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Bakgrund   

•  Patientmaktutredning – slutbetänkande juni 2013, Ansvarsfull hälso- och 
sjukvård (SOU 2013:44), föreslår bl a: 

–  Patientlag 
–  Lag om organisation av hälso-‐ och sjukvårdsverksamhet 

•  Patientrörlighet  
–  valfrihet 
–  internationalisering - Ny förordning om ersättning för 

gränsöverskridande vård, 
•  Fragmentering? 
•  Digitalisering! 
 

Birkler:	  Den	  digitala	  pa0enten	  
	   	   	  Tjora:	  Den	  moderna	  pa0enten	  
	   	   	   	   	  Josefsson:	  Pa0enters	  användning	  av	  internet	  
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Internationell patientrörlighet 

•  Ny förordning om ersättning för gränsöverskridande vård  
•  Regeringen har antagit en ny förordning om ersättningar för vissa kostnader för 

gränsöverskridande hälso- och sjukvård.  
•  Den nya förordningen antogs den 22 augusti 2013 och publicerades den 10 

september 2013.  
•  Samtidigt antog regeringen en förordning om upphävande av förordningen 

(1994:2053) om vissa ersättningar i internationella förhållanden till landsting och 
kommuner från staten. 

•  De nya förordningarna träder i kraft den 1 oktober 2013. Samma dag träder också 
två nya lagar i kraft som införs med anledning av EU:s s.k. patientrörlighetsdirektiv: 

•  Lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

•  Lagen (2013:514) om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i 
utlandet 

•  Riksdagen antog de nya lagarna i juni 2013. 
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Journalen på nätet – ett nationellt projekt 

Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster 
sofie.zetterstrom@cehis.se  08-452 71 67 
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Målbild i CeHis handlingsplan 2013 - 2018 

•  Varje individ kan nå alla uppgifter om sig själv och aktivt medverka i sin vård och 
omsorg. Individen når sina uppgifter på ett flertal olika sätt beroende på vad som 
passar personen bäst själv. 
 

•  Vårdgivaren tar ansvar för de uppgifter som avser respektive vårdgivares 
verksamhet, men individen som berörs har full tillgång till dem – var som helst, hur 
som helst och när som helst. 
 

•  Individen kan sammanföra dem med egna uppgifter om den egna hälsan och avgör 
med vilka man vill dela sina uppgifter. Säkerhet och integritet är garanterad. 
 

•  2014 ska alla invånare kunna ta del av delar av sin journal via Mina vårdkontakter, 
integrerat med information från 1177.se 
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Pa#enten	  i	  centrum	   Pa#enten	  i	  teamet	  

Pa0entens	  
behov	  

En perspektivförskjutning….. 
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Etablera	  
kontakt	  

Vårdgivar-‐	  
bedömning	  

Vårdplan	  Åtgärder	  
uDörs,	  
följs	  upp	  

Avslut	  

Kroniskt	  sjuk	  
Närstående	  

Blivande	  förälder	  

Akut	  sjuk	  

Hälsointresserad	  
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Nationella invånartjänster 

2013	  2008	  2006	  2002	  1999	  
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Invånarnas uppfattning enligt förstudie 2011 

•  Stort intresse av att få ut journalen digitalt 
 

•  Få personer hade begärt ut sin journal tidigare eftersom det verkade krångligt eller 
för att man inte visste hur man gjorde 
 

•  De som hade prövat tyckte att de fick bättre information och överblick 
 

•  Man vill inte vänta mer än några dagar på information 
 

•  Man vill ha ut information även om det finns risk för oroande besked, men man vill 
gärna ha någonstans att vända sig för råd och stöd 
 

•  Mest efterfrågat: Vaccinationer, provsvar, remisser, läkemedel samt ett 
”kontoutdrag” över all dokumentation 

•  Förstudien föreslog ett personligt hälsokonto för lagring av journalkopior 
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Regeringens satsning på personligt hälsokonto - HälsaFörMig 

•  Apotekens Service AB upphandlar och tillhandahåller ett statligt hälsokonto – en 
livslång lagringsplats 
 

•  Ska stimulera invånarna till ökat engagemang i den egna hälsan 
•  Ska stärka patientens medverkan i vården 
•  Ska skapa förutsättningar för nya användbara tjänster och appar 

 
•  Särskilt intressanta områden: 

Läkemedel 
Medicinsk information 
Vaccinationer 
Kronisk sjukdom 
MVC/BVC 
Hälsodagbok 
 

