberg och Capio.  

Ytterligare ett privat initiativ är iDoc24 där man via en app kan ta bilder på hudförändringar och 

skicka in för bedömning. Kry och Min doktor är två tjänster som erbjuder patientkonsultationer 

via nätet.  

Apoteken marknadsför olika typer av självtester. Exempelvis saluför Apoteket AB 23 varianter i 

dagsläget. Därutöver erbjuder de även 14 olika kontroller där flera, som Allergikollen, 

                                                      

 

 

11 Myndigheten för vårdanalys. Analysplan 2015 
12 Jensen, Sten Erik. Delade meningar om värdet av insamlade ostrukturerade data. Life-
time.se. 2015-12-02 
13 Ekholm, Anders och Markovic, Drasko. Empati och high tech – delresultat från LEV-projektet. 
Socialdepartementet, Regeringskansliet, 2012 

http://www.swecare.se/Portals/swecare/Documents/high-tech-och-empati.pdf
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Version: X.X  
Diarienr: XXXXXXXX 

Namn Efternamn Senast ändrad 

2016-12-14 

 

 

 

 

Inera AB Box 177 03 

Östgötagatan 12 

118 93 Stockholm 

Tel 08 452 71 60 

info@inera.se 

www.inera.se  

Organisationsnummer 

556559-4230 

 

 Sid 13/31 

 

 

 

Blodtryckskollen och Hudläkare på distans, ligger inom områden som tidigare totalt dominerats 

av sjukvården.  

Det betyder att kunderna är beredda att använda marknadsfinansierade tjänster trots tillgång till 

den skattefinansierade sjukvården. Självtester är allmänt under snabb utveckling och kommer att 

digitaliseras och integreras med varandra. Ett exempel är Scanaflo (tillverkas av Scandu) där 12 

måttvariabler tas via ett urintest vars värden automatiskt laddas upp till din mobilapp.  

Delning av information och kunskap i fokus 

Ett område, som väcker stort intresse och som nästan har blivit synonymt med digitalisering i 

svensk sjukvård, är integrerade journalsystem. De närmaste åren kommer grupper av landsting 

att genomföra stora investeringar i framtidens vårdinformationsmiljö. Införandet av integrerade 

journalsystem inbegriper samtliga offentliga och privata vård- och omsorgsgivare: 

primärvården, specialistsjukvården, och hälso- och sjukvård inom den kommunala omsorgen. 

Även tandvård kommer att omfattas. 

Med en samordnad informationsförsörjning kan sjukvårdens enheter bättre möta WHOs 

definition för hållbar sjukvård, en sjukvård som leder till autonomi för medborgaren och som 

använder resurser väl och kan hantera sina förnyelseprocesser. Likaså finns förutsättning för 

processutveckling mellan olika vårdnivåer och olika aktörer oberoende av huvudman.  

Många aktörer har identifierat utvecklingen mot ett gemensamt informationslandskap som 

centralt för sjukvårdens utveckling. Med ett sådant kan även sjukvårdens registrering av 

information underlättas. Målet bör vara att all informationsinhämtning i görligaste mån ska ske 

automatiskt från vårdens dokumentationssystem.14.  

Med ett gemensamt informationslandskap underlättas också innovation och utveckling. Enligt 

McKinsey är integrerade journalsystem den enskilda åtgärd som enligt beräkningar kan medföra 

den största värdeökningen, inklusive en bruttobesparing på 34 miljarder kronor per år från 

202515. 

Öppna API: er i samband med nya vårdinformationsmiljöer 

De flesta journalsystem använder gammal IT-teknik. Det beror framförallt på att systemen har 

många år på nacken och på att det är dyrt och komplicerat att byta ut eller modernisera dem. Det 

finns inte heller några större incitament för journalsystemleverantörerna att modernisera dem då 

detta är förenat med kostnader och risker.  

Ett första steg i moderniseringen av IT-arkitekturen i vården är att modularisera och öppna upp 

journalsystemen. Det finns ett fönster de närmsta åren när merparten av landstingen står inför 

                                                      

 

 

14 Georgii Hemming, Patrik och Ingvar, Martin. Från öar av data till kunskap för samhällsnytta. 
Rapport Swelife-projektet, 2016 
15 McKinsey & Company. Värdet av digital teknik i den svenska vården. 2016 

http://swelife.se/wp-content/uploads/2016/06/3H3R_huvudrapport_webb.pdf
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upphandling av nya vårdinformationssystem. Det som behövs är krav på öppna API: er, som gör 

det möjligt för moduler från olika tillverkare att samsas i ett och samma system. I nuläget sker 

inlåsningen på många års sikt och konkurrensen mellan de olika aktörerna är relativt svag16.  

3. Effekter av digitalisering 

Inera ser att värdet av digitaliseringen kan räknas om i nyttoeffekter, kvalitet och besparingar i 

kronor eller frigörandet av resurser. Nyttoeffekter kan sammanfattas ur tre perspektiv; 

individen, professionen och beslutsfattare. 

Individen får ökat handlingsutrymme och förbättrad hälsa genom tjänster som bidrar till:  

 Ökad trygghet, delaktighet, medverkan och ansvar för sin egen eller närståendes 

situation och hälsa. Detta genom bättre överblick och 

insyn i vårdprocessen och ökad kunskap om den 

egna hälsan, men också om exempelvis alternativa 

behandlings- och omsorgsformer, de rättigheter man 

har som patient eller omsorgstagare och 

kunskapsdelning med andra i liknande situation. 

Följsamheten till en behandling kan också öka med 

verktyg som påminner och stödjer individen att göra 

rätt.  

 Förbättrad service och större individanpassning. 

Detta genom ökad tillgänglighet till vården och 

omsorgen, samt flexibilitet att utföra tjänster som till 

exempel att förnya recept och boka tid även när 

vården inte är öppen. Valmöjligheterna blir fler och 

kan förenkla vardagen för individen med tjänster 

som innebär stöd för egenvård. Provtagning, uppföljning och vissa behandlingar kan 

genomföras i hemmet eller där individen befinner sig. Dessutom ökar tryggheten och 

patientsäkerheten med olika möjligheter till hemmonitorering. 

 Rätt vård och omsorg i rätt tid. Detta genom lättillgänglig och korrekt information, men 

också genom tjänster som sänker trösklarna till att exempelvis undersöka sig eller i 

                                                      

 

 

16 Ekholm, Anders och Markovic, Drasko. När vården blir IT. En underlagsrapport till 
eHälsokommittén. Forskningsrapport 2014/8. Institutet för framtidsstudier, 2014 

 

Exempel 

Klamydiahemtest via 1177 Vårdguidens 

e-tjänster är 900 kr billigare än test 

utfört på mottagning. Under ett år 

genomfördes i Sverige cirka 45 000 

tester via 1177, d.v.s. total besparing på 
40,5 MSEK.  

