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225 000 nya medarbetare 

behövs i vården och 

omsorgen fram till 2023 om 

inga förändringar görs i 

arbetssätt och bemanning 
Att finansiera välfärden år 2035 
motsvarar 13 kronor mer i skatt

Människors förväntningar     

- digitalt när det är möjligt, 

fysiskt när det behövs



Procentuell ökning av antalet invånare och de 
demografiska kraven (kommun + landsting)



Digitaliseringen anses vara 

den enskilt starkaste 

förändringsfaktorn i 

samhället fram till år 2025

UD:s kansli för strategisk analys, World Economic Forum







Hur riggar vi oss för morgondagen?



Vision e-hälsa 2025

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda 

digitaliseringens och ehälsans 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



Handlingsplan för samverkan 2017-2019

 Handlingsplanen utgör ramen för vad det gemensamma arbetet ska 

innehålla och hur det ska utformas och drivas framåt 2017-2019

 Ska varje år kompletteras med årliga, mer konkreta, 

samordningsplaner

 I handlingsplanen konkretiseras styr- och samverkansstrukturen

 Målsättningar och insatser inom de olika insatsområdena redovisas



Styr- och samverkansstruktur vision ehälsa 2025

Beredningsgrupp

Styrgrupp

Grupperingar inom strategiska insatsområden

Politiskt högnivåråd

Samordningskansli

Nationellt råd



Regelverk
• Fastslå en process för att gemensamt identifiera och fånga behov av stöd för tillämpningen av 

befintliga regler eller förändring av dessa

Enhetligare 
begrepps-
användning

• Etablera en nationell samverkansform som beslutar om urval, prioritering, tillämpning och 
utveckling av gemensamma begrepp, termer och klassifikationer

• Öppet redovisa och tydliggöra vilka statliga, regionala eller lokala aktörer som ska tillhandahålla 
begrepp, termer och klassifikationer inom olika områden

Standarder

• Etablera en nationell process där tillämpning och utveckling sker utifrån ett gemensamt 
ramverk av standarder för interoperabilitet

• Stödja implementeringen av standarder och gemensamma specifikationer
• Säkra långsiktig förvaltning av ett gemensamt ramverk av standarder

Uppföljning & 
Omvärlds-
bevakning

• Etablera former och genomföra uppföljning
• Etablera former och genomföra omvärldsbevakning

Insatsområden i handlingsplanen


