


Rådslag den 23 mars 2021
Möte mellan styr- och samverkans-
organisationen för Vision e-hälsa 2025 och 
privata och idéburna aktörer inom vård och 
omsorg, läkemedelsföretag och medtechbolag



Agenda
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Innehåll Talare

Introduktion och dagens program Samordningskansliet för Vision e-hälsa 2025

Vision och strategi Daniel Forslund, Region Stockholm

Nuläge e-hälsa och digitalisering Anna Eriksson, DIGG

Introduktion till ”Rätt information och kunskap” Samordningskansliet

Möter inriktningsmålet de behov som finns? Anna Lefevre Skjöldebrand, Swedish Medtech

Introduktion till gruppsamtal Samordningskansliet

Gruppsamtal 

Rapportering från gruppsamtalen i helgrupp

Paus

Introduktion till ”Utveckling och digital transformation i 

samverkan”
Samordningskansliet

Möter inriktningsmålet de behov som finns? Magnus Lejelöv, LIF

Gruppsamtal 

Rapportering från gruppsamtalen i helgrupp

Reflektioner från dagens diskussion Peter Arrhenius, Inera



Deltagare
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• Johan Waller, Sveriges Apoteksforening

• Åsa Zetterberg, IT & Telekomföretagen

• Magnus Lejelöv, LIF

• Mattias Andersson AstraZeneca

• Anna Lefevre Skjöldebrand, Swedish Medtech

• Lena Blom, Siemens Healthineers 

• Henrik Ahlén, CGI

• Fredrik Koffner, Cuviva

• Antje Dedering, Vårdföretagarna

• Åsa Schweiler, Ersta sjukhus

• Daniel Forslund, Region Stockholm

• Anna Eriksson, Myndigheten för digital förvaltning

• Peter Arrhenius, Inera

• Monica Lidberg, Läkemedelsverket

• Emma Hultén, Socialstyrelsen

INBJUDNA STYR- OCH BEREDNINGSGRUPP

ÖVRIGA

• Maria Wegner, EHM• Carolina Jansson, SKR

• Ann Granqvist, EHM

• Karina Tellinger McNeil, Samordningskansliet

• Petrea Defruit, Samordningskansliet



Syfte Rådslag

Rådslagen syftar till att upprätthålla en löpande dialog mellan styr-
beredningsgrupp för Vision e-hälsa 2025 och aktörer utanför styr- och
samverkansorganisationen

Rådslagen ger en möjlighet att diskutera strategins inriktningsmål och
insatser och förankra kommande utvecklings- och förändringsarbete

Rådslagen är en plattform för att dela information om vad aktörer planerar
eller skulle kunna göra för att bidra till visionens förverkligande



Några praktiska mötesregler

• Slå av mikrofonen (mute) när du 

inte pratar

• Skriv i chatten 

• Ditt namn om du vill ställa frågan själv

alternativt

• Skriv hela frågan om du vill att vi ska 

läsa upp den



Vision e-hälsa 2025

Strategi, plan och arbetsformer

Daniel Forslund, Bitr. Regionråd, Region Stockholm



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.
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* = Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner



Tidigare strategier och policydokument
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2005

• Fokus på utbyggnad av it

• It ett verktyg för att förnya vården

• Stora skillnader i landet

2010

• Införande, användning, nytta

• Fokus på behov hos 

användarna

• Socialtjänsten fullt inkluderat 

• Föra patientinformation över 

vårdgivargränser

2016

• Tydligare målsättning

• Prioritering – såväl i frågor som i 

deltagande aktörer

• Ansvarsfördelning

• Samverkansorganisation



Styr- och samverkansorganisation
– Staten och huvudmännen styr tillsammans

Syfte:

➢ Skapa tydlighet för strategiskt nationellt 

utvecklingsarbete

➢ Stärka samverkansarbetet så att aktörerna 

gemensamt och var för sig bidrar för att uppfylla 

visionen

➢ Utgöra en gemensam arena för styrning, 

samverkan, koordinering och uppföljning av 

aktiviteterna i handlingsplanen

➢ Bidra till samsyn om målsättning och prioriteringar
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Vision, strategi och plan

Överenskommelse 

2017 - 2025

Strategi 

2020 - 2022
Genomförandeplan

Genomförandeplan
Version nov 2020



Strategins inriktningsmål

Individen som 

medskapare

Rätt kunskap och 

information

Trygg och säker 

informationshantering

Utveckling och digital 

transformation 

i samverkan



Styrning och uppföljning av inriktningsmålen
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Nuläge e-hälsa och

digitalisering

Förväntningar och krav från invånare och medarbetare

Anna Eriksson, Generaldirektör, DIGG



Befolkningsförändringar
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Förändringar i procent, 2020 vs 2028

Källa SCB april 2020



Utvecklingen av digitalisering och e-hälsa
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99% 

e-recept

Digitala 

invånar-

tjänster

Journal-

information

via NPÖ

Välfärds-

teknik

Grundläggande 

förutsättningar

1,1 PC per 

anställd



Invånarnas syn på digital vård
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Källa Kantar SIFO, april 2020



Digitala vårdmöten
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Ökning av antal besökare till 1177 Vårdguiden

19 Källa: Inera

Även e-tjänsterna ökar:

• Läsa sin journal

• Förnya recept

• Boka vårdtider eller 

provtagning, t ex 

covid-tester
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På väg mot 2025
Vad händer just nu?

