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Sammanfattning av förslag
Regelverk
> Utifrån tidigare framtagna underlag sammanställa, klassificera och om
möjligt värdera problem rörande befintliga regelverk för vidare
hantering.
> Inrätta ett långsiktigt mötesforum med syfte att bl.a. kontinuerligt
identifiera, fånga och värdera behov av förändringar i regelverk.
> Etablera en process för att uppmärksamma och sammanställa nya eller
tillkommande frågor rörande regelverk och tillämpning av dessa.

Enhetligare begreppsanvändning och standarder
> Etablera en nationell samverkansform och digital samverkansplattform
som stöd för enhetlig användning av standarder, informationsstrukturer,
begrepp, termer, klassifikationer och kodverk.
> Analysera hur pågående arbeten kring standarder, informationsstrukturer och begrepp kompletterar varandra samt utreda
behovet av nationella digitala tjänster för tillgängliggörande av
standarder, informationsstrukturer, begrepp, termer, klassifikationer,
kodverk och urval.
> Etablera ett arbete för att löpande ta fram referensarkitekturer som
stödjer utvecklingen av en hälso- och sjukvård och socialtjänst som kan
ges oberoende av geografisk närhet till verksamheterna.
> Aktiviteter för att sprida kunskap och bidra till kompetensutveckling
inom områdena teknisk och semantisk interoperabilitet.

Övriga insatser
> Inrätta ett nationellt forum för standardisering som bl.a. ska etablera en
partsgemensam överenskommelse för process och arbetssätt i frågor
som rör standardisering inom e-hälsa.
> Fastställa principer för hur målsättningar för visionen kan formuleras
och utifrån det hur indikatorer kan utformas.
> Fokusera 2018 års omvärldsbevakning på internationella aspekter.
> Inrikta kommunikationsarbetet på medverkan i nationella konferenser
seminarier och andra relevanta mötesforum samt på hantering av den
gemensamma webbplatsen www.ehalsa2025.se.
Listan ska ses som en övergripande sammanställning som kan komma att
kompletteras eller justeras under året.
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Inledning
Staten och Sveriges Kommuner och Landsting enades under 2016 om en gemensam vision för e-hälso- och digitaliseringsarbetet fram till 2025 (dnr
S2016/01874/FS). Visionen följdes 2017 av en handlingsplan (hädanefter
handlingsplanen, dnr S2017/00379) som beskriver hur parterna ämnar
arbeta under 2017–2019 med att uppnå visionen.
Som framgår av handlingsplanen har e-hälsoområdet kopplingar till många
andra områden och pågående satsningar. Det är därför viktigt att såväl i
övergripande samordning som inom ramen för insatsområdenas arbete
säkra en fortlöpande dialog och samverkan med berörda ansvariga
offentliga aktörer samt med patient-, brukar och anhörigorganisationer,
professionella sammanslutningar inom olika yrkesgrupper och företrädare
för industrin. Föreliggande dokument är samordningsplanen för 2018 som
beskriver vilka övergripande insatser som ska göras inom ramen för
nämnda handlingsplan.

Styr- och
samverkansorganisationen
Grunden i det arbete som görs i handlingsplanen är den s.k. styr- och
samverkansorganisationen, vars syfte är att stärka samverkansarbetet så att
aktörerna, tillsammans liksom var och en för sig, inom sina respektive
ansvar och åtaganden, bidrar på bästa möjliga sätt i arbetet mot visionen.
Samtliga grupper inom ramen för organisationen har tillsatts under 2017
och mötesformer för de olika grupperna har etablerats.
En gemensam kommunikationsstrategi för arbetet beslutades under 2017.
Basen för kommunikationen är en gemensam webbplats och logotyp. Genomförda kommunikationsinsatser och planerade insatser under 2018 beskrivs i avsnitt Kommunikation nedan.

