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Sammanfattning 

Vi vill ge människor möjlighet att själva ta hand om sin hälsa! För det krävs verktyg och stöd. Båda är lika 

viktiga. Men för att det ska bli möjligt måste vården digitaliseras. Det är det e-hälsa handlar om: digitalisering 

och nya arbetssätt. E-hälsa tar tillvara på möjliga innovationer och applicerar dem på vården. På så sätt stärks 

medborgaren och vårdköerna kan kortas. Vården kan ske tidigare och komma närmre samtidigt som 

vårdpersonal får nya avlastande verktyg.  

E-hälsa möjliggör att vården kan ske tidigare, den kan ske i hemmet och den är mer tillgänglig. Ett digitalt 

vårdbesök kan vara så mycket mer än bara läkarkontakt. Det kan vara rådgivning från en sjuksköterska för att 

hamna rätt i vårdkedjan eller hur man behandlar lättare åkommor. Även rådgivning från sjukgymnast vid 

exempelvis akuta åkommor som ryggskott eller stukningar. Men det kan också vara samtalsstöd och KBT-

behandlingar. 

Region Skåne har höga ambitioner för sitt e-hälsoarbete samtidigt som man i verkligheten ligger långt efter.  

För Centerpartiet är e-hälsa ett prioriterat område. Under den kommande mandatperioden kommer Centerpartiet 

att arbeta för följande på e-hälsoområdet: 

Möjliggör digitala vårdcentraler  

Centerpartiet vill att Region Skåne snabbutreder förändringar i ackrediteringsvillkoren som möjliggör digitala 

vårdcentraler. En digital vårdcentral är som en vanlig vårdcentral men den utgår från det digitala. En digital 

vårdcentral har krav på sig att ta hand om alla patienter som listar sig hos dem och även själva ombesörja 

provtagningar och fysiska undersökningar om så behövs. På så vis måste den digitala vårdcentralen antingen ha 

egen kapacitet eller ett avtal med en annan vårdaktör.  

Centerpartiet vill att reglerna för ersättning anpassas så att vårdcentraler fullt ut kan utveckla och använda 

digitala lösningar vid kommunikation internt och med patient. Idag tillåts endast brev eller telefon vid kontakt 

med patienter för att vårdcentralen ska få ersättning för kontakten. 

Digitala vårdbesök i regionens egen regi 

Centerpartiet vill att alla vårdcentraler som drivs i regionens egen regi ska erbjuda digitala vårdbesök. Skåningar 

som väljer en vårdcentral som drivs i regionens egen regi ska ha del av e-hälsoutvecklingen. Det främjar också 

valfriheten när patienten kan välja mellan digitala vårdbesök i både privat och offentlig regi. En utredning måste 

tillsättas för att undersöka formerna och förutsättningarna. 

Ta tillvara på spetspatienternas kompetens 

Centerpartiet vill att Region Skåne inrätta ett pilotprojekt med spetspatienter för att utveckla arbetssätt, rutiner 

och teknik för att tillvara ta spetspatienters kompetens. Med e-hälsa skapas nya möjligheter för individen att 

kunna ta ansvar för och utveckla sin hälsa tillsammans med vården. En människa med kronisk sjukdom har levt 

länge med sin sjukdom och har en hög kunskap om den. Vården ska främja att människor vill och tar ansvar för 

sin egen hälsa och sitt mående. Ett aktivt samarbete mellan vården och spetspatienter möjliggör också att nya 

sätta att behandla kroniska sjukdomar kan utvecklas.  

Bind samman vård och tandvård med e-hälsa 

Centerpartiet vill att Folktandvården ska starta ett pilotprojekt för att vid tandläkarbesök identifiera personer i 

riskzonen för att utveckla diabetes typ 2 och elektroniskt remittera personen till dennes vårdcentral för vidare 

undersökning och vård. Det finns flera sjukdomar som kan upptäckas av symptom som visar sig i munnen, 

däribland diabetes typ 2. E-hälsa möjliggör ett utökat informationsutbyte och samarbete mellan sjukvård och 

tandvård. 

