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exempel på digital e-hälsa



Användarvänligheten ökar

gör att medborgarna faktiskt använder e-tjänster



Den digitala kompetensen förbättras

•patienter kan och vill vara med och utforma sin 
vård



Intresset för hälsoappar ökar

•ca 100.000 appar inom hälsa och 
välbefinnande

•du kan få hjälp med att: 
sluta röka, hjälp att somna, lära dig 
första hjälpen, kolla hörseln

•http://horseltestaren.se/index2.html

http://horseltestaren.se/index2.html


Integritet och säkerhet

Vad är viktigast för dig för att du skall känna 
dig trygg med att dela med dig av 
information digitalt?



Delade meningar

 inte längre styrt av kön, ålder, utbildning osv

den mediala bilden

vem som samlar in informationen

erfarenheter och kunskaper

www.internetstatistik.se/
rapporter/delade-meningar

http://www.internetstatistik.se/rapporter/delade-meningar


Sammanfattning – Delade meningar

 Sammantaget kan man se att de ultimata förutsättningarna för att dela 
med sig av information är:

 När den digitala plattformen i fråga har  en säkerhetscertifiering.

 När information som man delar berör personliga intressen.

 När man delar med sig av informationen till en bank eller en statlig 
myndighet.

 När informationen som samlas in  används för att bidra till lösningar på 
olika samhällsproblem.

 När den digitala plattformen i fråga har symboler som tydligt demonstrerar 
vad personlig information om en används till samt vilka 
tjänster/erbjudanden som baserats på insamlad data.



Integritet och säkerhet

 jämförbart med pass, körkort och andra fysiska 
legitimationshandlingar

en elektronisk ID-handling

www.bankid.com

http://www.bankid.com/


Hur kommer jag igång med mobilt BankID

https://youtu.be/pAtpyqDbD5s

https://youtu.be/pAtpyqDbD5s


e-recept till apotek

eHälsomyndigheten förmedlar e-recept
http://www.ehalsomyndigheten.se

e-receptet lagras när en läkare skickar det från 
sin dator

samtliga apotek i Sverige kan sedan hämta 
informationen

www.apotekhjartat.se

http://www.ehalsomyndigheten.se/
http://www.apotekhjartat.se/


e-frikort i Stockholms läns landsting

• En elektronisk hantering av högkostnadsskydd och 
frikort för besök i den öppna sjukvården.

http://www.1177.se/Stockholm/Tema/E-tjanster/E-
frikort/Hogkostnadsskydd-for-oppenvard-i-Stockholms-lan

http://www.1177.se/Stockholm/Tema/E-tjanster/E-frikort/Hogkostnadsskydd-for-oppenvard-i-Stockholms-lan


Kontakta din mottagning via nätet

kontakta din mottagning via nätet

boka, omboka eller avboka tider

 förnya recept

vad du kan göra varierar mellan olika 
mottagningar

www.1177.se

kontakta din mottagning via nätet

boka, omboka eller avboka tider

 förnya recept

vad du kan göra varierar mellan olika 
mottagningar

www.1177.se

http://www.1177.se/
http://www.1177.se/


1177



Läkarbesök hemifrån via video

• råd, recept på läkemedel eller remiss

• landstingets taxor och frikort börjar gälla

•all data är krypterad

• https://kry.se

• https://mindoktor.se/

https://kry.se/
https://mindoktor.se/


Journaler på nätet

 Införs under 2016 i Stockholms läns landsting

patienter kan läsa sin egen journal 



Läkare och apputvecklare samarbetar

kliniskt testade, utvärderade och helst godkända 
av läkemedelsmyndigheten

CE är en produktmärkning inom EU



Hudförändringar

via en app i mobilen 

distriktsläkaren skicka in en bild 

 för snabb bedömning hos en hudspecialist.



Ledbesvär eller reumatisk sjukdom

ont i lederna – en applikation framställd av 
Karolinska Institutet i samarbeta med IT-arkitekter

se om dina symtom stämmer in på någon form av 
reumatisk ledsjukdom

ontilederna.nu

http://ontilederna.nu/


Är du redo att öppna ditt hem för en robot?

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/orebro/roboten-

dora-hamtar-tvatt-och-medicin

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/orebro/roboten-dora-hamtar-tvatt-och-medicin


Mer om eHälsa

 http://www.nyteknik.se/nyheter/digital-vardboom-narmar-sig-
6393063

 Yrsel – www.yrsel.com

Hälsoappar

Förstahjälpen
Lifsum
Runkeeper

http://www.nyteknik.se/nyheter/digital-vardboom-narmar-sig-6393063
http://www.yrsel.com/


Digital vårdboom närmar sig
Ur Ny Teknik

 IT-giganterna storsatsar på sensorer och molntjänster 
 Samsung Gear Fit, Apple Health Kit, Microsoft Health
 Mindre vård, mer förebyggande
 Patienten samlar själv in data om blodtryck, socker, vikt, sömn
 Verktyg som klarar stora datamängder ger nya analysmöjligheter
 Vem äger de uppgifter som IT-bolagen samlar in?
 E-hälsomyndigheten
 Staten tillhandahåller en neutral lagringsplats för hälsoinformation?
 Den statliga e-hälsotjänsten är försenad
 Hittills svalt intresse från sjukhusen