Samordningskansliet
Samordningskansliet är en grundläggande stödfunktion för drift och
utveckling av den gemensamma styr- och samverkansorganisationen.
Kansliet är en fristående resurs för arbetet med handlingsplanen och Vision
e-hälsa 2025. Kansliet är även ett stöd för arbetet inom insatsområdena och
de övergripande insatserna. Utöver stöd till den gemensamma styr-och
samverkansorganisationen utgör samordningskansliet också den primära
kontaktpunkten för det gemensamma arbetet med vision och handlingsplan.

2017-12-22

4 (9)

Samordningskansliet ansvarar under 2018 för att:
> Kommunicera och sprida aktuell information om hur arbetet med Vision
e-hälsa 2025 fortskrider, enligt avsnitt Kommunikation nedan
> Tillgängliggöra den internationella utblicken som en del av omvärldsbevakningen.

De tre insatsområdena
I Vision e-hälsa 2025 pekas insatsområdena regelverk, enhetligare begreppsanvändning och standarder ut som väsentliga grundförutsättningar
för att möjliggöra en högre takt i e-hälsoutvecklingen. Nedan beskrivs de initiativ som arbetet inom respektive insatsområde kommer att fokusera på
under 2018. I redovisningen nedan har områdena enhetligare begreppsanvändning och standarder slagits ihop då dessa frågor behöver
hanteras i ett gemensamt sammanhang.

Regelverk
Målsättningen för arbetet är att skapa ändamålsenliga regelverk som såväl
värnar individens integritet som främjar den digitala utvecklingen, samt underlättar tillämpning och införande av regelverk i berörda verksamheter.
Initiativ 1: Sammanställa, klassificera och värdera befintliga frågeställningar
Utifrån befintliga rapporter, SOU:er, remissvar m.m. som beskriver utmaningarna på regelverksområdet sammanställa samt klassificera eller kategorisera problemen samt, om möjligt, värdera dessa på lämpligt sätt.
Leveranser under 2018
> En sammanställning samt ramverk för värdering och vidare hantering.
Initiativ 2: Långsiktigt mötesforum
Inrätta ett långsiktigt mötesforum i syfte att kontinuerligt identifiera, fånga
och värdera behov av förändringar i regelverk eller behov av stöd för tillämpning av befintliga regelverk.
Leveranser under 2018
> Ett förslag till långsiktigt mötesforum har presenterats och etablerats.
Initiativ 3: Hantering av nya frågeställningar
Etablera en process för att, i takt med den snabba teknikutvecklingen, uppmärksamma och sammanställa nya eller tillkommande frågor rörande regelverk och tillämpning av dessa (jämför med horizon scanning).
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Leveranser under 2018
> Ett förslag till process har presenterats och etablerats.

Enhetligare begreppsanvändning och standarder
Målsättningen för arbetet är att bidra till att information kan utbytas och delas på ett effektivt sätt oavsett i vilken organisation, situation eller system
informationen skapas, s.k. interoperabilitet.
Initiativ 1: Nationell samverkansform
Etablera en nationell samverkansform och digital samverkansplattform som
stöd för enhetlig användning av standarder, informationsstrukturer, begrepp, termer, klassifikationer och kodverk. Arbetet omfattar även behovet
av ett ökat svenskt engagemang i internationellt standardiseringsarbete.
Leveranser under 2018
En samverkansform och en digital samverkansplattform har etablerats och
rekommendationer om vissa standarder och begrepp har tagits fram.
Initiativ 2: Nationella digitala tjänster
Tillhandahålla en analys över hur pågående arbeten kring standarder, informationsstrukturer och begrepp kompletterar varandra samt utreda behovet av nationella digitala tjänster för tillgängliggörande av standarder, informationsstrukturer, begrepp, termer, klassifikationer och urval.
Leveranser under 2018
> En analys av hur pågående initiativ på området kompletterar varandra
och kan samordnas har genomförts.
> En utredning har påbörjats som visar på behov och krav gällande
nationella tjänster för tillgängliggörande av standarder,
informationsstrukturer, begrepp, termer, klassifikationer, kodverk och
urval.
Initiativ 3: Referensarkitekturer
Insatser för att ta fram referensarkitekturer, dvs. beskrivningar, modeller
och vägledande exempel som stödjer utvecklingen av en hälso- och sjukvård
och socialtjänst som kan ges oberoende av geografisk närhet till
verksamheterna.
Leverans under 2018
> Ett arbete för att löpande ta fram referensarkitekturer har etablerats.
Initiativ 4: Kunskapsspridning och kompetensutveckling
Insatser och aktiviteter för att sprida kunskap och bidra till kompetensutveckling inom områdena teknisk och semantisk interoperabilitet.
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Leverans under 2018
> En kartläggning av behovet av kunskapshöjande insatser har genomförts
och förslag till satsning har presenterats.

