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eHälsa
Hälsa är fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande*. 

eHälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information 
digitalt (DATA) för att uppnå och bibehålla hälsa**.

*WHO **Vision eHälsa2025



Varför eHälsa?

• Bristande tillgänglighet och ojämn 
kompetensförsörjning (”medical deserts”/geografi). 
Ineffektivitet.* Bristfälliga IT-system. 

• Demografi samt allt fler ”överlevare” pga 
vetenskapliga/tekniska framsteg. Alltså växande 
vårdbehov.

• Globala megatrenderna urbanisering och digitalisering 
som också innebär ändrade beteenden och förväntningar 
– förändringstrycket är högt

* Källa: bl a Socialstyrelsens årliga väntetidsmätningar, SKRs Vården i Siffror samt 
OECD-rapporter

** Hälso- och sjukvårdslagen och Patientsäkerhetslagen 



Framtidens

Hälso- och sjukvård

Preventative Förebyggande, Hälsoskapande
Co-created Sam-skapad
Precise (Gen)omics, PROM*s, PREM*s
Personalized Individanpassad, Skräddarsydd

*Patient Reported Outcome (Experience) Measures
Handlingsplan för Vision 2030 | Nordiskt samarbete (norden.org)

https://www.norden.org/sv/information/handlingsplan-vision-2030


European Health Data Space, EHDS

EU Health: European Health Data Space (europa.eu)

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_2712






Data Access and Fluidity to enable following objectives: 

Empower individuals to 
control their health data

Unleash the power of the 
health data economy

Ensure a consistent and efficient 

framework for the reuse of 

health data for research, 

innovation, policy-making and

regulatory activities

Ensure interoperability

and security of health data 

and a level playing field for 

manufacturers

Foster a single market for 
digital health services and
products













EMA European Medicines Agency

ECDC European Centre for Disease Prevention and Control

SPE Secure Processing Environment



Project – Tehdas

TEHDAS Stakeholder forum 2022 - Sitra

FAQ in English | Health Data Hub (health-data-hub.fr)

Findata – Finnish Social and Health Data Permit Authority

https://tehdas.eu/project/
https://www.sitra.fi/en/events/tehdas-stakeholder-forum-2022/
https://www.health-data-hub.fr/page/faq-english
https://findata.fi/en/








remissvar_ehds_e-halsomyndigheten.pdf (ehalsomyndigheten.se)

https://www.ehalsomyndigheten.se/globalassets/ehm/3_om-oss/remissvar/remissvar_ehds_e-halsomyndigheten.pdf


Interoperabilitet
• Standarder

• Agilitet

• Regulation

• Möjliggörande (gasa)

• Kontrollerande (bromsa)

European Health Data Space – What – Why -How? – When Technology Meets Healthcare (hoornebert.be)

https://hoornebert.be/2022/08/26/european-health-data-space-what-why-how/


Package 5: Sharing data for health - Tehdas

https://tehdas.eu/packages/package-5-sharing-data-for-health/


🔑Demokratiseringsverktyg
🔑Empowerment. Kunskap är makt. 

💡Innovation > “MVP” > Piloter
💡Data > Analys > Iteration > Utveckling > Support* 
💡Skalning och spridning > Ersättningsmodeller och
regulation 

*At the End of the Funnel: Translation of Improvement 
Approaches in Healthcare (chalmers.se)
av Christian Colldén MD PhD, Sahlgrenska Sjukhuset, Göteborg

https://research.chalmers.se/publication/503018/file/503018_Fulltext.pdf


1. Att bygga förtroende för nyttan samtidigt

som risker minimeras

2. Framålutad expertis och färdigheter för 

effektiv använding (utbildning/träning)

3. Anpassningar hos organization, struktur, 

regelverk och ersättningsmodeller

Det krävs stöd genom alla dessa processer på 

alla nivåer - lokalt, regional, nationellt - till 

medarbetare, chefer och beslutsfattare

(ledarskap)

Förändringsledarskap

skifte

skifte

skifte







Framtiden är redan här, 

den är bara inte så vanlig ännu. 
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