28 procent av männen mellan 20-29 år 

hade inte testat sig om tjänsten inte 

funnits.  En ny målgrupp nås alltså. 

Dessutom minskar smittspridningen och 

fler får möjlighet till behandling i tid, 

vilket bland annat minskar risken för 

fertilitetsproblem. 

http://www.iffs.se/publikation/nar-varden-blir-it-en-underlagsrapport-till-ehalsokommitten/
http://www.iffs.se/publikation/nar-varden-blir-it-en-underlagsrapport-till-ehalsokommitten/
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tidigt skede förstå att man behöver söka vård. Det kan i sin tur leda till att man 

förhindrar eller minskar ett sjukdomsförlopp eller en omsorgsinsats. 

Vård och omsorgspersonal får stöd att genomföra sina uppdrag och utveckla verksamheten 

vilket bidrar till: 

 Högre kvalitet och patientsäkerhet genom bättre informationshantering och tjänster, 

som exempelvis ger tillförlitliga enkla beslutsstöd och stödjer säker och smidig 

kunskapsinhämtning och kontinuerlig uppföljning 

av individen. 

 Individanpassade, alternativa och kompletterande 

vård- och omsorgsformer samt mer hälsofrämjande 

och förebyggande insatser. 

 Effektivare arbetsrutiner och verksamhetsprocesser, 

som i sin tur kan leda till minskad administration 

och fler fysiska möten för dem som verkligen 

behöver. 

 Bättre arbetsmiljö genom att professionens 

kompetenser kan nyttas mer effektivt och på rätt 

sätt. Digitalisering av verksamheten kan också leda 

till att arbetsplatsen upplevs mer attraktiv och 

modern. 

 Bättre samverkan inom och mellan olika 

verksamheter och huvudmän. 

 Bättre kvalitetsuppföljning av verksamheten på 

övergripande nivå. 

Uppdragsgivare och beslutsfattare i landsting, regioner och kommuner får styrmedel genom 

att:  

 Digitaliseringen av vården och omsorgen innebär en omställning som kan bidra till 

minskad takt i ökningen av behov och kostnader. Samtidigt kan produktiviteten öka och 

allokeringen av resurser förbättras både inom och mellan olika huvudmän.  

 Olika digitala och innovativa lösningar gör vården och omsorgen mer jämlik, och 

folkhälsan förbättras.  

 Bättre informationsförsörjning och uppföljningsmöjligheter ger bättre beslutsunderlag 

för styrning och strategiskt utvecklingsarbete.  

 

Exempel 

Webbtidbokning underlättar 

administrationen för vårdpersonalen. Per 

år uppskattas nästan 6000 medarbetare 

arbeta med manuell tidbokning - resurser 

som kan frigöras.  

I en analys av tiden för enbart 

telefonbokning som vårdcentraler gör 

beräknas drygt 300 miljoner kunna 

frigöras i personalkostnader genom att de 

planerade besöken bokas av patienten 

själv.  

Självservice innebär att sena återbud och 

antalet uteblivna patienter minskar, samt 

att telefontillgängligheten till vården ökar. 

Personal anger att arbetsmiljön förbättrats 

markant. 



 

 

Digital utveckling i framtidens hälso- och sjukvård 161215 
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Beräknade besparingar 

I en rapport om digitalisering av vården 17, har flera områden beräknas utifrån ett 

besparingsperspektiv. De årliga besparingarna enligt rapporten kan bli upp till 180 miljarder 

kronor från 2025 om vi arbetar med dessa områden nu. Den enskilt största besparingen, 34 

miljarder kronor per år, skulle kunna göras om det införs integrerade journalsystem som 

innefattar primärvården, specialistsjukvården, äldreomsorgen och socialtjänsten.  

Distansövervakning med hjälp av sensorteknik kan ge en årlig besparing på 29 miljarder. 

Egendiagnos och rådgivning kan ge en årlig besparing på 16 miljarder, tidbokning uppgår till 7 

miljarder och för konsultationer på distans finns besparingspotential på 20 miljarder årligen.  

  

 

 

                                                      

 

 

17 McKinsey & Company. Värdet av digital teknik i den svenska vården. 2016 

Figur 3 - Potentiell besparing år 2025 markerat med ringar som avser miljarder kronor per år och område. 
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4. Överblick Ineras projekt och tjänster 2017 

Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete. Ineras tjänster 

används av invånare, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare. För att vi ska lyckas och få 

en sammanhållen och likvärdig vård med hjälp av digitaliseringen krävs gemensamma insatser 

på många plan: från politiker, offentlig verksamhet och näringsliv.  

Några exempel på tjänster som landstingen och regionerna har valt att samverka kring nationellt 

är 1177 Vårdguiden, Vårdhandboken, UMO, e-tjänsten Journalen och Nationell patientöversikt. 

Samverkan gäller även olika läkemedelstjänster och säkerhetslösningar.  

Inera ansvarar för den infrastruktur och arkitektur som är förutsättningen för de nationella e-

hälsotjänsterna. Den gemensamma infrastrukturen gör att information från vårdsystem i 

landsting, regioner, kommuner och privata vårdgivare är möjlig att dela och visa över 

vårdgivargränserna på ett enkelt och säkert sätt.  

Det är redan fastslaget vad som skall prioriteras inom ramen för nationell samverkan under 

2017. Både Ineras verksamhetsplan för 2017 samt detaljerade förvaltningsplaner finns att tillgå, 

samt pågående och kommande projekt inom ramen för Ineras portföljstyrning. 

Utöver projektportföljen och befintliga tjänster redogörs nedan översiktligt för vilka områden 

som ligger i fokus för vidareutveckling under 2017.  

 Eftersom kostnadsutvecklingen för läkemedelsrelaterade områden är mycket hög 

prioriteras under 2017 de e-hälsotjänster som kan medföra en kostnadsminskning.  

 Program med syfte att leverera en ny version av hela konceptet 1177 Vårdguiden. 

Inledande fokus är på teknikskifte och inloggade e-tjänster. 

 Även området infrastruktur är prioriterat då det är grunden för e-hälsotjänsterna.  

