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eHälsomyndighetens uppdrag
• Lagrar och förmedlar de elektroniska recepten 

i Sverige

• Ansvarar för att utveckla Nationella 

läkemedelslistan

• Ansvarar för den nationella 

läkemedelsstatistiken

• Samordnar regeringens satsningar på e-hälsa

• Tillsammans med SKL har vi ett 

samordningskansli för genomförandet av 

Vision e-hälsa 2025



Nationellt stöd till kommunerna vid införande 

och användning av digital teknik (e-hälsa)

Bakgrund: Digitaliseringen går långsamt, är svag på 

många områden och är ojämnt fördelad i 

landet.

Uppdrag: Skapa ett nationellt stöd för införande och 

användning av digital teknik. 

Målgrupp: Förvaltningsledning och chefer i verksamheter 

inom socialtjänsten och kommunala 

verksamheter inom hälso- och sjukvård.

Tidplan: April 2018 – feb 2020



Fokusområden

• Strukturella förutsättningar 

• Organisation och arbetssätt 

• Teknisk infrastruktur 

• Kunskap om teknik 

• Informationssäkerhet 

• Upphandling 

• Juridik 

• Ekonomi 

• Information och kommunikation 

• Den enskildes roll 

• Ansvar, termer och begrepp 

• Nationellt stöd 



Förstudiens resultat
• Digitaliseringsfrågan prioriteras inte alltid tillräckligt högt

• Nätverkande, erfarenhetsutbyte och samarbete

• Infrastrukturen för digitalisering upplevs som bristfällig

• Många aktörer och spridd information

• Ekonomiska satsningar och strukturella 

förutsättningar



Uppdragets fortsatta inriktning

1. Kommunens prioritering av digitalisering

2. Samverkan mellan kommunal och regional hälso- och 

sjukvården för individens bästa

3. Socialtjänstens digitalisering som en del av kommunens 

totala digitalisering

4. Samordning av myndighetsinformation

5. Former för kompetensstöd och informationsdelning

6. Ekonomiska förutsättningar och incitament



Referenskommuner

A > 200 000 invånare

B  40 000 – 200 000 invånare

C  < 40 000 invånare

• Förvaltningschefer

• Myndighetschefer/enhetschef

• Verksamhetschefer

• Övriga



Utmaningar

• Vilka är era största utmaningar?

• Hur löser ni dessa utmaningar i dag?

Stöd

• Vilket stöd skulle hjälpa er med 

dessa utmaningar 

• Hur ska det vara utformat?



Nationellt stöd

Kommuner



En ingång

• Enkelt

• Intuitivt

• Innehåll



Träffa oss i vår monter, B04:12
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