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Begreppet e-hälsa

Begreppet innefattar användningen av informations- och 

kommunikations-teknologin med utgångspunkt i WHO:s 

hälsodefinition som lyder :

”Ett tillstånd av fysisk, psykiskt och

socialt välbefinnande”.





E -hälsobegreppets omfattning

All socialtjänst, hela hälso-och sjukvården 

samt i tillämpliga delar av tandvården



Begreppet e-hälsa

Innebär en rad tjänster i gränslandet mellan medicin, sjukvård 

och IT, allt från e-journaler, telemedicin och hälsoinformation

för patienter till rehabilitering i mobilen och 

demensförebyggande appar (program)



E-hälsa - en hel del nya begrepp 

Mental e-hälsa Internetbaserad 

psykologisk behandling med 

kognitiv beteendeterapi och 

forskning inom området har 

pågått sedan 1990-talet. 

Resultaten visar att det är en 

effektiv behandlings-metod vid 

bland annat ångest-syndrom och 

depressioner. 
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E-hälsa -en hel del nya begrepp 

 E-journaler möjliggör att vårdpersonal få tillgång till information 

hos andra vårdgivare som är viktig för diagnos och vård.

 Som patient kan man få tillgång till sin journal via nätet, bli mer 

delaktig i sin egen behandling och behöver varken minnas eller 

återge sin vårdhistorik om man söker hjälp hos en ny vårdgivare



E-hälsa - en hel del nya begrepp 

E-recept skickas via ett 

vårdsystem till E-hälso-

myndigheten som sedan 

lagrar receptet i den så 

kallade, receptdepån, ett 

nationellt register för 

recept, i väntan på att 

patienten ska hämta ut sin 

medicin på ett apotek. 99 

procent av alla recept är 

elektroniska i Sverige. 



E-hälsa - en del nya begrepp

Mobil hälsa omfattar hälso- och sjukvårdsmetoder där man 

använder mobil utrustning, som mobiltelefoner, utrustning för 

patientövervakning, personlig digital assistans och andra 

trådlösa verktyg. 



”Nya” digitala aktörer inom vården

 Doktor Kry.se

 Min Doktor.se

 Capio.se / capio-go

 Medicheck.se

 Medhelp.se

 Doktor.se

Fler tjänster hittas på: pcforalla.se/natdoktor



Vårdcentral på nätet – Kry.se

 www.ehalsomyndigheten.se

 https://www.ehalsomyndigheten.se/nationella-ehalsodagen/

 https://www.ehalsomyndigheten.se/satsningar/

 https://www.ehalsomyndigheten.se/nyheter/2016/stora-skillnader-over-landet-i-
ambulansvardens-e-halsa/

 https://www.ehalsomyndigheten.se/nyheter/2016/stora-skillnader-over-landet-i-
ambulansvardens-e-halsa/

 www.halsaformig.se
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Vårdcentral på nätet – Min doktor.se



Träffa en psykolog

via nätet!



Vårdcentraler i landstingets egen 

regi  hakar på



Videomöten- Salems vårdcentral



Videomöten-Salems vårdcentral…



Berglins Lördag  i Svenska Dagbladet



Fler aktörer som har fattat galoppen ……..



En del nya begrepp – hälsoappar

Det omfattar också hälsoappar (program) som kan koppla 

upp sig mot medicintekniska produkter eller sensorer 

exempelvis armband eller klockor,  personliga 

vägledningssystem, hälsoinformation och påminnelser om 

t.ex. medicinering



Evondos E-300

Läkemedelsrobot som gör 

vardagen lättare för 

vårdtagare med 

långtidsmedicinering



Coala - digitalt stetoskop



Hälsoappar – PC FÖR ALLA:s 5 bästa



Hälsoappar – PC FÖR ALLA:s 5 bästa 



E-hälsa - en del nya begrepp 

Termen Telemedicin innebär att ge medicinsk vård på distans. 

Det kan vara så enkelt som att två personer inom vården diskuterar 

ett fall över telefon. Mer avancerat  är att använda satellitteknologi 

och video-konferensutrustning för att genomföra en realtidskonsultation 

mellan medicinska specialister i två olika länder. Det kan också 

involvera användning av en obemannad robot .



Begreppet välfärdsteknologi



E-hälsa - ett internationellt prioriterat 

område

Området har av EU pekats ut som ett av de 

starkaste tillväxtområdena i Europa.





 https://www.ehalsomyndigheten.se/

 Det är en statlig myndighet, som bildades den 1 jan. 2014. 

 Myndigheten arbetar för att vision e-hälsa ska bli verklighet.

 Myndighetens uppgift är att samordna regeringens satsningar 

inom e-hälsa och erbjuda ett antal produkter och tjänster till 

individer och yrkesgrupper. Genomgående handlar det om att bidra 

till bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg.

https://www.ehalsomyndigheten.se/


 En tjänst som erbjuds i nuläget är:

Elektroniska expertsystemet (EES) 

som hjälper farmaceuter  kontrollera 

olika läkemedel passar ihop. 



 Läkemedelskollen är en ny e-tjänst för alla från 18 år med e-legitimation. 



Hälsa för mig ,

är ett personligt hälsokonto där du som privatperson 

kommer att kunna överblicka, lagra och administrera din 

hälsoinformation. Skulle tagits i drift i drift i början av 

2017 men överklagats, läget just nu?

 https://www.halsaformig.se/

https://www.halsaformig.se/


Fortfarande stora hinder idag ??

 Sveriges 21 landsting har idag 6 olika journalsystem, 

som inte kan kommunicera med varandra. 

 Vårdcentraler i samma landsting kan ha svårigheter att ta del av 
sjukhusjournaler.

 Saknas en ”systemägare” för vårdsystem i Sverige 



1177- Vårdguiden



Frågor  ?


