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Vår del av visionen
Kunskap inom e-hälsa, digitalisering och 
välfärdsteknik utgör grunden för att skapa 
förutsättningar för verksamheterna att tillvarata 
digitaliseringens möjligheter, både på kort och på 
lång sikt.



Vi ska tala om…
• Hur kartläggningen genomförts

• Vilka resultat som uppnåtts

• Fortsatt arbete



eHälsomyndighetens uppdrag
• Samordnar regeringens satsningar på e-hälsa

• Tillsammans med SKL har vi ett samordningskansli 
för genomförandet av Vision e-hälsa 2025

• Ett av våra viktigaste uppdrag är att samverka med 
andra aktörer

• Lagrar och förmedlar de elektroniska recepten i 
Sverige

• Ansvarar för att utveckla Nationella läkemedelslistan

• Ansvarar för den nationella läkemedelsstatistiken



Socialstyrelsens uppdrag
E-hälsa, välfärdsteknik och digitalisering

• Gemensam informationsstruktur

• Uppföljning

• Utbildning och implementering

• Regler

• Etik och integritet



Från kunskap till 
verksamhetsutveckling

Kunskap
Kunskapshöjande 

initiativ
Förändring Verksamhetsutveckling



Tillvägagångssätt

1
• Inventering av respondenter

2 • Insamling

3
• Intern analys  

4
• Externt samarbete kring resultat



Deltagare

• Nationella aktörer inom Vision e-hälsa 2025

• Myndigheter knutna till ”Rådet för styrning med 
kunskap”



Var ska förändringen ske?

Verksamheter i hälso- och 
sjukvård och socialtjänst

Lokal och regional 
utveckling

Gemensam 
samverkan

Regeringen 
& SKL

Målgrupper
1.Beslutsfattare
2.Utbildare i e-hälsa
3.Verksamhets- och 

kvalitetutvecklare
4.It/systemleverantörer och 

systemutvecklare 
5.De som arbetar med registerdata
6.Professionen
7.Patienter, brukare, 

anhöriga/närstående och 
individer



Delområden

Regelverk Standarder

Enhetligare 
begreppsanvändning

E-hälsa övrigt



Resultat 

E-hälsa övrigt

Hälso-
och 

sjukvård

Social-
tjänst



Resultat - initiativ per delområde
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Resultat - initiativ per målgrupp
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Resultat
• Hälso- och sjukvård har flest inom standarder och 

enhetligare begrepp

• Socialtjänst övervägande inom e-hälsa övrigt

• Flest till verksamhets- och kvalitetsutvecklare

• Minst patienter/brukare/anhöriga

• De flesta riktar sig till två eller flera målgrupper



Arbete under 2019
• Undersöka behovet av kunskap inom målgrupperna 

• Kartlägga fler initiativ inom området, nationellt och 
regionalt.

• Utreda möjligheten att samla kunskap på enhetligt 
sätt på ett ställe

• Arbetsvision ”Kunskapsbanken innehåller 
behovsanpassat material som stödjer en snabb takt 
av förändring och utveckling med hjälp av 
digitalisering”. 



Tack!
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