Övergripande insatser
Utöver insatsområdena har uppföljning, standardisering och omvärldsbevakning identifierats som viktiga områden där insatser behöver genomföras
inom ramen för arbetet med handlingsplanen. Nedan beskrivs de initiativ
som arbetet inom respektive område kommer att fokusera på under 2018.

Nationellt forum för standardisering
För att öka takten i utvecklingen av teknisk och semantisk interoperabilitet,
standarder och dess tillämpning, finns behov av bättre samordning och bredare samarbete mellan olika aktörer inom e-hälsoområdet. För att möta behovet kommer under 2018 det Forum för standardisering inom e-hälsa som
beskrivs i handlingsplanen att etableras inom ramen för styr- och samverkansorganisationen. Forumet ska utgöra en bred arena för strategisk samverkan mellan kommuner, landsting, myndigheter, näringsliv och aktörer på
standardiseringsområdet. Forumets uppgift är bland annat att:
> etablera en partsgemensam överenskommelse för process och arbetssätt
i frågor som rör standardisering inom e-hälsa
> på strategisk nivå koordinera pågående utvecklingsinsatser av nationellt
intresse
> identifiera och peka på områden av betydelse för gemensamma satsningar

Uppföljning
Under 2018 kommer fokus att ligga på att ta fram och fastställa principer för
hur målsättningar för visionen kan formuleras och utifrån det hur indikatorer kan utformas. Vidare kommer arbetet inriktas på att underlätta insamling och bearbetning av de data som behövs för att följa och jämföra utveckling och effekter av digitaliseringen.

Omvärldsbevakning
Arbetet under 2017 har fokuserat på att genomföra en enkätundersökning.
Enkäten skickades till deltagare i det Nationella rådet samt till relevanta pågående statliga utredningar. Syftet med enkäten har varit att redovisa de
trender och insatser som olika organisationer anser är nödvändiga inom ehälsa och handlingsplanens insatsområden.
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Eftersom arbetet med omvärldsbevakning under 2017 har fokuserat på att
genomföra en nationell analys av pågående trender på e-hälsoområdet kommer arbetet under 2018 att fokusera på internationell omvärldsbevakning.
Insatser för att identifiera pågående arbeten och strategier för digitalisering
i hälso- och sjukvård och socialtjänst kommer att genomföras.

Kommunikation
Målgruppen för kommunikationsaktiviteter som genomförs är ledningspersoner hos staten och huvudmännen samt berörda organisationer och företag. Aktiviteterna syftar bl.a. till att sätta visionen i ett inkluderande perspektiv där det lyfts fram att förverkligande av visionen och handlingsplanen är ett lagarbete där alla behöver och kan bidra utifrån gemensam samordning och styrning.
Kommunikationen omfattar information om hur arbetet inom de strategiska
insatsområdena och aktiviteter som styr- och samverkansorganisationen enligt handlingsplanen initierat gemensamt framskrider.
Under 2018 kommer kommunikationsarbetet att fortsätta genom medverkan i nationella konferenser seminarier och andra relevanta mötesforum,
men även genom insatser på den gemensamma webbplatsen
www.ehalsa2025.se. En viktig arena för spridning av styr-och samverkansorganisationens arbete blir bland annat deltagande i den nationella e-hälsodagen som anordnas i februari
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info@ehalsa2025.se