 

 

 



 

 

Inledning 

Hälsa är något som berör oss alla: den påverkar dagsform, ork och rentav livskvaliteten. Det är med andra ord 

viktigt att det som främjar hälsan är prioriterat. För det främjar livet och för Skåne och Sverige framåt. 

För Centerpartiet är det tydligt att för att klara de framtida utmaningarna inom den skånska sjukvården är det 

nödvändigt att utveckla de digitala hjälpmedlen. Det ökar möjligheten för patienterna att få hjälp i hemmet och 

sparar därmed både tid och pengar för dem. Det underlättar också för vårdgivarna, dels när det gäller tillgången 

till specialistkompetens, dels genom att man kan använda sin tid på ett bättre och effektivare sätt. Modern 

sjukvård måste gå i takt med den tekniska och digitala utvecklingen. På så sätt kan vi än mer närma oss visionen 

om en närmare vård.  

Ibland talas om att förändringens tid är nu, men mer troligt är att förändringens tid är alltid. Utveckling och 

förändring av arbetsmetodik och teknik har alltid skett, precis som förändringen av kost- och levnadsvanor. 

Digitaliseringens intåg inom vården är en följd av samhällets utveckling, men samtidigt en möjlighet. Genom att 

aktivt använda och implementera digitala lösningar blir inte bara pappersjournalerna digitala, utan hela 

arbetssättet förändras. Digitaliseringen möjliggör ett effektivare arbete. Vart e-hälsoarbetet fullt ut landar vet 

ingen än eftersom ett av målen är att utveckla nya arbetssätt. Det är detta som är andemeningen i arbetet med e-

hälsa. 

Det finns en nationell vision som antagen av både Socialdepartementet och Sveriges kommuner och landsting – 

vision e-hälsa 2025 – om att Sverige ska vara bäst i världen på e-hälsa.  

”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, s. 9)   

Det är ett ambitiöst mål som kräver tid, resurser och vilja. Centerpartiet är övertygade om att e-hälsa kan vara en 

del av lösningen på vårdens och välfärdens framtida utmaningar. En lösning som innebär att händer i vården 

avlastas från administration till att kunna användas där det verkligen behövs: i mötet med patienten. 

E-hälsa är också något som arbetas med i Region Skåne. Det största e-hälsoprojektet just nu är införskaffandet 

av Sammanhållen Digital Vårdmiljö, SDV, som beräknas kosta en miljard kronor och kommer att uppgradera 

samtliga föråldrade IT-miljöer till en heltäckande systemplattform. Avtalet sträcker sig till 2025, med en 

förläningsmöjlighet till 2033. (Region Skåne, 2018) 

Dessutom har Region Skåne antagit en egen e-hälsostrategi för 2016-2020. I strategin framhålls den högt ställda 

ambitionen om att Skåne ska vara ”Sveriges ledande region i att utveckla, erbjuda och använda digitala tjänster 

inom hälso- och sjukvården. (Region Skåne, 2016) 

Flera andra landsting och regioner står i startfållan för att införskaffa nya IT-system, Västra Götalandsregionen 

och Sussagruppen (Västerbotten, Västernorrland, Örebro, Sörmland och Blekinge) beräknas vara klara med sin 

upphandling i höst. Stockholms läns landsting beräknar att vara klar med sin upphandling under andra hälften av 

2019. (Lindström, 2018) 

 

 



 

Vad är e-hälsa? 

Introduktion till e-hälsa 

E-hälsa är ett brett samlingsbegrepp för åtgärder som digitaliserar sjukvården och andra hälsorelaterade 

processer. Exempel på e-hälsa är övergången till e-recept istället för pappersrecept, digitala journalsystem och 

att boka läkartid via internet (eHälsomyndigheten, 2016a). Fokus för e-hälsa är hälsoprocesser och hälsosystem, 

inte direkt personers hälsa (jfr Melander Wikman, 2012, s. 22). 

Socialstyrelsens definition av e-hälsa är: ”Med hälsa menas fysiskt, psykiskt och social välbefinnande. E-hälsa 

är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa.” Definitionen 

bygger på WHO:s definition av hälsa och utgör den första meningen (2018). 

