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Den Regionala dimensionen
- Vart står vi då alla handlat klart

 Alla har köpt något nytt och fint som klarar allt inklusive slå i spik

 Alla kommer att som aldrig tidigare kunna ta ett språng in i framtiden

 Alla vill använda allt det nya fina för att det är just nytt och fint och för att 

motivera sin stora investering

 Allt som finns hemmavid rår man över och kan styra. Allt annat är mindre 

styrbart och dessutom ofta ofinansierat.

Men…

 Allt som efterfrågas och som behövs avgränsas inte av den egna geografin 

och kan kanske inte fullt ut levereras av det nya fina.



Den nationella dimensionen

Den nationella dimensionen består av samma som tidigare med några 

utmanande skillnader

 Den dimensionerande patienten är en utomlänspatient som antar att alla har 

rätt information om vederbörande och att den digitala servicen är den som 

patienten själv valt och känner till .

 De nya fina systemen kan långt mer än de gamla men behöver ofta andra 

modernare och bättre integrationer för att fungera

Den sammantagna effekten på de nationella lösningarna blir att de måste 

moderniseras och att det måste skapas långt fler enande regel- och ramverk. 

Allt detta samtidigt som implementationen av det nya fina rusar fram



Inera roll

 Ineras främsta roll är att koordinera och samordna

 Utöver det axlar Inera att även fortsatt rollen som förvaltare av gemensamma 

nationella lösningar, ram- och regelverk.

 Mer konkret bistår Inera även med olika tjänster för att återintegrera de 

regionala systemen med de nationella

Nästan alla integrationer behöver hanteras

Många integrationer behöver moderniseras

Många helt nya integrationer måste upprättas

 På området Direkt patientstödjande lösningar kommer mycket nytt att 

behövas, samtidigt som mycket gammalt kan komma att behöva byggas om.



Utmaningar

 En total följsamhet till alla de nya fina systemen driver mycket troligt en 

påtaglig kostnadstillväxt på Inera

 En stark nationell likriktning och styrning medför att allt det nya fina inte 

kommer att kunna implementeras till en låg kostnad.

 Det som kommer att behövas nationellt är oftast inte budgetarat

 Valet av use cases kommer att styra väldigt mycket. Om de bara utgörs av 

nationella cases blir den lokala implementationen lidande och vice versa.

 Det saknas tid att göra rätt

Att hitta rätt balans och att kunna enas om denna, är nyckeln till ett nationellt  

väl fungerande vårdinformationssystem