 Strategin för 2017 är att ytterligare effektivisera processerna för integration och 

anslutning av vård- och omsorgssystem. Målsättningen är att integrationen ska gå 

snabbt och med hög kvalitet. Slutanvändaren ska uppfatta att de nationella tjänsterna är 

ihopkopplade med de ordinarie vård- och omsorgssystemen. 

Under 2017 kommer landsting och regioner fokusera på att införa befintliga tjänster som ger 

verksamhetsstöd. Samtliga landsting och regioner har satt upp som mål att det ska finnas tidsatta 

införandeplaner inom dessa områden: 

 Informationsmängder till Tjänsteplattformen 

 Ett gemensamt regelverk ska gälla för alla landstings och regioners tillgängliggörande 

av information till Nationell patientöversikt, NPÖ, respektive Journalen 

 Gemensamt finansierade beslutade tjänster inom Ineras portfölj 

 50 procent av invånarna i respektive landsting eller region är användare av 1177 

Vårdguidens e-tjänster senast 31 december 2017. 

Ett viktigt fokusområde för Inera 2017 är e-hälsa i hemmet. Inera kommer, i nära samarbete 

med SKL, att ta en ledande roll i att specificera informationsutbytet för att vård- och 

omsorgsgivare effektivt skall kunna möta dagens och kommande behov från patienter i hemmet. 
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Under 2017 ska Inera även ta fram en strategi och handlingsplan som är förankrad gällande 

framtida utveckling av standarder, principer och tekniska lösningar som möjliggör att man kan 

mäta, uppskatta och värdera sitt eget hälsotillstånd och interagera med vården. Syftet är att 

uppnå en situation där invånaren aktivt kan medverka i sin egen vård.  

Ända sedan 2007 har Inera arbetat med en nationell arkitektur för informationsutbyte och har 

tillsammans med landstingen tagit fram ett ramverk för interoperabilitet. Det ligger till grund för 

den informationsinfrastruktur som idag används för de flesta av Ineras tjänster, såsom 

Elektronisk remiss, Nationell patientöversikt, Journalen, intygstjänster och mycket mer. Mer än 

35 miljoner anrop per månad sker idag genom den nationella informationsinfrastrukturen och 

anslutningstakten av system ökar stadigt. 

Fler tillämpningsområden för informationsutbyte tillkommer i stadig takt, där Inera har en roll 

att definiera de integrationsprofiler som behövs. Ett kontinuerligt arbete med 

omvärldsbevakning sker så att internationella och nationella standarder hanteras på bästa sätt 

utifrån de förutsättningar som finns. Inera är också aktivt pådrivande i internationella 

organisationer för standardisering och organisationer som tar fram internationella profiler för 

integration. Arbetet med standarder och interoperabilitet blir allt mer en del av Ineras 

kärnverksamhet. 

5. Föreslagna satsningsområden för Inera 2018  

Några områden har identifierats av Inera som särskilt intressanta ur ett nyttoperspektiv och 

kommer att diskuteras med landstingen inom ramen för arbetet med verksamhetsplan 2018. 

Inom flera av dessa områden har arbete redan startat med hjälp av statliga medel, eller inom 

ramen för ordinarie verksamhet, men lyfts nu fram som strategiska områden för landstingens 

gemensamma arbete. 

Standardiserad informationshantering 

Ett av insatsområdena i Vision e-hälsa 2025 är standarder. För att tekniskt kunna utbyta 

information med säkerställd kvalitet och säkerhet behövs standarder. Det kan till exempel 

handla om gemensamma nationella specifikationer och tjänster för säker behörighet och 

processer. Vidare är standarder en förutsättning för interoperabilitet mellan olika aktörer och 

utbytbarhet mellan olika komponenter.  

Detta område är brett och Sverige påverkas i hög utsträckning av det arbete som bedrivs inom 

många internationella organisationer. Här finns ett delat ansvar mellan regeringen och SKL, där 

regeringen främst ska verka för att nationella och internationella standardiseringsarbeten med 

koppling till socialtjänst och hälso- och sjukvård smidigt ska kunna omsättas, och SKL ska 

verka för att huvudmännen inför överenskomna standarder i sina system.  

Just nu pågår arbete med framtidens vårdinformationsmiljö i flertalet landsting och regioner. 

Samordning av behov och krav är avgörande för att framtidssäkra de stora investeringar som nu 

görs. Stort fokus har därför lagts i flera satsningar den senaste tiden att så långt det är möjligt 

peka ut framtidens standarder. Det finns dock en stor mängd internationella standarder. Dessa 

standarder är till delar överlappande, beroende av varandra, vissa relativt gamla och ett antal 
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under utveckling. Det är ett omfattande och komplext arbete att välja ut och enhetligt tillämpa 

standarder så att gränsöverskridande informationsutbyte kan uppnås.  

Det finns dessutom en hel del jobb kvar att göra även om en standard har pekats ut, för att få 

den så konkret som möjligt. Det brukar kallas profilering och resultatet kan bli en 

integrationsprofil. Dessa integrationsprofiler behöver sedan förvaltas över tid och uppdateras 

om det exempelvis tillkommer krav. 

Fler och fler av de tjänster som Inera erbjuder kommer att bestå av informationsförsörjning för 

olika ändamål, så kallade informationsförsörjningstjänster. De tillhandahålls till de kunder som 

vill ta del av informationen via sina egna vårdinformationssystem. Det egna systemet fungerar 

då som användarens gränssnitt för åtkomst till informationen.  

Beroende på vilket behov av information som efterfrågas, paketerar Inera de tjänstekontrakt 

som behövs och som hanterar den typ av informationsinnehåll som kunden vill ha. Dessa 

paketeringar innehåller också tillhörande komponenter som till exempel regelverk, avtal, 

anslutningsstöd, test- och kvalitetssäkring, nödvändig infrastruktur, med mera. Detta för att 

informationsförsörjningen ska fungera som det är tänkt, och följa de lagar och riktlinjer som 

gäller för informationsöverföring inom vård och omsorg.  

Dessa tjänster kräver anpassning av kundens system och infrastruktur innan de kan användas.  

Samlad infrastruktur 
Ett troligt scenario som kan komma att ske när mer samverkan inom regioner sker, men även 

utifrån de upphandlingar som nu görs inom flera landsting, är ett ökat önskemål att Inera skall 

hålla ihop fler arkitektur- och infrastrukturfrågor. Det kan till exempel uppstå situationer där IT-

avdelningar slås ihop och olika IT-tjänster ändå skall outsourcas från landstingen, där Inera kan 

komma att tillfrågas. Framförallt upplever Inera redan nu en ökad efterfrågan om gemensam 

hantering av de nationella infrastrukturtjänsterna, till exempel spärrtjänsten.  