•  Skulle lanserats hösten 2013, men upphandlingen har överklagats 
 

•  Är kravställare mot CeHis 
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Projektet Journal på nätet 

•  Bygger på en överenskommelse med Socialdepartementet 
 

•  Ska leverera journalinformation till det kommande hälsokontot 
 

•  Ska leverera e-tjänster, infrastruktur och anslutningar till journalsystem 
 

•  Utförare är Stockholms läns landsting och Landstinget i Uppsala län 
 

•  Utgår från projekten Mina vårdflöden (Stockholm) och Sustains (Uppsala) 
 

•  Återanvändning och anpassning av Uppsalas e-tjänst och regelverk 
 

•  Pågår under 2013 med en första leverans redan till halvårsskiftet 
 

•  Sannolikt fortsättning under flera års tid 
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Stöd	  för	  aR	  visa	  processbaserad	  journalinforma0on	  Prenumera0onstjänst	  0ll	  hälsokontot	  



www.cehis.se 

Hälsokontot ger nya möjligheter 

•  1177 BVC-appen 
Egenregistrerad information om 
tillväxt, vaccinationer mm. Kan 
lagras i hälsokonto och 
integreras med journalinformation 
 
 

•  1177 Graviditetskalendern 
Egenregistrerad information om 
graviditet. Kan lagras i hälsokonto 
och integreras med journalinformation 
 
 

•  Min hälsoplan 
Egenregistrerade aktiviteter, värden mm. 
Kan lagras i hälsokonto och integreras 
med journalinformation 
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Kategorier av journalinformation i första leveransen 

•  Mödravårdsjournal 
 

•  Vaccinationer 
 

•  Vård- och omsorgskontakter 
 

•  Vårddokument 
 

•  Fler tillkommer under hösten: 
- Diagnos 
- Labbsvar 
- Remisser 
- Läkemedel 
- BVC 
- med mera….  
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Pionjärer 

•  Landstinget i Uppsala län 
 

•  Norrbottens läns landsting 
 

•  Stockholms läns landsting 
 

•  Region Skåne 
 

•  Landstinget Jönköping 
 

•  Västmanlands läns landsting 
 

•  Stort intresse hos flera 
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Möjligheter 

•  Patenten för bättre överblick över sin hälsa och vårdsituation 
 

•  Patienten blir bättre informerad och därmed mer förberedd och motiverad 
 

•  Patienten upplever en ökad delaktighet i vården och kan vara medaktör 
 

•  Journalen fungerar som ett verktyg för samverkan mellan vårdgivare och vårdtagare 
 

•  Bättre efterlevnad till behandlingar, bättre medicinska resultat 
 

•  Närstående får möjlighet till delaktighet 
 

•  Vården blir mer begriplig och transparent 
 

•  Förtroendet för vården ökar 
 

•  50% av invånarna tycker att det skulle vara bra att kunna läsa sin journal på Internet 
(Vårdbarometern 2012) 
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Frågeställningar och utmaningar (som delvis är lösta och delvis inte) 

•  System för menprövning 
•  Rådrum 
•  Barn och ungdomar, integritetsfrågor 
•  Ombud (till exempel vårdnadshavare) 
•  Spärrhantering 
•  Samtycken 
•  Loggar 
•  Säkerhet 
•  Nationellt fackspråk och informationsstruktur 
•  Patientens egenregistrerade information 
•  Forum för råd och stöd 
•  Beslutsoförmögna 
•  Personer i vanmaktssituationer 
•  Personer med psykisk sjukdom 
•  Risken för dubbel journalföring 
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Reflektioner 

•  En revolution för patienter och invånare 
 

•  Stärker delaktighet, medverkan och eget ansvar 
 

•  Skapar förutsättningar för ett ökat förtroende 
 

•  Förbättrar närståendes möjligheter till delaktighet 

MEN 
 

•  Måste bygga på frivillighet 
 

•  Lösningen måste vara flexibel 
 

•  Bör kombineras med möjligheten att få råd och stöd via exempelvis 1177 
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Maktfråga? 

 
Jag sjunger om det enda som försonar, 
det enda praktiska, för alla lika: 
Hur sällan mänskan äger makt 
att avstå makt! 
Att avstå jag och talan, avstå – 
det enda som ger makt. 
  
Gunnar Ekelöf. Färjesång. Bonniers 1941 
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”Hur ställer sig vårdprofessionen till en utveckling från 
paternalism till partnerskap med patienten?” (Mats Olsson, Kairos 
Future) 
 


