
E-hälsa i svensk kontext
GUDBJÖRG(ERLINGSDÓTTIR(│(LUNDS(UNIVERSITET



Gudbjörg Erlingsdóttir 

• Forskare)(docent))på)Institutionen)för)
designvetenskaper,)Lunds)universitet

• Företagsekonom,)organisations<
teoretiker)i)botten

• Arbetar)i)olika)forskningsprojekt)om)
hälso< och)sjukvård,)bl.a.)om)e<hälsa

• Koordinerar)samverkansplattformen)
eHealth@LU

gudbjorg.erlingsdottir@design.lth.se

mailto:gudbjorg.erlingsdottir@design.lth.se
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Vad är e-hälsa?
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Definition Socialstyrelsen

"Med%hälsa%menas%fysiskt,%psykiskt%och%socialt%
välbefinnande.%E:hälsa%är%att%använda%digitala%verktyg%och%
utbyta%information%digitalt%för%att%uppnå%och%bibehålla%
hälsa."
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E-hälsa beskrivs som ett paradigmskifte
• Utvecklingen,har,alla,kännetecken,på,ett#paradigmskifte:

– Den,är,gränsöverskridande
– Den,utmanar,och,förändrar,etablerade,tankesätt,,
arbetsformer,och,maktförhållanden

– Den,kräver,omfattande,omställningsinvesteringar
– Kommer,att,förändra,kommunikationen,och,relationen,
mellan,medborgare,och,hälso@ och,
sjukvårdsorganisationer,

• För#att#utnyttja#dess#fulla#potential#krävs#ett#stort#och#långsiktigt#
engagemang#på#alla#ledningsnivåer
(Cehis Handlingsplan,2013@2018,,s,6),



E"hälsa(en(tredje(förändringsvåg(i(hälso" och(sjukvården?

Första'vågen:"Ökning"av"rationell"styrning,"
snabb"teknisk"och"vetenskaplig"utveckling"
(1960<70)

Andra'vågen:"Öka"effektivitet"och"
produktivitet"– NPM"(1980<2000)

(Pollit &"Bouckaert,"2011)

Tredje'vågen:
eGovernment"→"eHälsa



Varför är e-hälsa viktig?



E-hälsa som stöd för olika grupper

Infrastruktur

Medborgare

Ledning &3
styrning

Vård7
praktiken



Argument för e-hälsa på nationell nivå
• Ökad&effektivitet&genom&att&utnyttja&modern&teknik&för&att&
bemöta&den&demografiska&utvecklingen&(fler&äldre&; mindre&
resurser)&
• Öka&patienternas&makt&(patient&empowerment)

• Bättre&service&till&medborgarna&

• Ökad&delaktighet&

• Ökad&tillgänglighet

• Bättre&patientsäkerhet

• Skapa&en&viss&självservice&(boka&och&betala&på&nätet&osv)

• Viktig&del&i&att&”vården&flyttar&hem”

• Nödvändigt&för&hälso; och&sjukvården&att&följa&med&i&
utvecklingen&i&samhället&i&övrigt
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Den andra sidan av myntet

• Patienter)förväntas)göra)mer)själva)(jämför)
internetbanken)

• Patienter)förväntas)ta)mer)ansvar)för)sin)hälsa)(blir)
skyldiga)att)ta)mer)ansvar?)

• Mellan)raderna)kan)man)förstå)budskapet)att)”sjukvården)
inte)kommer)att)ha)råd)att)ge)samma)grad)av)service)i)
framtiden)– alla)måste)hjälpa)till”
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Möjligheter och utmaningar



Höga ambitioner 
Det$finns$en$stor$enighet$politiskt$om$att$satsa$på$e3
hälsa$både$nationellt$och$regionalt:

• Vision$e3hälsa$2025$– gemensamma$utgångspunkter$
för$digitalisering$i$socialtjänsten$och$hälso3 och$
sjukvård$2016
– Ta$vara$på$de$möjligheter$som$digitaliseringen$för$
med$sig,$bli$bäst$i$världen$2025$
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Möjlighet till

Effektivisering,(kommunikation,,verksamhetsplanering,,
övervakning,,mobila,tjänster,osv),och,Kostnadsreducering,
(mer,vård,för,pengarna)

• Fler,tekniska,lösningar,för,att,ta,hand,om,en,åldrande,
befolkning

• Förebyggande,åtgärder,(tex,appar)

• Diagnos,,behandling,,eftervård,(algoritmer,,AI,,robotar)
• Lättillgänglig,information,(Internet,,1177)
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Sverige är väl rustat

• Digitaliseringen,har,
kommit,långt

• Många,teknik3 och,
utvecklingsbolag



Några utmaningar i offentlig sektor
• Organiseringen*av*vården*– 21*autonoma*
landsting/regioner*(+*290*kommuner)

• Svårt*att*få*till*gemensamma*regelverk
• Tekniskt*driven*utveckling*(inte*alltid*medveten*strategi*
bakom)

• Många*parallella*utvecklingsprojekt*utan*samordning
• Gamla*och*inkompatibla*IT*system
• Finansiering*av*utvecklingsprojekt*och*forskning
• Krånglig*upphandling
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Några faktorer som behöver ses över i 
samband med utveckling av e-hälsa
Lagar%och%reglering
Digitala%klyftor
”Digital%tillit”
Jämställdhet
Sårbarhet
Förändrad%makt
Patientens%integritet
Patientsäkerhet
Arbetsmiljö

Teknisk%säkerhet
Etiska%frågor
Kommunikationsaspekter
Ökad%transparens%
Sjukvårdens%organisering
Ersättningsmodeller
Framtida%utbildning%av%
vårdpersonal
osv
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E-hälsa är ett komplext område



Utveckling av eJournalen (1997 – 2012)

1997 2012

1997&2000
Entreprenörskap+
bankkonto. hälsokonto.
patient+access

2000&2003
Patient+access+
stöter+på+teknisk+
säkerhet

2003&2004
Patient+access+
stöter+på+lagen

2004&2011
Patient+access+lagen+
och+tekniken++
anpassas+till+varandra
Patientdatalagen+2008+

I*början*på*2012*
Planerat+breddinförande+
patient+access+stöter+på+
professioners+motstånd

November*2012*
Patient+access+
via+nätet+införs+i+
Uppsala

(Erlingsdóttir+och+Lindholm,+2015)



Teknik är inte bara teknik

• Tekniska)normer
• Juridiska)normer)(lagen)
• Professionella)normer
• Tekniken)är)inte)neutral)utan)fylls)med)olika)önskemål,)
förväntningar)och)värderingar)(normer)
– Förhandlas)mellan)olika)intressenter)(aktörer))om)
vilka)normer)som)ska)gälla)

– Normerna)möjliggör)och)hindrar)olika)handlingar.)Tex)
att)patienten)kan)läsa)sin)journal)men)inte)skriva)i)den