Det skulle i så fall kunna innebära helt andra krav på tillgänglig infrastruktur, något som 

behöver förberedas som förstudie redan under 2017 för att kunna påbörjas under 2018. 

Läkemedel 
Läkemedel är ett av de högst prioriterade områdena. Kostnaden för felaktig 

läkemedelsanvändning uppskattas i förstudien till den Nationella läkemedelsstrategin till flera 

miljarder kronor. Inaktuella ordinationer, receptdubbletter och saknade ordinationer är mycket 

vanliga i både läkemedelslistan, i patientjournalen och bland de sparade recepten i Receptdepån. 

Mer än åtta av tio patienter med fem eller flera läkemedelsordinationer hade minst en avvikelse 

mellan uppgifterna i läkemedelslistan och de aktuella ordinationerna, respektive mellan 

läkemedelslistan och receptlistan. Bristerna i överensstämmelse mellan patientens olika 

informationskällor gör att risken för förväxlingar och felmedicinering är påtaglig. 

Ett program har startat vars syfte är att bidra till en säker och effektiv läkemedelsprocess för 

invånaren. Ytterligare ett effektmål är att bidra till verksamhetsutveckling för ökad 

patientsäkerhet och patientmedverkan via implementering av tekniska lösningar. De uppdrag 

som kommer genomföras inom programmet är att: 

 Stödja den kommande nationella läkemedelslistan med kompletterande information och 

funktionalitet. 
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 Inventera befintliga och planerade komponenter som är relevanta för 

läkemedelsprocessen.  

 Utarbeta en långsiktig handlingsplan med en tydlighet i prioritering av utveckling och 

ansvarsfördelning. 

 Genomföra utveckling och stöd till implementering, inom ramen för Ineras ordinarie 

uppdrag till landsting och regioner. 

Strategin är att göra en grundlig behovsanalys för de olika intressenterna i patientens 

läkemedelsprocess och via en tydlig målbild skapa en plan i flera steg. Befintliga underlag och 

lösningar som stödjer målbilden skall återanvändas. Nära samverkan med landsting och 

regioner och deras systemleverantörer ska ske. Konceptet ska bygga på att information ska 

kunna integreras i vårdsystem och i invånarens portal. 

Nya 1177 Vårdguiden 

1177 Vårdguiden innehåller både öppna och inloggade invånartjänster i olika kanaler som har 

utvecklats under många år. Tjänsterna har hög kvalitet, tillgänglighet och trovärdighet, och 

används av många miljoner invånare varje månad. Som helhet är det en av de viktigaste e-

hälsotjänsterna för landstingen och regionerna. Alla delar inom tjänstekonceptet är viktiga och 

samspelar i att möta invånarnas behov: att kunna ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning, att kunna 

ta del av ett kvalitetssäkrat och individorienterat innehåll och att kunna utföra ärenden och aktivt 

ta del av vård och behandling via digitala tjänster. 

Flertalet av de ingående tjänsterna inom 1177 Vårdguiden har dock i dagsläget en föråldrad 

teknisk infrastrukturmiljö och funktionalitet som måste moderniseras och bytas ut. För att kunna 

genomföra ett byte av tjänsternas tekniska miljö krävs ett omfattande utredningsarbete. Även 

nya behov och användarkrav på tjänsterna, nya tekniska möjligheter och utvecklingen av 

marknadens förmåga att erbjuda innovativa digitala lösningar är beroenden och möjligheter som 

behöver vägas in besluten om den fortsatta utvecklingen av 1177 Vårdguiden.  

Exempel på planerade och pågående utvecklingsprojekt och förstudier är ny teknisk 

infrastruktur för 1177 Vårdguidens e-tjänster och redaktörsverktyg, nytt koncept för invånare 

och vårdgivare, mer samverkan mellan landsting och regioner kring 1177 Vårdguiden på 

telefon, upphandling av nytt telefonisystem och rådgivningsstöd inklusive utformning av ny 

teknisk infrastruktur för 1177 Vårdguiden på telefon. 

I augusti 2016 skapades programmet Nya 1177 Vårdguiden, med stark framtidsinriktning mot 

ett generationsskifte av hela det tjänstekoncept som ryms inom begreppet 1177 Vårdguiden. 

Programmet ska ta helhetsfokus på området och de stora utvecklingsinsatserna planeras att ske 

stegvis de kommande åren. Visionen är att 1177 Vårdguiden, som redan är ett mycket 

uppskattat och använt tjänstekoncept, ska uppfattas som en ännu mer självklar, central och 

välfungerande del av den svenska hälso- och sjukvården, både för invånare och för hälso- och 

sjukvårdens aktörer. Invånarna ska vara ännu mer nöjda med utbud och funktionalitet än i dag. 

Landstingen och regionerna ska uppleva att tjänsterna tydligt bidrar till deras verksamhetsmål 

och ha ett brett engagemang i tjänsterna, från vårdpersonal till beslutsfattare.  
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Även eventuella tjänster utanför landstingsfinansierad hälso- och sjukvård, som idag inte finns i 

1177 Vårdguiden-konceptet, ses över för att på något sätt kunna samverka utifrån individens 

behov av översikt av sin egen hälsa och vård. 

Stöd till införande 

Införande av e-tjänster och arbetet med att tillgängliggöra Journalen för invånarna ligger högt på 

agendan. Intresset är även stort för Stöd och behandling, Hitta och jämför vård samt möjlighet 

till vård på distans.  

När det gäller invånartjänsterna efterfrågar landsting och regioner satsningar som ger ökad 

kännedom och användning av befintliga tjänster. Invånartjänsters satsning på e- 

hälsocoachprogrammet som startar hösten 2016 är ett gensvar till denna efterfrågan. Det finns 

också ett behov av basutbildningar för regionala medarbetare inom invånartjänster.  

Samtidigt som landsting och regioner inför tjänster som till exempel Webbtidbok och Journalen, 

har insikten vuxit fram att för att få igång och öka användningen av tjänsterna behöver 

verksamhetsförändring göras för att nyttorna med digitala lösningar skall uppstå. Dels handlar 

det om att på djupet förstå verksamhetens förutsättningar och behov, dels handlar det om att 

skapa ägarskap för frågorna i ledning, hos verksamhetschefer och hos medarbetarna. 

Detsamma gäller för tjänster som utvecklats för professionen. Digitaliseringen medför nya 

möjligheter och frigörande av resurser, om verksamheten klarar av att tillgodogöra sig de 

möjligheter som finns vid en förändrad verksamhet.  

