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Vision e-hälsa 2025*

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på 

att använda digitaliseringens och ehälsans 

möjligheter i syfte att underlätta för 

människor att uppnå en god och jämlik 

hälsa och välfärd samt utveckla och stärka 

egna resurser för ökad självständighet och 

delaktighet i samhällslivet.
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* = Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner



Tidigare strategier och policydokument
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2005

• Fokus på utbyggnad av it

• It ett verktyg för att förnya 

vården

• Stora skillnader i landet

2010

• Införande, användning, nytta

• Fokus på behov hos 

användarna

• Socialtjänsten fullt inkluderat 

• Föra patientinformation över 

vårdgivargränser

2016

• Tydligare målsättning

• Prioritering – såväl i frågor som i 

deltagande aktörer

• Ansvarsfördelning

• Samverkansorganisation



Styr- och samverkansorganisation
– Staten och huvudmännen styr tillsammans

Syfte:

 Skapa tydlighet för strategiskt nationellt 

utvecklingsarbete

 Stärka samverkansarbetet så att aktörerna 

gemensamt och var för sig bidrar för att uppfylla 

visionen

 Utgöra en gemensam arena för styrning, 

samverkan, koordinering och uppföljning av 

aktiviteterna i handlingsplanen

 Bidra till samsyn om målsättning och prioriteringar
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Strategi 

2020-2022

Vision 

E-hälsa 2025



Strategi, plan och
inriktningsmål



Strategins inriktningsmål

Individen som 

medskapare

Rätt information och 

kunskap

Trygg och säker 

informationshantering

Utveckling och digital 

transformation 

i samverkan



Styrning och uppföljning av inriktningsmålen
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Individen som medskapare

 Utifrån individernas behov och 

förutsättningar, göra patienter till 

aktiva medskapare

 Insyn och överblick kring 

processer som rör den egna 

vården

 Större platsoberoende: få vård 

eller kontakt där man själv 

befinner sig

INRIKTNINGSMÅL1



 Fler medarbetare ska ha tillgång 

till rätt information och kunskap i 

mötet med patienter

 Lätt att hitta information och 

evidens som behövs för att kunna 

utföra arbetsuppgifterna

 Kunskap tillgänglig digitalt

Rätt information och kunskap 
INRIKTNINGSMÅL 2



 Stärka förmågan att hantera och 

skydda information på ett 

ändamålsenligt sätt

 Systematiskt informations-

säkerhetsarbete stärker dagens 

förmåga och skapar grund för 

framtida utveckling

 Trygg och säker informations-

hantering central för tilliten mellan 

patient, brukare, anhöriga och 

medarbetare

Trygg och säker informationshantering
INRIKTNINGSMÅL 3



 Digitaliseringen förändrar 

förutsättningarna i alla led, i alla 

verksamheter

 Verksamhetsutveckling på ett 

hållbart sätt, med stöd av nya 

teknologier

Utveckling och digital transformation i 
samverkan

INRIKTNINGSMÅL 4



• Första linjens digitala 

vård 

• Gemensam infrastruktur 

och bastjänster för 

socialtjänstens 

digitalisering

• Digitala tjänster för 

egenmonitorering

• Patientkontrakt

• Läkemedelskollen

• Effektivare 

informationsförsörjning i 

nya 

vårdinformationsmiljöer

• Moderniserade 

verksamhetssystem 

inom socialtjänsten

• Nationella 

Läkemedelslistan

• Nationell Patientöversikt

• Digitala kunskapsstöd

• Sammanhållen identitet-

och behörighet 

• Säker digital 

kommunikation

• E-recept över 

landsgränserna

• Digital kompetensutveckling för 

ledningen i kommuner och 

regioner

• Teknik, kvalitet och effektivitet 

med den äldre i fokus

• Artificiell intelligens inom vård, 

omsorg och socialtjänst

• Förvaltningsgemensam digital 

infrastruktur för informationsutbyte

• Nationellt ramverk för grunddata 

inom den offentliga förvaltningen

Prioriterade insatser per inriktningsmål



Grundläggande förutsättningar



Strategins grundläggande förutsättningar

Regelverk Enhetligare

begrepps-

användning

Standarder



Enhetligare begreppsanvändning

> Information behöver struktureras på ett enhetligt sätt 

med en gemensam terminologi, oavsett var och av 

vem den registreras.

> Nu pågår en större omställning till nya 

informationshanteringssystem, baserade på 

gemensam terminologi. 

Målsättningarna med arbetet är att: 

> begrepp, termer och klassifikationer som är 

nödvändiga för verksamheterna ska enhetligt kunna 

hanteras och tolkas likartat vid utbyte mellan system 

eller verksamheter

> öka takten i införande av gemensamma begrepp, 

termer och klassifikationer i verksamheternas it-stöd.



Varför behöver vi nyttja

digitaliseringens och e-hälsans 

möjligheter?
Förväntningar och krav från invånare 

och medarbetare



Befolkningsförändringar
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Förändringar i procent, 2020 vs 2028

Källa SCB april 2020



Gapet mellan behov och tillgång till välfärd kommer bli större 

2020-10-19 Ekonmirapporten, oktober 202020



Invånarnas syn på digital vård
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Källa Kantar SIFO, april 2020



Vårdpersonal är positiva till vård, konsultation och 

behandling med hjälp av digital teknik 
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Källa Kantar SIFO, april 2020



Utveckling och användning av 

digitala tjänster 



Utvecklingen av digitalisering och e-hälsa
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99% 

e-recept

Invånar-

tjänster

Vård-

informations-

system

Välfärds-

teknik

Vårdgivar-

tjänster

1,1 PC per 

anställd



Digitala vårdmöten
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- hög kännedom och högt förtroende

26 Källa: Inera



Användningen av e-tjänsterna har dramatiskt 

ökat från 2019 till 2020

27

Tjänst 2019 sep 2020 sep Förändring

Journalen 2 534 034 4 255 355 68 %

Egen provtagning 50 000 316 490 532 %

Stöd och 

behandling

12 708 25 847 103 %

Totalt 4 916 716 9 726 716 98 %

Källa: Inera
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På väg mot 2025
Vad händer just nu?

 Nya vårdinformationsmiljöer och 

journalsystem

 Nationella läkemedelslistan

 Modernisering av 1177 Vårdguiden

 Digitala tjänster för egenmonitorering




