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Plan för insatser ska snabba på utvecklingen
av e-hälsa
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och flera statliga
myndigheter har enats om en konkret genomförandeplan utifrån
strategin 2020–2022 för Vision e-hälsa 2025. Det är första steget mot
en gemensam nationell utvecklingsportfölj som kontinuerligt
kommer att tillföras nya insatser för att stödja den digitala
omställningen i socialtjänsten och hälso- och sjukvården.
I strategin 2020–2022 för Vision e-hälsa 2025 finns fyra inriktningsmål:
•
•
•
•

Individen som medskapare
Rätt information och kunskap
Trygg och säker informationshantering
Utveckling och digital transformation i samverkan

Inriktningsmålen lägger grunden för de prioriteringar som ska göras inom
området under åren 2020–2022. I genomförandeplanen finns ett antal
konkreta insatser beskrivna som anknyter till respektive inriktningsmål.
För varje insats som ska genomföras de närmaste tre åren anges vad
som ska levereras, vilka parter som ska samverka samt vilken
organisation eller myndighet som är ansvarig för att rapportera om
insatsen till beredningsgruppen för Vision e-hälsa 2025.
– Genom att konkretisera inriktningsmålen i tydliga insatser får vi en
nationell utvecklingsportfölj för e-hälsa som knyter ihop de många aktörer
som behöver samverka och bidra med resurser i arbetet med att nå
Vision e-hälsa 2025. Genomförandeplanen är därför ett viktigt verktyg för
att öka utvecklingstakten inom e-hälsoområdet, säger Marie Morell,
ordförande i Sjukvårdsdelegationen på SKR.
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– Nu får vi ett tydligare fokus för arbetet under de kommande åren, men
detta är bara första steget. Vi ska följa utvecklingen noga och ta
gemensamt ansvar för att kontinuerligt besluta om de nya insatser som
kommer att behövas för att stödja den digitala omställningen i
socialtjänsten och hälso- och sjukvården, säger Tobias Lundin Gerdås,
statssekreterare på Socialdepartementet.
– Genomförandeplanen är ett verktyg för att styra och ta bort hinder för
den digitala utvecklingen och skapa trygghet i den digitala omställningen
av verksamheterna. Digitaliseringen är en kärnfråga för att vi ska kunna
lösa välfärdens utmaningar med bemanning, kvalitet och tillgänglighet,
säger Daniel Forslund, ordförande, Beredningen för digitalisering på SKR.
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Strategi 2020–2022 för Vision e-hälsa 2025 samt
genomförandeplanen finns tillgängliga på webben
https://ehalsa2025.se/bilagor/genomforandeplan-version-juni-2020/
Strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025 2020-2022
Vision e-hälsa 2025
Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner vill understödja
arbetet med att ta tillvara digitaliseringens möjligheter i socialtjänsten och
hälso- och sjukvården och har beslutat att ställa sig bakom en gemensam
vision för e-hälsoarbetet fram till 2025.
”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.”
Mer om Vision e-hälsa 2025: https://ehalsa2025.se/

