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Vision e-hälsa 2025
• 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda 

digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Detta ska 

bidra till: 

̶ god och jämlik hälsa 

̶ ökad självständighet och delaktighet

• Med hjälp av e-hälsa ska individen vara i centrum



Invånartjänster, en del av 
eHälsomyndighetens ansvar

• eHälsomyndigheten ansvarar för att

̶ samordna regeringens satsningar på e-Hälsa

̶ utveckla, lansera och förvalta effektiva och 

kvalitetssäkrade e-hälsotjänster

̶ tillgängliggöra vital information och tjänster för såväl 

professioner som privatpersoner

eHälsomyndigheten har ett stort ansvar i att realisera Vision e-hälsa 2025!



Invånarens tillgång till hälsodata: en 
nyckelfråga för att nå Vision e-hälsa

• Vi ser att det finns en ökad efterfrågan och förväntan 

att få tillgång till sin hälsodata och en mer 

personcentrerad vård

• För att nå Vision e-hälsa 2025 behöver vi förstå vad som 

görs i andra länder

• eHälsomyndigheten har därför genomfört en 

internationell utblick 



eHälsomyndighetens utblick
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Frågor vi har tittat på särskilt

• Vilken tillgång har invånare i andra länder till 

sin hälsodata?

• Hur har dessa länder valt att utforma sin 

lösning?

• Har det krävts några särskilda lagändringar 

eller andra regleringar?

• Stödjar man invånargenererad data och 

anslutning av tillämpningar från tredje part?



Andra länder har kommit olika 
långt – och utvecklas i olika takt



Patientportal eller helhetslösning?

Patientportal Patient- och vårdportal



Ekonomiska 

incitament
Kontrakt Lag

Hur styrs anslutning av vårdgivare 
till lösningen?

Generella 

styrdokument



Hur ansluts patienter till lösningen 
och var lagras data?

Patienter skapar 

eget konto

Automatiskt

konto

Automatiskt 

konto som går 

att radera

Centralt lagrad 

data

Lokalt lagrad 

data



Organisering och drift av lösningen

Offentligt driven 

tjänst

Offentligt kontrollerad 

marknad

Delat styre mellan stat och 

andra aktörer

Statlig styrning



Lagstiftning för att få 
invånartjänsten på plats

Separat 

lagstiftning 
Punktarbeten i 

befintlig lagstiftning 
Inget särskilt 

lagstiftningsarbete

Det här fotot

av Okänd 

författare 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Sweden_flag_orb_icon.svg
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Vilka vägar har andra valt?
”Det statliga arkivet” ”Den offentliga portalen” ”Den reglerade marknaden”

• Statligt drivet • Offentligt drivet • Offentligt reglerat

• Centralt lagrade data

• Lagar kopplade till datalagret

• Aktörer ska uppfylla givna 

standarder

• Efter grundlösningen är färdig 

kan funktioner kopplas på 

successivt

• Data lagras där den skapas 

(eller hos patienten)

• Lagstiftning vid behov

• Standarder eller anpassad 

lösning utifrån aktörsystem

• Funktioner kopplas på 

successivt

• Data lagras där den skapas 

(eller hos patienten)

• Lagstiftning vid behov

• Standarder upprättas -

certifiering

• Funktioner beror på vilka 

applikationer som ansluts

• Affärsmodell - incitament



Var kommer de att vara 2025?
• Tredjepartslösningar (t ex särskilda appar för olika tillstånd)

• Invånargenererad data 

̶ Hälsodata från smart teknik 

̶ Självmonitorering för kroniker

• En portal för alla patientens ärenden

• Kommunal vård och omsorg

I alla länderna är personcentrering en central utgångspunkt för utvecklingsarbetet



Vilken väg ska Sverige ta?

• Offentligt driven tjänst eller statligt 

kontrollerad marknad?

• Statlig eller delad styrning?

• Strategi för reglering?

• Patientportal eller helhetslösning?

• Centralt eller lokalt lagrad data?

• Hur styra anslutning av vårdgivare?

• Hur ansluta patienter?

Övergripande strategi Centrala frågor att besvara när 

vi valt väg

”Det statliga arkivet”

”Den offentliga portalen”

”Den reglerade marknaden”

Utveckling av olika 

regionala lösningar

1

2

Gemensam utveckling 

på nationell nivå

Vägval



Vilka vägar ska Sverige ta 
framåt?



Träffa oss i vår monter, B04:12



Tack!