Inera har en koordinerande roll för att öka verksamhetsutvecklingen i landsting och kommuner. 

Inera ger inte bara stöd för införande av invånartjänster, utan det gäller alla tjänster som Inera 

erbjuder eller kommer att erbjuda. En satsning på området med införandestöd kan möjliggöra att 

nyttoeffekter tas hem snabbare. Det kan innebära såväl ekonomiskt stöd vid anpassning av 

system och anslutning till nationell infrastruktur som ren förändringsledning. Hos Inera 

förväntas området för verifiering och kvalitetssäkring att utökas till fler områden än idag. 

Gemensamma kravspecifikationer och annat stöd för upphandlande landsting och kommuner 

ska också vidareutvecklas. 

6. Bäst i världen 2025 – områden till handlingsplan 

Här nämns områden som har fångats upp och som beskrivs utan inbördes prioritering. Det är 

områden som kan komma att bli relevanta att planera och detaljera som insatser inom ramen för 

en långsiktig handlingsplan. Inera ser flera möjligheter till hur digital utveckling kan bidra till 

snabbare effekter för dessa områden. 

Mer patientmedverkan 

Patienter och brukare är i dag pålästa och förberedda och utvecklingen går mot ett ökat 

patientinflytande. En avgörande faktor för vård med patientens behov i centrum är att personer 

med kroniska sjukdomar och deras närstående är delaktiga och erbjuds att medverka i den egna 
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vården. Personer med kroniska sjukdomar ska efter egna behov och förutsättningar kunna sköta 

delar av uppföljning och behandling själva.  

Till exempel skulle njurpatienter själva kunna utföra dialys på sjukhusen på tider som passar 

dem. Diabetespatienter skulle kunna sköta provtagning, rapportera och få återkoppling på sina 

provresultat utan att besöka sjukvården. Det skulle ge en ökad frihet för den enskilda patienten, 

men skulle också innebära att resurser frigörs i vården. 

 

Innovativa arbetssätt och tekniker är viktiga för utsättningar för en sådan utveckling. Patienters 

och brukares kunskaper och erfarenheter är en viktig drivkraft i detta arbete. Även 

intresseorganisationer som patientföreningar och brukarorganisationer har viktig kompetens 

som kan tas till vara för att utveckla vård och omsorg.  

Insyn och kunskap kan bland annat förbättras genom interaktiva utbildningar om vård och 

behandling och genom att förbättra förutsättningarna för patienter att lära av andra patienter. Det 

handlar också om informationsunderlag för att välja vårdenhet.  

Sjukdomsförebyggande arbete 

Prevention eller sjukdomsförebyggande arbete handlar om att ha strategier för att arbeta med 

levnadsvanor direkt i hälso- och sjukvården, men också om preventiva insatser riktade till olika 

grupper i samhället. Särskilt angeläget är att nå socialt utsatta grupper där risken för 

ohälsosamma levnadsvanor är större. Vid jämförelse identifieras skillnader i hälsoproblem som 

kan relateras till både utbildning, ekonomi och andra faktorer.  

Hälso- och sjukvården har en central roll i det förebyggande arbetet. Många kroniska sjukdomar 

kan förebyggas vilket skulle förbättra både för individen och minska belastningen på vården. 

Rutiner och riktlinjer för sjukdomsförebyggande arbete behöver dock utvecklas och tillämpas 

inom vården. Det finns idag stora skillnader mellan landsting och vårdenheter, exempelvis när 

det gäller hur ofta och på vilket sätt levnadsvanor diskuteras vid ett vårdbesök.  

E-hemtjänst  

E-hemtjänst innebär större valfrihet och självständighet för dem som inte vill ha 

hemtjänstpersonal hemma hos sig, men som behöver sin trygghet säkrad. Med hjälp av e- 

hemtjänsttekniken kan de äldre också enkelt hålla levande kontakt med anhöriga oavsett 

avstånd. Det minskar ner på hemtjänsttransporterna och ger möjlighet att använda personalen 

effektivt där den behövs bäst.  

Det går exempelvis att utföra fem tillsyner från kontoret i stället för en hemma hos en brukare, 

vilket frigör resurser. Aktuella funktioner är bildtelefoni, informations- och 

meddelandehantering samt nattillsyn via kamera. Stödet ges utifrån individens förutsättningar, 

behov och önskemål. Tekniskt sett är vi bara i början. Sensorer blir ett stort nästa steg som 

kommer att möjliggöra tillsyn precis när och på det sätt som det behövs.  

 

 



 

 

Digital utveckling i framtidens hälso- och sjukvård 161215 
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Monitorering på distans 
Inom området välfärdsteknologi leder Inera för närvarande en nordisk grupp som tar fram en 

nordisk referensarkitektur som kommer underlätta för företagen att agera på en nordisk 

marknad. SKL och Inera har gått in som medlem i Personal Connected Health Alliance 

(Continua), en icke-vinstdrivande industrisammanslutning som verkar för att standarder följs 

och tillämpas på ett sådant sätt att informationsutbyte underlättas. Några av de aktiviteter som 

behöver hanteras i det fortsatta arbetet är: 

 Nordisk referensarkitektur: Samverkan med de andra nordiska länderna avseende 

referensarkitektur, i första skedet huvudsakligen kring inrapportering av mätvärden, för 

att på detta sätt få till en tydlighet mot den nordiska marknaden, men också för att 

gemensamt driva förändringsönskemål gentemot PCHA-organisationen.  

 Etablering av anslutningspunkt i Tjänsteplattformen som stödjer inrapportering av 

värden enligt branschstandarden Continua Design Guidelines.  

 Upphandling av lösningar för välfärdsteknik, trygghetslarm med mera. Inera deltar 

i den så kallade Beställargruppen inom LEDA. Där bidrar Inera med kunskap kring 

Continua och hur detta kan påverka koncept och tänk kring upphandlingar av 

välfärdsteknik.  

 Påverkan på utvecklingen av Continua. Genom vårt medlemskap i PCHA påverka 

Continua Design Guidelines i den riktning som behövs för en bred användning i 

Sverige, inte minst utifrån ett omsorgsperspektiv. 

För att kunna driva detta arbete i den takt som den snabba utvecklingen i omvärlden kräver, 

behöver ett kompetenscenter etableras. Därutöver behöver mer formella samverkansformer 

mellan kommuner och landstingen upprättas när det gäller detta område. Vi behöver ge 

förutsättningar för att ta ytterligare steg i gemensamma och nationella koncept kring 

infrastruktur och ramverk med basen i Continua. Det arbete som nu sker gäller dels trygghet i 

hemmet, dels inrapportering av mätvärden. 

