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HSA

Landstingens och regionernas gemensamma 
digitaliseringsresa via Inera – ett 40-tal tjänster



Nästan alla kommuner har gått in som nya ägare

• SKL är huvudägare

• Nästan alla 290 kommuner är 
delägare

• Regionerna står kvar som delägare
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Ineras fyra verksamhetsområden

Digitalisering

Koordinering

VägledningInfrastruktur

Tjänster Koordinering

Koordinerar genom 
samverkan på 
strategisk, taktisk 
och operativ nivå

Vägleder kring 
standardisering, 
interoperabilitet, 
juridik, säkerhet  
och arkitektur

Tillhandahåller 
nationell säker 
infrastruktur som 
förutsättning för 
digital utveckling

Erbjuder 
kvalitetssäkrade 
digitala tjänster 
för invånare och 
medarbetare



Marknadsrapport kring kommunala behov, 
summering



Problemställning
• Digitalisering kräver strategisk kompetens och innebär ofta höga, fasta 

kostnader

• Små kommuner har ofta bristande kompetens och svag betalningsförmåga

• Små kommuner har också de största behoven av välfärdstjänster, vilka 
dessutom är dyrare än i storstäder t ex pga långa avstånd

• Samverkan i kluster löser inte problemen, utan de kopieras snarare än löses

• Marknaden fungerar inte. Verksamhetssystemen är gamla, inte 
standardiserade, utvecklas inte och är dessutom ofta specialanpassade för 
varje verksamhet.

• Leverantörerna kan sälja samma sak om och om igen, och gör sig dessutom 
till företrädare för kommunerna gentemot t ex myndigheter



Behov
• De små kommunerna vill ha hjälp med kompetens och strategier

• De små kommunerna vill också ha ”nyckelfärdiga” tjänstepaket

• De stora kommunerna vill ha standarder, arkitekturer och gemensam 
infrastruktur

• De stora kommunerna vill att Inera sätter press på leverantörerna

• De stora kommunerna vill också ha hjälp att tolka lagstiftning och påverka 
myndigheter och lagstiftare

• Samtliga kommuner behöver stöd att utbyta och dela tjänsteutveckling, genom 
gemensamma standarder och forum, t ex Dela digitalt men med mer aktiv 
styrning kring standarder och specifikationer

• Kommunerna har också en lång önskelista på nya tjänster som de vill ha



Intresse för befintliga tjänster
• Stort intresse för Stöd och behandling och Intygstjänster

• Stort intresse också för E-identitet för offentlig sektor och HSA

• Anmält intresse varierar mellan it- respektive verksamhetskompetenser

Intresse för nya tjänster
• Kommunerna i 1177 Vårdguiden

• Tjänst för rapportering av statistik och data till myndigheter

Bubblare
• Standarder för smart stad-lösningar



Aktuella insatser i det kommunala uppdraget



Prioritering från styrelsen i det kommunala uppdraget

• Vård, omsorg och socialtjänst

• Skolan

• Informationsutbyte i hela den kommunala sektorn

• Ökad användning i kommunerna av Ineras befintliga utbud



Många tjänster kan kommunerna använda direkt

• SITHS identifieringstjänst

• Katalogtjänst HSA

• Säkerhetstjänster

• Personuppgiftstjänsten
Befolkningsregister

Reserv-id

Personliga kontaktuppgifter

• Rådgivningsstödet webb

• Hälsoläge analysverktyg

• Video och distansmötestjänsten

• Plattform för öppna data

• Nitha it-stöd för händelseanalys

• E-klient digital arbetsplats

• Nationell patientöversikt

• Pascal förskrivning av dosläkemedel

• Vårdhandboken

• Automatisk vaccinationsrapportering

• UMO ungdomsmottagning på nätet

• Youmo sex och samlevnad på fem språk



Pågår: Projektet Säker digital kommunikation = skrota faxen!
PoC 2018, status 23 okt



Mål för projektet 2020

Sverige ska ha en standardiserad förmåga till säker digital kommunikation 
mellan offentliga aktörer och privata utförare av offentligfinansierad 
verksamhet

• Information som kommuniceras mellan två eller flera parter 

• Ingen utom avsändare, mottagare och den det berör kan ta del av informationen

• Avsändare, mottagare och den det berör är kända (identifierade) för varandra 

• Informationsdelning säkras enligt, för informationen gällande, lagar och regelverk

• Informationen är spårbar

• Bygger på internationell standard eDelivery



Förstudie pågår kring 1177 Vårdguiden
• Öppen information – 11 miljoner besök/månad på 1177.se

• Kataloginformation – komplettera vårdenheterna med kontaktuppgifter till 
socialtjänsten, särskilda boenden, hemtjänst osv

• Inloggade säkra tjänster – boka tid, följ ditt ärende, personlig rådgivning

• Plattformen Stöd och behandling – stöd till livsstilsförändring, föräldra- och 
närståendestöd, missbruksvård, stöd vid psykisk ohälsa osv

• Journalen via nätet – dokumentation från hemsjukvård, omsorg och 
socialtjänst

• Utmaningar:

Kräver resurser, nya källor och i vissa fall juridiska utredningar eller teknisk utveckling

Kräver ny varumärkesstrategi och nya regelverk för konceptet

Förutsätter nära samverkan med regionerna



Nästa steg: arkitektur för skolan
• Handlingsplan utarbetas tillsammans med SKL

• Standarder och arkitektur för:

Ansöknings- och antagningssystem?

Betygsdatabaser?

Digital identitet för elever?

Elevregister?

Lärplattformar?

Digitala läromedel?

Digitala nationella prov?

Osv…



Strategi för digitalisering

Regler, policy och arkitektur,
gemensamma processer och standarder 

for digitala lösningar 

Gemensamma 
specifikationer/kravställning för 

informationsutbyte

Basinfrastruktur som 
identifiering, åtkomstkontroll, 

katalog, plattform

Applikationer och 
tjänster

Stort behov av gemensamma 
lösningar och samordning

Mindre behov av 
gemensamma lösningar och 
samordning

Synligt och mätbart värde
▪ Bättre vårdresultat
▪ Kortare kötider
▪ Effektivare resurshantering
▪ Högre patientnöjdhet

Otydligt direkt värde, förutsättningar 
för lösningar högre upp i pyramiden
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Visst mätbart värde som sparade 
kostnader och gemensam kravställning

Behovet av samordning beror på det strategiska ändamålet