Syftet med e-hälsa är med andra ord att finna nya sätt att inhämta och dela information. Arbetet med e-hälsa har 

två lika viktiga delar: digitalisering och nya arbetssätt. Exempelvis är det inte e-hälsa att göra pappersmallar till 

pdf-mallar. För att digitaliseringen och arbetet med e-hälsa ska ha störst nytta behövs även arbetssättet förändras 

för att passa den digitaliserade metodiken. Om inte detta sker är risken att IT-lösningen är en belastning snarare 

än ett hjälpmedel i arbetet, vilket skapar ineffektivitet, frustration och minskad tid att möta patienter. Något som 

är raka motsatsen till syftet med e-hälsoarbetet. E-hälsa innebär således en digital verksamhetsutveckling inom 

vård och omsorg (Socialstyrelsen, 2018).  

Själva begreppet e-hälsa är förhållandevis nytt, men tangerar ändå fenomen som funnits länge. Rent tematiskt 

skulle e-hälsa kunna sägas innehålla både IKT, Informations- och kommunikationsteknologi, samt 

telekommunikationsteknologi (Melander Wikman, 2012, s. 18). Telemedicinen gjorde sitt första ingått inom 

röntgen där bilder överfördes elektroniskt för konsultation med experter som befann sig på annan ort (a.a. s. 20). 

Däremot framstår den ändrade betoningen och användandet av begreppet e-hälsa som att fokus flyttat från teknik 

och IT-lösningar till nyttan för verksamheter och invånare (jfr a.a. s. 28). 

Målgrupp 

Målgruppen för e-hälsoarbetet är uteslutande tre stycken: individer, vård- och omsorgspersonal samt 

beslutsfattare och forskare. Individer är patienter, anhöriga och allmänheten som söker vårdinformation eller 

önskar använda personliga e-tjänster. Vård- och omsorgspersonal får patientinformation samt kunskapsunderlag 

och beslutsstöd. Avslutningsvis, beslutsfattare och forskare som kan använda systemet för uppföljning och 

utvärdering samt forskning och utveckling. (Näringsutskottet, 2012, s. 8) 

Patientens syn på e-hälsa 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har utrett vad patienter anser om e-hälsa och digital hantering av 

patientuppgifter. Utredningen visar att patienter i Sverige är mycket positiv till användandet av digitala 

hälsouppgifter. I vissa fall är det till och med så att det finns en förväntning på att de används digitalt. Den 

positiva synen hänger också samman med ett högt förtroende för att informationen hanteras på ett säkert vis. 

(Vårdanalys, 2017, s. 11)   

Patientens positiva syn är dock förenat med vissa förutsättningar. Det är viktigt att de digitala hälsouppgifterna 

hanteras med tillräckligt integritetsskydd och att den digitala hanteringen medför nytta för patienten. 

(Vårdanalys, 2017, s. 12) 

Avslutningsvis undersökte Vårdanalys benägenheten att vilja låta använda digitala hälsouppgifter och 

identifierade tre grundläggande kriterier för när patienten generellt anser att ens hälsouppgifter får användas 

digitalt:  

 Uppgifterna ska vara korrekta.  

 Information ska ges om vilka uppgifterna är, vem som använder dem och hur.  



 

 Det ska vara möjligt att påverka hur uppgifterna används.  

(Vårdanalys, 2016, s. 12-13) 

 

Vårdens framtida utmaningar 

Vården finns till för att förbättra människors hälsa. I takt med den förändrade befolkningssammansättningen – 

med färre människor i arbetsför befolkning och fler äldre – utmanas vården och omsorgen. Det är en utmaning 

därför att den kräver nya lösningar på ändrade förutsättningar. Men inget hinder; Centerpartiet är övertygade om 

att lösningar finns som för Skåne framåt.  

Det ökade vårdbehovet i en kombination med färre arbetsföra ställer krav på att mer kan göras med mindre 

resurser (Näringsutskottet, 2012, s. 6). Det ställer nya krav på vård och omsorg. Överbeläggningar är också ett 

problem som får oönskade konsekvenser som försämrad arbetsmiljö för personalen och i förlängningen 

påverkan på patientsäkerheten (SKL, 2016, s. 11).  

