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Förord
I Sverige finns goda förutsättningar att förbättra vården och omsorgen 
med hjälp av moderna IT-lösningar, s.k. eHälsa. Med e-tjänster kan till-
gängligheten till vård och omsorg öka, och vården kan behovsanpassas. 
eHälsa som affärsområde erbjuder också stora möjligheter för svenska 
innovativa företag. Stark efterfrågan på smarta e-hälsotjänster skapar 
förutsättningar för tillväxt och export. Parallellt med utvecklingen av 
e-tjänster måste hela tiden invånarnas integritet värnas då alltmer in-
formation kommer att finnas tillgänglig över nätet.
På uppdrag av näringsutskottet har en översikt och framtidsanalys 
inom eHälsa tagits fram. Rapporten är baserad på myndighetsrappor-
ter, utredningar, vetenskapliga artiklar och intervjuer som har gjorts 
med olika aktörer inom området. Uppdraget har varit att belysa hur 
e-tjänster inom vård- och omsorgssektorn kan bidra till bättre kvalitet i 
verksamheterna och samtidigt stimulera tillväxt. Författarna står själva 
för innehållet. Här redovisas de huvudsakliga slutsatserna. Hela rap-
porten, eHälsa - nytta och näring (2011/12: RFR5), finns att ladda ned 
från riksdagens webbplats www.riksdagen.se.
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Det finns goda förutsättningar att förbättra vården och omsorgen med 
hjälp av moderna IT-lösingar, så kallad eHälsa. Med e-tjänster kan vår-
den och omsorgen bli mer tillgänglig och behovsanpassad. eHälsa är ett 
också ett starkt tillväxtområde i Sverige och Europa som innebär goda 
affärsmöjligheter för innovativa svenska företag. Parallellt med utveck-
lingen av e-tjänster måste invånarnas integritet värnas, eftersom alltmer 
information kommer att finnas tillgänglig över nätet.

Goda förutsättningar för IT-lösningar inom vård och omsorg
Fler personer med stora vårdbehov i kombination med färre arbetsfö-
ra medför att mer måste åstadkommas med mindre resurser. Det stäl-
ler nya krav på vården och omsorgen i framtidens Sverige. En del av 
lösningen är att använda moderna IT-lösningar inom vården och om-
sorgen – något det finns goda förutsättningar för i Sverige. Utveckling 
och införande av e-verktyg innebär att processer och arbetssätt i vård 
och omsorg behöver förändras. Med smarta e-verktyg kan en del häl-
sovård hanteras oberoende av plats och tid. Genom effektiva processer 
fokuserade på patientens individuella behov kan vårdkvaliteten öka och 
resurser kan frigöras för att skapa mer tid till dagliga möten i vården 
och omsorgen. I Sverige pågår en omfattande utveckling av informa-
tionssystem och e-tjänster i offentlig regi och på nationell nivå inom 
vård- och omsorgssektorn. Detta kräver såväl aktivt ledarskap från 
verksamhetschefer och lokalpolitiker som investeringar i ny teknik och 
i utvecklingen av nya arbetsformer.

En marknad under tillväxt
eHälsa står högt upp på den internationella dagordningen och har utpe-
kats som ett av de starkaste tillväxtområdena i Europa. Inte minst i Sve-
rige finns en stor potential för att konkurrenskraftiga företag ska växa 
fram inom e-hälsosektorn och utveckla produkter som är attraktiva 
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även på en internationell marknad. Utöver exportmöjligheterna för den 
privata sektorn finns en potential att exportera offentligt finansierade 
och förvaltade e-tjänster. Det rör då främst invånartjänster på webben, 
såsom information och råd om hälsa, livsstil och sjukdomar.

Innovationer inom eHälsa
I ett internationellt perspektiv bedöms Sverige ha goda förutsättningar 
för innovationsutveckling inom eHälsa. Men för att skapa livskraftiga 
innovationer är det viktigt att utgå från vårdens och omsorgens verkliga 
behov. Det finns en rad innovationsfrämjande insatser med syftet att 
skapa starka miljöer där forskning, näringsliv, vård- och omsorgshu-
vudmän och slutanvändare kan samverka. Innovationsupphandlingar, 
dvs. upphandling av okända lösningar på faktiska problem eller behov, 
kan vara ytterligare ett sätt att premiera nytänkande inom vården och 
omsorgen. Genom riktade satsningar på innovationsupphandling i den 
offentliga sektorn kan både huvudmännens och de privata företagens 
innovationsförmåga bli bättre.

