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"Med hälsa menas fysiskt, psykiskt 

och socialt välbefinnande. E-hälsa är 

att använda digitala verktyg och 

utbyta information digitalt för att 

uppnå och bibehålla hälsa."

E-hälsa



eHälsomyndighetens Uppdrag

• Skapa ett bättre informationsutbyte inom 

hälsa, vård och omsorg

• Leda regeringens initiativ inom e-

hälsoområdet 

• Erbjuda effektiva, kvalitetssäkrade tjänster 

till professioner och privatpersoner



Verksamhet på två orter

Under 2018 etablerade vi en stor del av vår verksamhet i 

Kalmar, medan vissa delar är kvar i Stockholm, i enlighet 

med regeringsbeslutet



Framtidens patient är redan här
Man måste väl 

kunna hämta ut ett 

recept även när 

man är på 

semester!?

Hälsan är den nya 

religionen. Man ska 

må bättre än bra!

Ett AI-baserat 

beslutsstöd ställer just 

nu en diagnos över 

mina krämpor – vem 

hade kunnat tro det för 

tio år sedan?

Ska jag 

genomföra min 

operation här 

hemma eller 

utomlands?

Vad smidigt att 

kunna träffa 

läkaren online!



Några av våra tjänster



Nationella Läkemedelslistan

• Riksdagen sa ja till lag om Nationell 

läkemedelslista den 13 juni 2018

• Från och med den 1 juni 2020 ska den 

Nationella läkemedelslistan finnas 

tillgänglig

• Senast 1 juni 2022 ska vård- och 

apoteksaktörer ha anslutit sina system till 

Nationella läkemedelslistan



Utan säkerhet, ingen eHälsa

SÄKERHET

DIGITALISERING



Varför är säkerhet så viktigt?

• Medborgarna förtroende och 

förväntningar är våra riktlinjer

• Integriteten är en självklarhet och en 

utmaning

• Nationell register med känsliga 

personuppgifter

• Det är tillsammans vi möter 

utmaningarna



Externa säkerhetskrav

• Dataskyddsförordningen, GDPR

• NIS-direktivet, Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för 

samhällsviktiga och digitala tjänster

• MSBFS 2016:1 - om statliga myndigheters informationssäkerhet

• LVFS 2014:7 Läkemedelsverket om säkerhet i medicintekniska 

produkter och system

• Lag om receptregister, lag om läkemedelsförteckning -> lag om 

nationell läkemedelslista 

• Nationella strategin för samhällets informations- och cybersäkerhet 

• Säkerhetsskyddslagen



Ledningssystem

för informationssäkerhet



eHälsomyndighetens
krav på säkerhet
• Säkerhetskraven omfattar alla vårdgivare och 

apoteksaktörer som ansluter till våra tjänster

• Ledningssystem för informationssäkerhet

 Roller, ansvar och processer

 Säker behörighetshantering

 Stark autentisering

Process för incidenthantering

 Uppföljning, revision



Vad är säker åtkomst till 
eHälsomyndighetens tjänster?
Vi höjer säkerheten i våra IT-system och register för 

att stärka den personliga integriteten.

Det innebär att vi ställer högre krav på vård- och 

apoteksaktörer för att säkerställa: 

• Konfidentialitet

• Tillgänglighet

• Riktighet

• Spårbarhet



Vem berörs av den nya 
åtkomstlösningen?
Den nya åtkomstlösningen påverkar apotek och alla 

som bedriver vård och omsorg och som använder 

våra tjänster. 

Det gäller exempelvis vid: 

• förskrivning av e-recept

• förskrivning av dos-patienter (Pascal) 

• användning av nationell patientöversikt 

(NPÖ)

• andra tjänster som hämtar information 

om patienter



Två vägar för att ansluta till våra 
tjänster med säker åtkomst
SAMBI

• Kommuner, Landsting/Regioner, Privata vårdgivare, Apoteksaktörer, 

Veterinärer, Tandläkare

INERA

• Kommuner, Landsting/Regioner samt privata vårdgivare som är 

offentligt finansierade och som finns i HSA-katalog, har Siths-kort 

och använder Ineras IdP



Release 16.1

Release 17.1 + ny åtkomslösning 

Nov 2017
Juni 2020

Juni 2022
Maj 2020Nov 2019

Maj 2019

Tidplan säker åtkomst

Release 20.1 NLL



Release 16.1

Release 17.1

Nov 2019

Nuvarande receptregister

Nationella läkemedelslistan

Juni 2020 Juni 2022

Lag (1996:1156) om receptregister

Lag (2005:258) om läkemedelsförteckning 

Lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista 

R
el

ea
se

R
eg

is
te

r
L

ag
ru

m

Release 20.1 NLL

Tjänsterna i 17.1 transformeras 

from. 1 juni 2020 för att kunna 

användas mot nationella 

läkemedelslistan 

Maj 2020



17:1 och NLL 

PIRR OR LF

NLL 

affärslager

NLL
Befintliga bastjänster

RDH LF Migrering

Nya bastjänster

17.1

16.1PIRR OR LF

Befintliga bastjänster

NLL

Transformatorn

Transformatorn



Träffa oss i vår monter, B04:12
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