Kunskapsbaserad vård 

För att personer med kroniska sjukdomar ska kunna nå så god hälsa som möjligt behöver vården 

baseras på bästa tillgängliga kunskap. Det behövs fungerande metoder för att utveckla, sprida 

och tillämpa sådan kunskap. Det handlar både om att identifiera nya behandlingsstrategier för 

att förbättra befintlig vård, men också om att redovisa när det saknas tillräcklig kunskap kring 

ett sjukdomstillstånd eller effekter av en behandling. Därför behövs nationella riktlinjer, 

regelbundna utvärderingar och öppna jämförelser. 

Inom ramen för kunskapsstöd finns det idag redan flera nationella initiativ som berör den 

demokratiska aspekten att alla skall få samma möjlighet till vård och behandling, och att därmed 

upparbetad kunskap skall vara tillgängligt för alla.  

Det är viktigt att få till de verktyg som stöttar den enskilda medarbetaren så att man agerar 

utifrån evidensbaserad kunskap. Vårdhandboken är ett exempel som bara i ett landsting ger en 

besparing på 18 heltidstjänster, genom att använda vårdhandboken istället för att skriva 

riktlinjerna själva. Eira, som ger vårdens personal tillgång till ett stort antal vetenskapliga e-



 

 

Digital utveckling i framtidens hälso- och sjukvård 161215 
Version: X.X  
Diarienr: XXXXXXXX 

Namn Efternamn Senast ändrad 

2016-12-14 

 

 

 

 

Inera AB Box 177 03 

Östgötagatan 12 

118 93 Stockholm 

Tel 08 452 71 60 

info@inera.se 

www.inera.se  

Organisationsnummer 

556559-4230 

 

 Sid 24/31 

 

 

 

tidskrifter, är ett annat exempel som skulle kosta ungefär dubbelt så mycket om landstingen 

valde att hantera det själva istället för gemensamt. 

Strukturerad vårddokumentation 

Semantisk interoperabilitet ger förutsättningar för en ändamålsenlig och strukturerad 

dokumentation inom och mellan sjukvårdens olika intressenter. Den information som är viktig 

att ha strukturerad är den dokumentation som verksamheterna inom vård och omsorg enligt lag, 

förordning och föreskrift måste utföra och får utbyta inom eller mellan sig. Det innebär också att 

de gemensamma behov som har identifierats måste beskrivas på ett sådant sätt att 

verksamheterna mäter och menar samma sak med de olika begreppen. Beskrivningen måste 

också struktureras på ett sätt som gör det möjligt att återanvända dokumentationen i många 

olika syften18.  

Under de senaste åren har det gjorts stora satsningar på till exempel informationshantering, 

insamling av data, utveckling av hälsodata- och kvalitetsregister, samt framtagande av öppna 

jämförelser. Tillgången till data om insatser och behandlingsresultat behövs för ett kontinuerligt 

förbättringsarbete i vården och har även bidragit till Sveriges mycket goda hälso- och 

sjukvårdsresultat i internationella jämförelser.  

En konsekvens av detta är emellertid att kraven på dokumentation har ökat till exempel på 

registrering i hälsodata- och kvalitetsregister, och detta har i sin tur inneburit en ökad 

administration i hälso- och sjukvården. Under senare tid har allt mer av administrationen utförts 

av läkare och sjuksköterskor och detta har lett till att dessa använder sin tid i allt mindre 

utsträckning till patientmöten.  

Nationella kvalitetsregister 

De nationella kvalitetsregistren och hälsodataregistren ger förutsättningar för att följa upp vilken 

behandling som ger bäst resultat. Kvalitetsregistren behöver fortsatt stärkas, bland annat 

avseende sjukdomar som det idag inte finns register för.  

Även innehållet i registren och sättet att registrera information behöver utvecklas. Det gäller 

exempelvis förekomsten av patientrapporterade resultatmått, patientens upplevelse av 

bemötande samt möjligheter att vara delaktig. För personer med långvarig eller kronisk sjukdom 

är det viktigt att uppföljningen inte enbart gäller medicinska parametrar. Den bör också innefatta 

patientrapporterade mått. Till exempel kan patienter med KOL ha samma tekniska mått på 

andningsförmåga, men olika upplevd livskvalitet beroende på behandlingens innehåll.  

                                                      

 

 

18 Källa: Georgii Hemming, Patrik och Ingvar, Martin. Från öar av data till kunskap för 
samhällsnytta. Rapport Swelife-projektet, 2016 

http://swelife.se/wp-content/uploads/2016/06/3H3R_huvudrapport_webb.pdf
http://swelife.se/wp-content/uploads/2016/06/3H3R_huvudrapport_webb.pdf
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Avancerad dataanalys, Big Data och artificiell intelligens, AI  

Avancerad dataanalys med hjälp av superdatorer innefattar områden som artificiell intelligens, 

AI, maskininlärning och analys av mycket stora och ostrukturerade datamängder. Redan i dag 

dokumenteras uppgifter om varje enskild vårdkontakt, utförare och utfall för patienten på olika 

sätt i Sverige. Samtidigt blir mycket stora datamängder inom medicinsk forskning, särskilt på 

genetikområdet, tillgängliga för vårdutövare över hela världen.  

Avancerad analys av denna information kan göra det möjligt att förutspå sjukdomsförlopp och 

räkna ut de bästa behandlingsmetoderna för den enskilda patienten. Med hjälp av datorernas 

kapacitet går det att bygga verktyg för kliniskt beslutsstöd som vilar på en enorm mängd 

medicinsk evidens – mer än någon enskild läkare skulle kunna ackumulera under ett yrkesliv19.  

Vid utvalda sjukhus i USA ger datorer med AI stöd till läkarens diagnostisering för att säkra att 

den nyaste forskningen kombineras med mest möjliga information om patienten. Det har lett till 

30 procent förbättring i antalet positiva patientresultat. Samtidigt minskade 

behandlingskostnaderna till under hälften. Rätt behandling gavs snabbare och med färre 

konsultationer20.  