Höjd vårdkvalitet
Oavsett om e-tjänsterna riktar sig till individer eller mot personal eller 
beslutsfattare i olika verksamheter ska de i slutändan gynna vård- och 
omsorgstagarna och förbättra folkhälsan. Förutom att uppnå god hälsa 
i befolkningen är andra värden viktiga, exempelvis nöjdhet och delak-
tighet. Det betyder att god vård avser hög kvalitet såväl i de medicinska 
insatserna som när det gäller t.ex. tillgänglighet, information och be-
mötande. God vård ska också vara kostnadseffektiv. För att fastställa 
nytta, risker och kostnadseffektivitet behöver man noga följa upp och 
utvärdera tjänsterna under ett införande.



6 | Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5

Samlad information på nätet – både möjligheter och risker
Med e-tjänster skapas såväl tillgänglighet som flexibilitet för både in-
vånare, patienter och deras anhöriga samt för vårdgivare. E-hälsoverk-
tyg kan stärka patientens ställning i vården genom tydligare delaktig-
het och bättre tillgänglighet till vård. Genom att få möjlighet att delta i 
planeringen av sin egen behandling och ta del av sin egen information 
stärks patientens makt. Att behöriga personalgrupper genom e-verktyg 
får enkel tillgång till samlad patientinformation kan innebära såväl 
tidsvinster som en förbättrad patientsäkerhet. Med en effektiv infor-
mationshantering skapas mer tid för patientmöten, och risken för felbe-
handlingar och felmedicineringar minimeras. Samtidigt är det viktigt 
att vara medveten om riskerna med att ha en stor mängd information 
om en person samlad på en och samma plats. Skadeverkningarna kan 
bli stora om informationen hanteras felaktigt. Elektronisk informa-
tionshantering måste vara förenad med stor säkerhet eftersom informa-
tion som hamnar i fel händer snabbt kan spridas. För att behålla tro-
värdigheten när det gäller såväl de nationella satsningarna som övriga 
e-tjänster, behöver integritetsfrågan beaktas med största noggrannhet. 
Det är viktigt att utveckla säkra lösningar när det gäller bl.a. behörig-
hetstilldelning och inloggning.

E–tjänster passar inte alltid och inte alla
Vissa e-tjänster i vården kan medföra att ett större ansvar läggs på indi-
viden själv som därmed kan uppleva högre krav på eget deltagande. Ex-
empelvis kan det vara svårt att använda sig av tjänster på nätet om man 
är svårt sjuk eller har vissa funktionshinder. Därför är det viktigt att ut-
vecklingen av eHälsa inte leder till att vissa grupper i samhället riskerar 
att hamna utanför, utan att det skapas förutsättningar för exempelvis 
ombudshantering och att det alltid görs en individuell bedömning av 
när e-tjänster passar och när andra alternativ behövs.
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Enhetliga system och samverkan
Det är viktigt att samma standarder används så att informationssyste-
men blir kompatibla, dvs. kan kommunicera. Det är även väsentligt att 
systemen som används är robusta och driftsäkra. Samtidigt behövs en 
informationsstruktur som klargör vad som ska dokumenteras och hur 
informationen kan bli mer användbar. Informationen måste alltså, pre-
cis som de tekniska systemen, standardiseras. Tydliga regler för vård-
dokumentationen säkerställer en hög kvalitet och möjliggör att infor-
mationen kan anpassas till användaren.

Utifrån behov i verksamheten
För att få en god utveckling inom området måste man prioritera tjäns-
ter som utgår från behov i verksamheten och som är väl förankrade 
bland användarna. Införandet av e-verktyg måste också ske i takt med 
verksamhetens förutsättningar. Delaktighet är därmed ett nyckelord.
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