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eHälsoläkarföreningen om infrastruktur 

 

Patienterna, vården, omsorgen och forskningen måste effektivt kunna 

tillgängliggöra och ta del av varandras information, med utgångspunkt i 

individens integritet och kontroll. För det behövs en ny nationell infrastruktur 

för hälsodata. Ansvar för att skapa den nya infrastrukturen måste ligga på 

staten.  

 

Bakgrund 
I takt med att vård- och omsorgsverksamheten utvecklas ställs nya och ökade krav på IT-system och 

informationshantering vilket i sin tur ställer krav på den digitala infrastrukturen. Patienter blir alltmer 

involverade i sin egen vård och har ökade förväntningar på tjänster. Den ökande fragmentiseringen i 

vård och omsorg, men även patientens rätt att själv välja utförare, gör att patientrörligheten ökar. 

Vårdgivare är inte längre bundna till en specifik plats. Kravet på jämlik vård med hög kvalitet ökar 

behovet av multidisciplinär och multiprofessionell samverkan kring patienten, ofta över 

organisationsgränser. I detta föränderliga, brokiga landskap är patientens vårdprocess ofta dåligt 

koordinerad. Patientinformationen kan inte heller, i tillräckligt hög utsträckning, delas mellan 

aktörerna i densamma, exempelvis patient/anhörig, regioner, kommuner, privata aktörer, nätläkare, 

företagshälsovård, egna hälsoappar, m.fl. Även kraven på uppföljning växer snabbt med ökande 

medicinsk utveckling vilket, med dagens systemstöd, leder till omfattande dubbeldokumentation. 

Sverige har länge ansetts ligga långt fram i digitalisering av vården. Vi var tidiga med att införa 

digitala journalsystem och andra system. Men den brokiga och oöverskådliga mängden ”legacy-

system” blir idag en börda då man inte har lyckats med att skapa någon sammanhållen helhet utifrån 

varken patientens eller vårdens perspektiv. Man har, trots många år av arbete med både 

verksamhetsdelar och teknikdelar, inte lyckats skapa interoperabilitet på de nivåer som krävs för att 

stödja patientens process, forskning och utveckling. Problemen är välkända sedan många år och har 

påtalats i rapporter, utredningar och debattartiklar1. Men regering och riksdag har inte agerat. 

Regeringen och SKL ställde 2016 sig bakom en gemensam vision om att år 2025, ska Sverige vara bäst 

i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Utan beslut om en ny nationell 

gemensam infrastruktur för hälsodata saknas förutsättningar att närma sig denna vision. 

Nuläge 
Den strategi som hittills använts för informationsutbytet mellan vårdsystemen, med kommunerna 

och med patienten är att dela patientinformation via den nationella tjänsteplattformen. 

Informationen tillgängliggörs i ett par ”hitta-och-titta-funktioner”, Nationell patientöversikt (NPÖ) 

och Journalen i 1177/Vårdguiden. Då det inte har ställts krav på att all relevant information skall 

tillgängliggöras så är informationstillgången via tjänsteplattformen inte alls komplett. NPÖ blir därför 

                                                           
1 Listan kan göras mycket lång, här några exempel: 

   Svd 2015-07-26 Ta nationellt grepp om IT i vården,  
   Vårdanalys rapport 2019:5 Gränslösa möjligheter gränslösa utmaningar 
   SOU 2019:42 (Stiernstedt) Digifysiskt vårdval 

https://www.svd.se/ta-nationellt-grepp-om-it-i-varden
https://www.vardanalys.se/rapporter/granslosa-mojligheter-granslosa-utmaningar/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/10/sou-201942/
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inte användbar för alla sina uttalade syften. Till exempel kan informationen i NPÖ endast läsas och 

inte användas vidare i processen med mindre än att man dokumenterar det man läst i sitt eget 

system. Lösningarna är heller inte skalbara för att hantera dagens krav. Bland annat är det praktiskt 

omöjligt att ansluta alla de tusentals system och hälsoappar som idag hanterar och lagrar hälsodata i 

vård och omsorg och hos patienten själv. Systemen saknar förutsättningar för att dela information på 

det sätt som krävs och kostnaderna för anslutningsarbetet torde bli astronomiska. 

Mycket av den data som genereras idag är ostrukturerad och därmed svår att återanvända för olika 

ändamål, som ovan beskrivits. De nya vårdinformationsmiljöerna som nu upphandlas kommer, om 

de implementeras på ett klokt sätt, stödja mer strukturering och högre datakvalitet. Men det 

nödvändiga informatikarbetet görs lokalt, ute i regionerna, vilket inte främjar ökad interoperabilitet. 

Nationell styrning och samordning lyser med sin frånvaro, och samverkan mellan regionerna har inte 

levererat nämnvärd nytta2. 

Vad måste göras 
Det behövs en ny nationell vård-IT-infrastruktur så att vården, omsorgen, forskningen och 

patienterna kan dra nytta av information från alla källor som finns, med respekt för individens 

integritet och kontroll. För att uppnå detta krävs en gemensam lagringstjänst för hälsodata som 

möjliggör att alla hälsoappar och alla vårdens och omsorgens IT-system kan arbeta mot en 

sammanhållen informationsmängd, där alla data i första hand kopplas till individen och inte 

systemen eller organisationen.  