Det är inte bara den förändrade demografin som är en del av vårdens framtida utmaningar. Det finns idag högre 

krav på vården. Patienter och anhöriga är mer pålästa och jämför vården som ges av olika vårdutförare. Man 

ställer också högre krav på delaktighet och kvalitet. (SKL, 2016, s. 13) Kraven på delaktighet och kvalitet spiller 

också över på har man upplever tillgänglighet. Fokus har skiftat till patientens egen upplevelse och den upplevda 

tillgängligheten till primärvården – som delvis hänger samman med bemötande – har sjunkit (SKL, 2016, s. 14). 

Det går också i större utsträckning att göra mer. Nya läkemedel och operationsmetoder utvecklas och en 

sjukdom som tidigare var obotlig går idag att kontrollera. Utvecklingen räddar liv och ökar livskvalitet. 

Samtidigt ökar sjukvårdens kostnader och utmaningen ter sig hamna i att prioritera bland patienternas önskemål 

om behandling. (SKL, 2016, s. 13) I kombination med detta verkar också det faktum att fler blir äldre med flera, 

ofta kroniska, sjukdomar. Det kräver en helhetssyn, samtidigt som sjukvården i många fall är organiserats utifrån 

olika akuta sjukdomstillstånd (a.a., s. 14). 

 

Potentialen med e-hälsa 

E-hälsans möjligheter 

Vårdens framtida utmaningar är inte olösliga. Framtiden innebär också potential för på andra sidan myntet finns 

exempelvis digitaliseringen. Möjligheten att effektivare hantera information, ha stödjande underlag vid beslut 

och följa upp styrning innebär nya sätt att arbeta för patient, vårdgivare och beslutsfattare. 

Det primära syftet för hälsorelaterade arbeten är givetvis att befolkningen har en god hälsa. Arbetet med e-hälsa 

syftar givetvis mot att uppnå just detta. Samtidigt har det identifierats två övriga indirekt besläktade parametrar 

som e-hälsoarbetet syftar till att uppnå. Nämligen, nöjdhet och delaktighet. (Näringslivsutskottet, 2016, s. 14). 

Som en grund för e-hälsans potential har eHälsomyndigheten listat de fördelar som teman.  

 Kommunikation 

E-hälsa kan användas för att förbättra kommunikationen mellan vårdpersonal, sjukvård och patienter. 

 Tillgänglighet 

E-hälsa låter patienten själv medverka i sin vård genom att till exempel boka vårdtider på webben och 

jämföra olika vårdgivare. 

 Verksamhet 

E-hälsa ger vårdpersonal rätt arbetsverktyg och tillgång till snabb information vilket leder till säkrare 

vård.  

(eHälsomyndigheten, 2016a) 



 

Dessutom innebär e-hälsoarbetet att regelverk måste ses över vilket leder till en harmonisering samt en 

enhetligare begreppsanvändning och en standardisering av vårdförlopp. (eHälsomyndigheten, 2016b)   

En annan positiv aspekt med e-hälsa är att stärka medborgaren. Med tillgång till information blir det enklare att 

följa ens egen vårdprocess och inhämta kunskap om den. Det gör att patienten får större möjlighet att vara 

delaktig i sin vård, vilket gör att både den som får vård och den som ger vård enklare kan sätta patienten i 

centrum.  (Jfr Näringsutskottet, 2012, s. 35-36) 

Presumtiva hinder mot e-hälsa 

Det breda arbetet med e-hälsa har också hinder för att lyckas. Som ovan nämnts består e-hälsoarbetet av två 

kärnor: digitalisering och verksamhetsutveckling. 

Ett av de stora hindren mot genomförande av förändringar både inom företag och inom förvaltning är hur väl 

åtgärden implementeras. Detta problem hänger till viss del samman med e-hälsans mål att även utveckla nya 

arbetsmetoder. Om implementeringen brister kan det spilla över på att de nya arbetsmetoderna uteblir och då 

uppstår ju fråga om vad som varit vinsten.  

