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”IT i vården är inget egenvärde i sig 

utan vitsen är att det ska vara enkelt 

och effektivt och underlätta för både 

patienter och personal.” 

Anna-Karin Hatt, IT- och energiminister 2012  

 



Vad är digitalisering? 

 



Informationsdigitalisering kontra 

 samhällelig digitalisering 

 Informationsdigitalisering avses den process där en 

analog förlaga transformeras till digital information. 

Detta innebär att informationen kan bli strukturerbar, 

sökbar och tillgänglig genom digitala kanaler. 

 

 Samhällelig digitalisering är den samhälls- och 

människoomvälvande process som gradvis blir allt 

svårare att över huvud taget särskilja från någon del av 

livet  



Digital transformation 



Digital transformation i sjukvården? 



Nya system på gång i stora delar av Sverige 



Vision e-hälsa 2025  

”År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda 

digitaliseringens och e-hälsans 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.”  

 



 

 Vision e-hälsa 2025  
 

”Som grund för arbetet behöver berörda aktörer skapa 

nödvändiga förutsättningar för verksamheterna att använda 

den digitala utvecklingens möjligheter i såväl det vardagliga 

som i det långsiktiga förbättrings- och utvecklingsarbetet”  

Jämlik vård 

 Vård efter individuella behov och 

förutsättningar 

 – inte samma vård för alla 



Sverige - bäst i världen på e-hälsa 2025 

”För att visionen ska kunna 

uppnås är det viktigt att 

medarbetare har stöd så att de 

kan erbjuda en socialtjänst och 

hälso- och sjukvård av hög 

kvalitet.  

På ett övergripande plan handlar 

det om att skapa en digital 

arbetsmiljö som stödjer de 

processer medarbetarna verkar i” 

 



RYKANDE FÄRSK 

HANDLINGSPLAN! 



En nationell läkemedelslista 

”Trots att Sverige är det land med flest e-recept kan 

inte förskrivande läkare se vilka mediciner en patient 

har. Med en gemensam läkemedelslista skulle vi inte 

bara öka effektiviteten utan också patientsäkerheten. 

Det är en av de frågor som är viktigast att lösa.” 

        

     Gabriel Wikström DN 14/3 

2016      



Hur upplever läkare sin digitala 

vardag? 



 

 

Vården ur primärvårdsläkarnas perspektiv  

– en jämförelse mellan Sverige och nio andra länder  
 

Resultat från 

 The Commonwealth Fund 2015 

International Health Policy 

Survey  

 



 

 







Digital diskrepans 



 

Redo att rekommendera appar?  

 
 



Diskrepans mellan hälso- och 

sjukvården och vardagen  

 

En utmaning och drivkraft! 

 

 

Dagens digitala vardag  

-möjligheter för hälso- och sjukvården 
 



Digitalisering och ny teknik 

Blir det inte bara en massa prylar som tar tid 

att använda och minskar kvaliteten och 

kontinuiteten i vården? 

Blir det inte bara en nödlösning när det 

saknas personal? 



Vård på distans nära patienten i Västerbotten  

 

 

Multidisciplinära konferenser och ronder med distansmedverkan  

Behandling i och nära hemmet  

Distansmottagningar  

Konsultationer och jourstöd  

Provtagning och egenmätning  

Nätverk, samarbeten och övriga distansstöd  
 

 



Drivkraft bakom förändring 



Effekt av genomförd förändring 



Primärvård i Glesbygd - Sjukstugemodellen 

• För att bedriva sjukvård i Norrlands glesbygd har landstingen 

utvecklat det som kallas sjukstugemodellen.  

• En sjukstuga är ett minisjukhus, där man kan lägga in patienter 

både vid akutsjukdom, under rehabilitering och för palliativ vård.  

• Bred kompetens med allmänläkare, sjuksköterskor, 

ambulanspersonal, barnmorskor och paramedicinsk personal.  

• Röntgen- och laboratorieutrustning, ambulans samt telemedicinsk 

teknik som gör att man kan ta emot i stort sett alla 

patientkategorier.  

• Nästan alla sjukstugor har också en väl utvecklad samverkan med 

kommunal hälso- och sjukvård. De är ofta sammanbyggda med 

äldreboenden och samverkar kring bemanning, förråd med mera. 

 



eller möjligheter 



Läkarförbundets fokus 

 Användarvänlighet - Användbarhet 

 Användarinvolvering - Verksamhetsutveckling 

 Interoperabilitet - informationsutbyte 

 Integritet - trovärdighet 

 Bättre struktur – minska administrationen 

 Patientens delaktighet – minska arbetsbördan 

Viktigt att vi är delaktiga på ett konstruktivt sätt för att 

kunna påverka långsiktigt! 



SYLF och Tieto 2016 



Vad kan vi göra lokalt? 

”1 läkare i projektgruppen är inte förankring” 

• Involvering tidigt i utveckling – inte bara för risk 

och konsekvensanalys 

• Tid avsatt till verksamhetsutveckling – 

implementering 

• IT-rond – följ upp arbetsmiljö och funktion i 

verksamheten 

 



Det finns väldigt mycket bra som görs 

någonstans redan idag, kopiera, stjäl 

allt eller delar och utveckla vidare för 

er verksamhet tillsammans med 

personal och patienter 



Fråga att klura på! 

• Vad kan ni, på er vårdcentral, göra redan i 

dag för att bättre utnyttja de befintliga 

digitala möjligheterna? 