E-Hälsomyndighetens uppdrag inom standarder (S2019/01521/FS), och utredningen om 

personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet (Dir. 2019:37), är 

exempel på nationella pågående arbeten. Men nyttan av dessa blir begränsad om man inte dessutom 

inser behovet av en ny infrastruktur för informationshanteringen. 

Initiativ och ansvar för att skapa den nya infrastruktur som krävs måste ligga på staten. Det kan och 

får inte överlåtas åt andra aktörer3. 

Krav på infrastrukturen 
För att leverera den nytta som krävs måste en nationell lagringstjänst uppfylla vissa krav. Det mest 

grundläggande är att alla IT-system, från patientens egna hälsoappar till stora journalsystem, måste 

kunna både lagra data samt återanvända data i realtid i lagringstjänsten. Detta kräver att tjänsten 

byggs med distribuerad arkitektur. Återanvändning av data kräver också att all så kallad metadata 

kan lagras, t ex med vilken utrustning ett visst värde uppmätts, av vem, i vilket sammanhang och för 

vilket syfte. Och för att möjliggöra en effektiv hantering av spärrar och samtycken måste individen, 

inom de ramar som sätts av lagstiftningen, direkt i plattformen kunna kontrollera och sätta 

medgivanden för vem som får ta del av och vad som får göras med vilken information. Därför måste 

lagringstjänsten också kunna hantera identiteter och behörigheter, för såväl patienter som 

yrkesutövare inom sjukvård och omsorg. För att ligga till grund för effektiva beslutsstöd bör tjänsten 

även kunna härbärgera processbeskrivningar på olika organisatoriska nivåer. Och slutligen måste 

                                                           
2 Se Riksrevisionens rapport RIR 2011:19 Rätt information vid rätt tillfälle inom vård och omsorg – samverkan 

utan verkan?  
3 Se Riksrevsionens rapport RIR 2017:3 Staten och SKL – en slutrapport om statens styrning på vårdområdet 

(RiR 2017:3) 

https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2019/04/uppdrag-att-tillgangliggora-och-forvalta-gemensamma-nationella-specifikationer/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2019/06/dir.-201937/
https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2011/ratt-information-vid-ratt-tillfalle-inom-vard-och-omsorg---samverkan-utan-verkan.html
https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2017/staten-och-skl---en-slutrapport-om-statens-styrning-pa-vardomradet.html


 

 
 
eHälsoläkarföreningen 2020-01-20  Sid 3 (3) 

framtida utveckling kunna hanteras, både tekniskt, säkerhetsmässigt, och vid tillkomst av nya 

medicinska termer och begrepp.  

Det kommer att krävas en översyn av lagstiftningen inom området för att infrastrukturen ska ge 

maximal nytta. Exempelvis bör det bli obligatoriskt att offentligfinansierad vård nyttjar 

lagringstjänsten för alla patientdata. Vårdgivarens och individens rättigheter och skyldigheter i 

förhållande till den lagrade informationen måste regleras. Infrastrukturen måste ges en långsiktigt 

hållbar förvaltning, både tekniskt och när det gäller termer och begrepp. 

Det vi föreslår är alltså en mycket mer genomgripande lösning än t ex den tidigare föreslagna 

tjänsten Hälsa för mig. 

Positiva effekter 
En nationell infrastruktur i form av en gemensam individcentrerad lagringstjänst för alla typer av 

hälsodata möjliggör att bästa tillgängliga patientinformation kan matchas mot bästa tillgängliga 

kunskap vid varje möte mellan patient och olika vårdgivare, fysiskt som digifysiskt. Det ger 

förutsättningar för en patientsäker och jämlik vård där patienten kan ta ett större egenansvar. En 

mängd positiva effekter blir följden: 

● Bättre vård och patientsäkerhet genom att information inte missas. 

● Lättare för patienten att utöva kontroll och värna sin integritet 

● Enklare för vården att hantera samtycken och spärrar i alla olika system och tjänster 

● Mer korrekta journaler och läkemedelslistor genom ökad patientmedverkan 

● Bättre datakvalitet bl a genom krav på struktur och metadata 

● Bättre forskning och uppföljning genom tillgång till data från hela vårdkedjan 

● Möjlighet till realtidsuppföljning av nya läkemedel och behandlingsmetoder 

● Bättre IT-stöd då det blir enklare att byta ut gamla dysfunktionella system 

● Stora ekonomiska besparingar och bättre arbetsmiljö i vården bl a genom minskat 

dubbelarbete och -dokumentation. 

● Möjlighet att bygga effektiva AI-tillämpningar och beslutsstöd baserade på kompletta och 

högkvalitativa data från hela vårdkedjan 

● Kompletta kvalitetsregisterdata utan behov av tidsödande manuell inrapportering 

De här nyttorna och effekterna kommer att helt utebli om vi inte får en modern infrastruktur på 

plats. 

Övergripande målbild 
För att bättre möta framtida utmaningar föreslås även ett arbete med att ta fram övergripande, 

gemensamma mål och strategier för vård och omsorg som kan ligga till grund för en effektivare 

digitalisering av patientens och vårdens förmågor. Ett sådant arbete skulle minska spretigheten 

genom att vara en grund för prioritering, ansvarsfördelning och uppföljning vilket kan ge bättre 

utväxling av digitaliseringen samt bidra till mer jämlik vård.  
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