Marknaden för AI när det gäller vårdapplikationer förväntas ha en årlig tillväxt på 42 procent 

fram till 2021 enligt en artikel i Forbes. År 2025 förväntas en mycket stor användning av AI-

system i USA och hos globala sjukhus och försäkringsbolag. I sin tur kommer AI-system 

leverera lättillgänglig billigare vård av god kvalitet till 70 procent av patienterna.21 

Värdebaserad vård 
Värdebaserad vård har snabbt väckt intresse i svensk sjukvård och provas på flera håll. Många 

experter tror att det kan avlösa New Public Management, NPM, som styrsystem. Grundtanken 

är att fokusera på vårdkvalitet i stället för ekonomi, något som NPM har skällts för att prioritera 

med sitt köp- och säljsystem. Men det ska ske utan att kostnaderna ökar. För att nå till 

värdebaserad vård behöver fem stora omvandlingar ske. Vården måste: 

 Utveckla och definiera processer. 

 Organisera utifrån sjukdomstillstånd och processer, där patienten tas om hand av 

multidisciplinära team. 

 Mäta utfallen av vården, som överlevnad, smärtnivå, funktionell status och återfall. 

Resultaten ställs mot kostnaden. Bra vård blir billigare, är grundtanken. 

 Införa episodersättning: en klumpsumma ska täcka alla utgifter för en diagnos eller 

behandling, även rehabilitering, återbesök och eventuella komplikationer. Det 

uppmuntrar förbättringar.  

                                                      

 

 

19 McKinsey & Company. Värdet av digital teknik i den svenska vården. 2016 
20 Niels Paarup-Petersen. Motion om e-hälsa och mobil hälsa i Region Skåne. Centerpartiet, 
Region Skåne. 2015-04-17 
21 Das, Reenita. Five Technologies That Will Disrupt Healthcare By 2020. Forbes. 2016-03-30 
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 Utveckla IT: stödjande system behövs för journalföring, ersättning och 

kvalitetsregister22. 

Nätverkssjukvård 
Invånarna i många län kommer att möta en vård där olika vårdgivare, exempelvis sjukhus och 

husläkarmottagningar, samarbetar med varandra i vad som kan beskrivas som ett nätverk kring 

patienten. Alla vårdgivare, oavsett huvudman eller storlek, har samma ansvar för att bidra och ta 

hjälp av varandra för att patienten ska få den bästa hjälpen snabbt och enkelt. Med gemensamma 

IT-lösningar kan vårdgivaren följa patientens sjukdomshistoria, förutsatt att patienten ger sitt 

samtycke till att journalen får läsas. Då slipper patienten upprepa hela sin historia och sina 

åkommor vid varje läkarbesök. Nätverkssjukvården vilar på fyra grundpelare: 

 Individens hälsa är i fokus vid varje möte med vården. 

 Oavsett vart individen vänder sig kommer individen rätt. 

 Tillräcklig och adekvat information och kompetens finns i hela vården. 

 Patientens samlade behov är utgångspunkt för var och av vem vården ges. 

Flera initiativ inom Sverige berör frågan om plattform för samarbete i nätverk kring patienten. 

Ersättningsmodeller 

Det finns några nyckelförutsättningar för hälso- och sjukvården samt omsorgen som måste 

komma på plats för att den digitala omställningen ska kunna stimuleras och genomföras på ett 

kraftfullt sätt. En sådan är ersättningsmodeller som måste utvecklas och tillämpas så att de 

omfattar digitala tjänster och möten, men även stödjer sammanhållna vårdkedjor, samverkan, 

tillgänglighet och hälsofrämjande insatser.  

Förutsättningen är att vi har enhetliga styrsignaler i ett regionövergripande ledningssystem, där 

ledarskap, uppdrag, värdegrund, förhållningssätt och ersättning går hand i hand. Det krävs också 

att alla inom hälso- och sjukvården har en god kunskap om hur ersättningsmodellerna är 

avsedda att fungera.  

Uppföljning och effekthemtagning 

En annan nyckelförutsättning är utveckling och tillämpning av modeller för att målsätta, mäta 

och följa upp nyttoeffekterna av digitaliseringen som en integrerad del av utvecklingen av den 

totala hälso- och sjukvården och omsorgen. Detta är en framgångsfaktor för att bygga kunskap 

och få ut den fulla potentialen av digitaliseringen samt för att satsningar och investeringar sker 

på rätt sätt. 

                                                      

 

 

22 Weilenmann, Leni och Westin, Jonatan. Nya vårdmodeller. Vårdfokus nr 2 (2016-2) 
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Framåt ser Inera som en väsentlig del av sitt uppdrag att stödja landstingen, regionerna och 

kommunerna i utformning av enhetliga och tydliga ledningssystem. 

Utlämnande av information till invånare 

Hälsa för mig är ett personligt hälsokonto för alla som vill kunna samla, överblicka och dela sin 

hälsoinformation. Hälsa för mig drivs av eHälsomyndigheten på uppdrag av regeringen och 

skall vara en säker, trygg och långsiktig lagringsplats för hälsodata med staten som garant23. 

Vårdgivare kan möjliggöra överföring av hälsoinformation såsom uthämtade läkemedel och 

vaccinationer.  

Det finns också möjlighet för vårdgivare att lämna ut information till andra hälsokonton eller 

privata appar utan att passera Hälsa för mig. Det skulle kunna möjliggöras genom den nationella 

infrastrukturen om den kompletteras med regelverk för utlämnande och process för att 

kvalitetssäkra leverantörer.  

De större IT-företagen storsatsar också på produkter med sensorer och molntjänster för 

hälsodata. Bland de många exemplen finns Samsung Gear Fit, Apple Health Kit, Google Fit och 

Microsoft Health. Flera av dem hoppas kunna koppla informationen vidare till vårdapparaten. 

Med sensorfyllda armband och klockor kan hälsodata registreras kontinuerligt och doktorn kan 

komplettera provet med patientens egna insamlade data om allt från blodtryck och socker till 

vikt och sömn24. 

Stöd till forskning och utveckling 

Patienter med ökande kunskap och engagemang vill medverka till hur den egna vården 

utformas. Hälso- och sjukvården ska leverera optimal behandling samt arbeta med 

kvalitetsutveckling, verksamhetsutveckling, forskning och innovation. Forskningen, inom 

akademin och industrin, ska bidra till utvecklingen i hela kedjan från prevention, tidig 

diagnostik, nya behandlingar och hjälpmedel till att förbättra processer. Samtliga aktörer 

behöver och kräver snabb och enkel tillgång till relevant data på rätt behörighetsnivå.  

Anpassning till lagar 

Den 25 maj 2018 kommer en ny EU-förordning om dataskydd att ersätta den svenska 

personuppgiftslagen. Förordningen kallas på svenska "allmän dataskyddsförordning". 

Förordningen antogs i april 2016 av Europaparlamentet och EU:s ministerråd efter fyra års 

förhandlingar. Det ursprungliga förslaget till förordningen lades fram av EU-kommissionen 

2012.  