Det andra stora problemet är driftssäkerhet. I driftssäkerhet finns två problem: direkta driftstörningar såsom att 

programvaran inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Det andra är ifall programvaran utsett från extern 

påverkan, för att obehörigen ta del av information eller exempelvis få det att sluta fungera som det ska.  

 

Slutsatser 

E-hälsa och individens hälsa 

Hälsa handlar om varje människas mående. Varje människa ska möjlighet att själv ta hand om sin hälsa. Men för 

att det ska vara möjligt behövs både verktyg och stöd. E-hälsa handlar om att skapa nya verktyg för individen 

och för professionen. E-hälsa handlar också om ett förändrat synsätt där de patienter som vill det tillåts bli 

hälsoproducenter och inte endast vara vårdkonsumenter.  

För den som har möjlighet, kunskap och vilja att ta ett större ansvar för sin egen hälsa måste egenvård som 

alternativ inom sjukvården öka. Ökade möjligheter till att aktivt ta ansvar för sin hälsa, genom stöd och råd från 

vården, innebär ett bättre förebyggande arbete som leder till minskad belastning på primärvården och kortar 

vårdköerna.  

Sverige har som land målet att vara världsbäst på e-hälsa. Skåne har som ambition av att vara bäst på e-hälsa i 

Sverige. Med andra ord ska Skåne på lång sikt bli den region i världen som ligger först på e-hälsofronten. För att 

detta ska lyckas behövs ett tydligt ledarskap med konkreta förslag. 

Säkert digitalt informationsutbyte 

Den grundläggande förutsättningen för att möjliggöra för individen att kunna ta ansvar för sin egen hälsa och för 

att köerna till vården ska kunna kortas genom en högre effektivitet är ett digitalt informationsutbyte och 

informationssamordning. Upphandlingen av Sammanhållen digital vårdmiljö, SDV, är mycket positiv och 

kommer att möjliggöra ett förbättrat e-hälsoarbete inom Region Skåne. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg 

att det inte är ett specifikt IT-system som leder till en förbättrad hälsa för individen, utan det är nya arbetssätt, 

informationsutbyte och patientfokus. 

Även om det är utanför vad Region Skåne själv kan driva måste det till en nationell standard och 

överenskommelser mellan vårdgivarna för att informationsutbytet fullt ut ska kunna ske. Idag är det inte 

självklart att de olika systemen kan kommunicera med varandra och har ibland olika definitioner.  



 

Digitala vårdcentraler 

E-hälsa är att med innovativa lösningar förbättra vården, korta vårdköerna och stärka individen. Då måste vården 

digitaliseras. Den vård som är närmst skåningen är primärvården och för att öka tillgängligheten, kvaliteten och 

skåningens möjlighet att själv kunna ta hand om sin hälsa behöver vårdcentralerna digitaliseras.  

Ackrediteringsvillkoren måste ändras så att digitala vårdcentraler möjliggörs. Den digitala vårdcentralen måste 

dock själv kunna ombesörja provtagningar eller fysiska undersökningar om så behövs, annars är det ingen 

vårdcentral. Antingen genom att själv ha kapaciteten eller genom att ha ett avtal med en annan vårdaktör. 

Samtidigt måste också vården kunna kommunicera med patienter digitalt. Det är inte rimligt att ställa krav på 

vårdcentralerna att endast kommunicerar via brev eller telefon med patienter.   

 

Flera typer av vårdkontakter kan med fördel ske digitalt, inte bara kontakt med läkare. Rådgivning av 

sjuksköterska, sjukgymnast och dietist kan beroende på omständigheter lämpa sig väl. Precis som samtalsstöd 

och KBT-behandlingar om det passar individen bäst. Säkra digitala vårdbesök är tekniskt möjligt redan idag och 

erbjuds men i begränsad omfattning av befintliga vårdcentraler. Digitala vårdbesök går också snabbare, både för 

patienten som inte fysiskt behöver åka till vårdcentralen och för vårdcentralen som utan anmälan i reception, 

väntsal och övrig logistik, med ett knapptryck kan påbörja ett nytt vårdbesök. 

