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Välkommen!



Grunderna  om e-hälsa

Evamaria Nerell/Socialstyrelsen

Torsdag Masterclass 27/4 2017





e-hälsa

Grundstenar

Hälsa är fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande. 
E-hälsa är att använda digitala verktyg och 
utbyta information digitalt för att uppnå 
och bibehålla hälsa.

Digital teknik som syftar att bibehålla eller 
öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller 
självständighet för en person som har eller 
löper förhöjd risk att få en 
funktionsnedsättning

Välfärdsteknik



E-hälsa är samarbete

digital 
verksamhetsutveckling
kvalitétsarbete

it-fråga

nya sätt att tänka
nya sätt att arbeta
nya sätt att samverka
nya sätt att dokumentera

digitalisering



Samma utgångspunkt

• vad e-hälsa och välfärdsteknologi är

• nyttan som e-hälsa och välfärdsteknologi kan ge för 

brukaren/patienten, professionen och beslutsfattare

• interoperabilitet

• nyttan med standardiserad dokumentation 

• vem som ansvarar för vad och var besluten tas

• verktyg för att ge en god vård och omsorg med ett normkritiskt 

perspektiv utifrån individens behov

• Juridik, etik och integritet



Interoperabilitet

• Förutsättningar för att 
kunna ta fram e-
hälsolösningar

bild



Roller

• eHälsomyndigheten
• Socialstyrelsen
• Myndigheten för delaktighet
• SKL
• Inspektionen för vård och omsorg
• Datainspektionen
• Läkemedelsverket
• Vårdföretagarna, Famna & Swedish 

medtech



Webbutbildningar

• E-hälsa och välfärdsteknik i socialtjänsten

• Etik och integritet vid införande av välfärdsteknik

• Trygghetslarm och systematiskt kvalitetsarbete



Utbildningens delar



Etik och integritet 

vid införande av välfärdsteknik



Syfte och fokus

Syfte: stödja kommuner och utförare att diskutera och 

arbeta med etik- och integritetsfrågor

Fokus är filmer

• intervjuer med experter och representanter

• två reportage 

• Välfärdsteknik och summering av de etiska aspekterna



Demo

• Kunskapsguiden.se

• Socialstyrelsens utbildningsportal

https://utbildning.socialstyrelsen.se/pluginfile.php/27511/mod_scorm/content/1/index.html
https://utbildning.socialstyrelsen.se/pluginfile.php/27511/mod_scorm/content/1/index.html


Trygghetslarm och systematiskt 
kvalitetsarbete



Syfte och fokus

• Hur kommunen arbetar med trygghetslarm i sitt 
ledningssystem för att systematiskt kvalitetssäkra insatsen. 

• Att implementera ny teknik som en naturlig del av 
verksamheten innebär utmaningar. 

• En sådan utmaning handlar om att arbeta systematiskt med 
kvalitet i sitt ledningssystem.



Innehåll

Utgångspunkten är Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
SOSFS 2011:9 och den tillhörande handboken samt nationell 
informationsstruktur (NI). 

• vad trygghetslarm är
• vad trygghet kan innebära
• olika exempel på trygghetslarm i praktiken
• vad ledningssystem är
• hur trygghetslarm fungerar i ledningssystem
• hur förbättring och förändring kan gå till
• vilka roller och ansvarsområden som finns.



Tack för att ni lyssnade!

Kontakt:
evamaria.nerell@socialstyrelsen.se