                                                      

 

 

23 eHälsomyndigheten. Våra tjänster. https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster 
24 Helen Ahlbom. Digital vårdboom närmar sig. Ny Teknik. 2015-06-05 
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Dataskyddsförordningen lägger stor vikt vid den personuppgiftsansvariges skyldighet att kunna 

visa att förordningen följs, vilket kan medföra krav på ökad dokumentation. Det kommer att 

införas möjligheter för tillsynsmyndigheten att i vissa fall döma ut en administrativ 

sanktionsavgift på upp till 20 miljoner euro eller fyra procent av organisationens omsättning när 

en organisation missköter sin behandling av personuppgifter. En anpassning till 

dataskyddsförordningen kommer kräva översyn av intern styrning och riktlinjer för hantering av 

personuppgifter25. Analys av konsekvenser har startat och arbetet kommer att fortgå 2017 - 2018 

och längre.  

Andra lagar som i närtid kan komma att påverka landstingen är bland annat översynen inom 

läkemedelsområdet. Socialdepartementet förväntas presentera ett lagförslag under hösten 2016 

som utgör underlag för en proposition.  

Den nya patientlagen trädde i kraft i januari 2015. De nationella invånartjänsterna är delvis 

anpassade, men fortsatt utveckling är nödvändig för att uppfylla lagkraven. Man ska till 

exempel kunna få information på sina egna villkor och man ska kunna hitta, jämföra och välja 

viss vård över hela landet. Varken 1177 Vårdguidens presentation av utbud, möjlighet till 

jämförelse eller att göra val över landstingsgränser stödjer patientlagen fullt ut idag. Inte heller 

finns särskilt anpassad information till barn.  

Med den nya patientlagen har vården fått ett än tydligare uppdrag att ge information och stöd till 

barn på barns villkor. I dagsläget är det tveksamt om 1177 Vårdguiden kan anses uppfylla det 

lagkravet. Behovet av samlad nationell information som vänder sig till barn signaleras från 

många olika intressenter. För att inte hamna i ogenomtänkta snabba lösningar behöver frågan 

beredas på djupet och i samklang med exempelvis SKL, Socialstyrelsen och 

Socialdepartementet.  

I februari 2016 lades ett lagförslag om en ny barnrättslag. Förslaget innebär att FN:s 

Barnkonvention blir svensk lag. Det återstår dock att se hur själva lagförslaget kommer att se ut, 

utmaningar finns exempelvis i att göra om en relativt generellt formulerad konvention till tydlig 

lag. Vissa delar av Barnkonventionen kan också komma i konflikt med befintliga lagar, såsom 

Föräldrabalken. Då Barnkonventionen har stort fokus på barns medborgerliga rättigheter är det 

dock troligt att det kommande lagförslaget kommer att öka kravet på Invånartjänster när det 

gäller information anpassad till barn.  

Inera behöver ta ett helhetsgrepp om barnfrågan – ska tjänster och information som riktar sig till 

barn rymmas inom 1177 Vårdguidens varumärke och i så fall hur? 

EU-parlamentet har nyligen antagit en lag om webbtillgänglighet. Den 26 oktober 2016 röstade 

EU-parlamentet igenom det så kallade ”Webbdirektivet”, vilket innebär att offentlig sektor 

enligt lag blir skyldiga att uppfylla grundläggande krav på tillgänglighet på webbplatser och i 

appar. Hela offentlig sektor omfattas, men även privata aktörer som utför offentliga tjänster. 

Webbdirektivet kommer att implementeras i nationell lagstiftning, vilket innebär att Sverige får 

lagstiftning kring webbtillgänglighet. För slutanvändare innebär direktivet en tydlig rätt till 

tillgänglighet, och dessutom rätten att begära ut information i alternativa format om webben 

                                                      

 

 

25 Datainspektionen. EU:s dataskyddsreform. Förberedelser för personuppgiftsansvariga. 
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fallerar. Det ställs också krav på att det ska finnas en funktion på webben där besökare kan 

klaga på eventuella brister i tillgängligheten. 

Informationssäkerhet och IT-säkerhet 

Strukturellt har det under de senaste decennierna skett stora förändringar i vården. 

Huvudmannaskapet för basal hemsjukvård i många delar av Sverige övergått till kommunerna, 

specialiseringen har ökat, allt mer vård sker i privat regi, beroendet av informationshantering 

och ITlösningar accelererar, och ITtjänster levereras från både offentliga och privata 

leverantörer. 

För att hantera den nya riskbilden och få en samordnad informationssäkerhet för vård och 

omsorg räcker det inte med att enbart sjukvårdshuvudmännen ansluter sig till ett gemensamt 

regelverk, utan även övriga aktörer måste omfattas av regelverket. Det behövs en sammanhållen 

kravställning för att skydda informationen och de resurser som används för att hantera den. 

Det systematiska och gemensamma informationssäkerhetsarbetet ska också göra att 

samhällsviktiga aktörer inom vård och omsorg kan genomföra sina uppdrag i normalläge och i 

krisläge. Informationssäkerheten är dessutom en förutsättning för att ITlösningar ska kunna 

utnyttjas med full nyttoeffekt utan att det skapar oacceptabla risker.26 

Öppen data 

Landstingen ska enligt EU:s PSI-direktiv tillgängliggöra öppen data, alltså digital information 

som är fritt tillgänglig utan inskränkning. Sedan 2011 erbjuder 1177 Vårdguiden en API-lösning 

som möter PSI-direktivet. Därmed kan texterna på 1177.se erbjudas för ”teknisk spegling” till 

andra aktörer. Avtal skrivs med alla kunder, och villkor för användning finns. Kunderna ska 

rapportera sin användning en gång per år. Erbjudandet är idag kostnadsfritt.  

API-lösningen används också av andra tjänster inom konceptet 1177 Vårdguiden, till exempel 

rådgivningsstödet för 1177 Vårdguiden på telefon. 

Både enskilda landsting och privata vårdgivare speglar 1177.se: s texter på sina webbplatser. 

Andra exempel är UD:s app Resklar, FASS.se och Vårdappen.  

En stor vinst med denna möjlighet är att Sveriges befolkning får kvalitetssäkrad information och 

råd, oavsett avsändare, och att skattefinansierade leveranser återanvänds och skapar ytterligare 

mervärden.  

Det finns även efterfrågan på att få möjlighet att nyttja UMO.se på samma sätt.  

                                                      

 

 

26 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Strategi för stärkt informationssäkerhet 
inom vård och omsorg. 2014 
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