Centerpartiet vill att Region Skåne snabbutreder möjliga ändringar i ackrediteringsvillkoren för vårdcentraler 

och reglerna för ersättning för att möjliggöra etablerandet av digitala vårdcentraler och en digital 

kommunikation med patienter i Skåne.  

Digitala vårdbesök i regionens regi 

För Centerpartiet är det viktigt att skåningen själv har rätt och reell möjlighet att välja den vårdgivare som passar 

vederbörande bäst. Den kan vara i privat eller offentlig regi. Det viktigaste är att vården håller en hög kvalitet 

och att det funkar för individen. De skåningar som väljer att lista sig på en av regionens vårdcentraler ska också 

ha möjlighet till digitala vårdbesök.  

För att vården i Skåne ska vara jämlik och nära behöver patienter vid både offentliga och privata vårdcentraler 

tillgång till digitala vårdbesök. Regionen har möjlighet att styra över de vårdcentraler som är i egen drift och den 

möjligheten måste tas tillvara på. I Region Jönköpings län finns det redan en möjlighet för medborgarna att göra 

digitala vårdbesök i offentlig regi genom en av regionen utvecklad app. Enligt Region Skånes egen policy ska 

man vara ledande i Sverige på e-hälsa. På detta område ligger Skåne efter. 

Centerpartiet vill att vårdcentraler som drivs i regionens egen regi får i uppdrag att börja erbjuda digitala 

vårdbesök. En utredning måste tillsättas för att undersöka formerna och förutsättningarna. 

Ta till vara på spetspatienternas kompetens  

En spetspatient är en person som har mycket god kunskap om en sjukdom. Ofta har spetspatienten (eller en 

anhörig) en kronisk eller annan långvarig sjukdom. Det finns pågående studier vid Karolinska institutet om hur 

vården kan ta tillvara på spetspatienters kompetens, dels rent medicinskt, dels erfarenheterna av att leva med 

sjukdomen och optimera sin må bra-tid. Det är viktigt att människor får utökade möjligheter att ta ansvar för sin 

hälsa och erkänna att patienter ofta vet vad de själva mår bra av. Genom att ge spetspatienter utökade 

möjligheter att optimera sin egen må bra-tid, kan också vården i samarbete med spetspatienter förbättra 

behandlingar av kroniska sjukdomar. 

Centerpartiet vill att Region Skåne inrättar ett pilotprojekt med spetspatienter för att utveckla arbetssätt, rutiner 

och teknik för att tillvara ta spetspatienters kompetens och öka spetspatienters möjlighet att själva ta ansvar för 

sin egen hälsa. 



 

E-hälsa binder samman vård och tandvård 

Med begreppet e-hälsa menas, som tidigare nämnts, digitalisering och verksamhetsutveckling inom vården för 

att främja människors hälsa. I Sverige är sjukvården och tandvården olikt organiserade, samtidigt som tandhälsa 

är en självklar faktor i en persons mående. Tandhälsan har också i flera fall en påverkan på hälsotillstånd som 

behandlas inom sjukvården. 

Det är därför viktigt att informationsutbyte mellan tandvård och vård förbättras. Det vattentäta skott som finns 

mellan den organisatoriska uppdelningen av tandvård och sjukvård finns inte när skåningen upplever sin egen 

hälsa. Ett utökat samarbete mellan vård och tandvård skulle kunna leda till att sjukdomsförlopp upptäcks 

tidigare. Ett tydligt exempel på detta är diabetes typ 2 där tidiga symptom kan upptäckas genom förändringar av 

munhälsan. Risken för tandlossning ökar exempelvis vid diabetes typ 2. Tandläkaren skulle inom ramen för 

ordinarie riskbedömningsverktyg kunna identifiera personer i riskzonen för att utveckla diabetes typ 2 och 

elektroniskt remittera personen till dennes vårdcentral för vidare undersökning, vård och stöd. Ett pilotprojekt på 

just detta finns inom Stockholms läns landsting. 

Centerpartiet vill att Folktandvården tillsammans med primärvården får i uppdrag att starta ett pilotprojekt för 

sjukdomar som har symptom som kan upptäckas av tandvården, däribland diabetes typ 2.  
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