➢ Nya vårdinformationsmiljöer och 

journalsystem

➢ Nationella läkemedelslistan

➢ Modernisering av 1177 Vårdguiden

➢ Digitala tjänster för egenmonitorering
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Förvaltningsgemensam 

digital infrastruktur för 

informationsutbyte
- För ett hållbart välfärdssamhälle

Bolagsverket  •  DIGG  •  Domstolsverket
E-hälsomyndigheten  •  Försäkringskassan 
Lantmäteriet  •  MSB •  Riksarkivet • Skatteverket
I samarbete med Arbetsförmedlingen, SCB, Trafikverket och SKR m.fl.



Inriktningsmål 

Rätt information och kunskap

Introduktion



Inriktningsmål: Rätt information och kunskap
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> En förutsättning för en jämlik och jämställd hälso- och 

sjukvård och socialtjänst av god kvalitet är att medarbetare 

har rätt information och kunskap i mötet med patienter 

och brukare. 

> Det ska vara lätt att få del av den information som behövs för 

att kunna utföra arbetsuppgifterna och bästa möjliga 

kunskap eller evidens ska finnas tillgänglig i varje möte. 

> Den digitala arbetsmiljön behöver stödja de processer 

som medarbetarna verkar i.



Effektivare informationsförsörjning i nya vårdinformationsmiljöer

• Samordning av informatikarbete utifrån personcentrerade och 

sammanhållna vårdförlopp. Utveckling av nationellt gemensamma 

informationsmängder och kodverk

Moderniserade verksamhetssystem inom socialtjänsten

• Beställarnätverk (socialtjänsten) för att stödja kommunerna i arbetet 

med att modernisera och digitalisera sina verksamhetssystem.

Nationella Läkemedelslistan

• Via Nationella läkemedelslistan kan patienten dela information om 

sina recept både med vården och med apoteken. Läkare, farmaceuter 

och annan personal inom vården kan hämta uppgifter från Nationella 

läkemedelslistan.

Nationell Patientöversikt

• Nationell patientöversikt gör det möjligt för behörig vårdpersonal att ta 

del av journalinformation som registrerats hos andra regioner, 

kommuner eller privata vårdgivare.

Digitala kunskapsstöd

• Digitala kunskapsstöd användas i patient/brukarmötet, när man 

exempelvis behöver stämma av vilka prover som bör tas, vilka 

behandlingar/insatser som rekommenderas eller vilka 

differentialdiagnoser man ska vara uppmärksam på.

INRIKTNINGSMÅL 2

Rätt information och 

kunskap

Prioriterade insatser



Möter inriktningsmålet de 

behov som finns?

Anna Lefevre Skjöldebrand, Swedish Medtech



Gruppdiskussion 1



Gruppdiskussion 1
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1. Möter inriktningsmålet och de prioriterade 

insatserna behoven? 

2. Om inte – vad saknas?

Samtalstid: 15 minuter

Utse en talesperson!



Återkoppling till hela gruppen
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Paus 5 min
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Inriktningsmål 

Utveckling och digital 

transformation i samverkan

Introduktion



Inriktningsmål: Utveckling och digital 

transformation i samverkan
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> Digitaliseringen förändrar förutsättningarna 

för invånare och verksamheter

> Organisationers förändringsförmåga 

synliggörs 

> Stöd krävs för att möjliggöra 

verksamhetsutveckling

> Samarbete - att dra nytta av varandras 

erfarenheter 

> Stärkt partnerskap mellan näringsliv och 

vård/omsorg för ökad innovationskraft



Digital kompetensutveckling för ledningen i kommuner och regioner 

Syftet är att stärka den strategiska kompetensen kring digitalisering hos 

ledande förtroendevalda, tjänstepersoner och andra nyckelpersoner

Teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus

Ge kommunerna bättre förutsättningar att verksamhetsutveckla 

äldreomsorgen genom digitalisering. 

Artificiell intelligens inom vård, omsorg och socialtjänst

Analysera och ge förslag på hur man kan öka den offentliga förvaltningens 

förmåga att tillgängliggöra öppna data samt bedriva öppen och datadriven 

innovation.

Förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte

Syfte att skapa en struktur ett säkrare och mer effektivt informationsutbyte 

och tillgång till grunddata.

Nationellt ramverk för grunddata inom den 

offentliga förvaltningen.

INRIKTNINGSMÅL 4

Utveckling och digital 

transformation 

i samverkan

Prioriterade insatser

Digital
kompetens-
utveckling

Teknik, 
kvalitet och 
effektivitet 

med den 
äldre i fokus

AI inom 
vård, 

omsorg och 
socialtjänst

Förvaltnings-
gemensam 

digital 
infrastruktur

Nationellt 
ramverk för 
grunddata



Möter inriktningsmålet de 

behov som finns?

Magnus Lejelöv, LIF



Gruppdiskussion 2
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1. Möter inriktningsmålet och de prioriterade 

insatserna behoven? 

2. Om inte – vad saknas?

Samtalstid: 15 minuter

Utse en talesperson!



Återkoppling till hela gruppen
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Reflektioner från dagens 

diskussion

Peter Arrhenius, Inera




