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1177 Vårdguiden har vuxit fram under 20 år
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Hälso- och sjukvårdslagen

Patientdatalagen

Sammanhållen journalföring

Samtycke

Direktåtkomst

Dataskyddsförordningen, GDPR



450 tusen

samtal per 

månad

Hög kännedom, användning och förtroende

5 miljoner 

användare

1 miljon

besök per 

månad

12 

miljoner

besök per 

månad



Tjänster som förändrar beteenden i vården

Läs din journal

Behandling på nätet



Helheten 1177 Vårdguiden och invånarens förväntningar





Min mamma börjar bli så 

svag och förvirrad. Vad skulle 

vara bäst för henne, att flytta 

till ett boende eller få hjälp 

hemma?

Min partner vill skiljas. 

Hur ska vi göra med barnen?

Vår son har precis fått 

diagnosen Aspergers. 

Vad händer nu?

Jag får inte ekonomin att 

gå ihop, har jag rätt till 

ekonomiskt stöd?





Det redaktionella 

innehållet på 1177.se

• En huvudredaktion i 

Stockholm ansvarar för 

nationellt innehåll

• Regionala redaktörer 

ansvarar för regionala 

tillägg och sidor

• Alla redaktörer 

samarbetar i ett 

nätverk

• Faktagranskning sker 

av vårdpersonal från 

hela landet



Förstudien Kommunerna i 1177 Vårdguiden ska:

 Beskriva verksamhetsmässiga, tekniska, ekonomiska och 

juridiska förutsättningar för kommunerna att använda 1177 

Vårdguiden

 Rekommendera några första steg för fortsatt arbete 

Hur ser behoven ut? Vilka nyttor/effekter kan just 1177 Vårdguiden 

bidra till? 

Finns det något som är enkelt att börja med och som ger stor nytta för 

invånaren?



Kan kommunerna använda 1177 Vårdguiden för 

kommunikation med sina invånare?

 Den öppna informationen på 1177.se kan även 

kommunerna använda

 Ja, för all den kommunala verksamhet som lyder under 

Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, är det redan idag möjligt 

att använda 1177 Vårdguiden

 För verksamhet som lyder under Socialtjänstlagen, SOL, 

är det svårare av både tekniska och juridiska skäl.

Arbete pågår med att utveckla och anpassa 

infrastrukturtjänsterna utifrån kommunernas behov



Solidarisk finansiering

 Invånartjänsterna idag är solidariskt finansierade av alla 

regioner

 Regionerna betalar en överenskommen summa per 

invånare oavsett i vilken grad de använder 1177 

Vårdguidens alla ingående delar

Kostnader för anslutning till nödvändiga infrastrukturtjänster 

och till anpassningarna av egna vårdinformationssystemen 

tillkommer

Kostnader för regionala förvaltningar av tjänsterna  och 

regionala redaktörer står regionen själv för



Några identifierade förslag som analyseras just nu:

 Socialtjänstjournal på nätet

 Behovsanalys

 Stödpaket för invånare som behöver både vård och kommunalt stöd

 ”Digitala ärenden” - säker kommunikation mellan socialtjänst och invånare



Nästa steg enligt Ineras process för nya uppdrag:
- Intresseanmälningar

- Avsiktsförklaringar



Reflektioner från Storsthlm



STORSTHLM – Kommuner i 

samverkan 

Önskemål

Juridik

Finansiering



Vad vill kommunerna?

 SKLs socialchefsnätverk – kommunerna på 1177 Vårdguiden

 Underlätta för invånaren 

Information nationellt, regionalt, lokalt

Digitala kontaktvägar 

Digitala tjänster

 290 kommuner

Olika önskemål och ambitionsnivåer

 Samverkan med regionen – Hur vill vi i länet möta invånaren



Vad vill invånaren?

 Behovsanalysen 

Hur vill invånaren ha det?

Ska invånaren välja? 



Juridik

 Olika huvudmän och olika lagstiftningar

 1177:s arkitektur är anpassat efter hälso- och sjukvårdslagen

 Socialtjänstlagen ställer andra krav på t. ex lagring 



Finansiering

 Vad är kostnaderna för att anpassa 1177?

 Är kommunerna beredda?

 Hur ska kommunerna fördela kostnader?



Vägen framåt

 Behovsanalys

 Våga prova

 Dialog i landets kommuner och 

regioner

 Utred juridik, finansiering



Läs om Ineras kommande seminarier på 
inera.se/evenemang



Träffa oss på
e-hälsotorget!
Monter: B04:12 

Träffa oss på
Mötesplats e-hälsa!
Monter: B04:12 


