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Stort nationellt 
fokus på digitalisering 
• Vision e-hälsa 2025
• Effektiv vård
• Nästa fas i e-hälsoarbetet
Digitaliseringen påverkar alla områden i samhället och invånarnas förväntningar på 
hur moderna organisationer möter och interagerar med omvärlden ökar. 

Västra Götalandsregionen ska använda digitaliseringens möjligheter för att ge 
invånarna en trygg och säker vård som skapar värde och ger medarbetarna en 
attraktiv arbetsplats. 



”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.”



Exempel på e-tjänster i Västra 
Götalandsregionen:

• Beställa tid
• Av/omboka tid
• Förnya recept
• Se förskrivna och 

uthämtade läkemedel (e-
recept)

• Intyg
• Kontakta mig
• Skicka meddelande
• Egenremiss
• Fråga om min remiss

• Journal via nätet







Exempel på digitala tjänster, undersökning



Exempel på digitala tjänster, behandling



Exempel på digitala tjänster, rehabilitering



Exempel på digitala tjänster, leva med kroniskt tillstånd



Nästa generations tjänster används inte bara för att ha kontakt med 
vården utan även för att utföra den.

Digitaliserade vårdenheter där patientmöten sker med ny teknik 
Patienter kan i högre utsträckning medverka till sin egen vård och 
uppföljning genom e-tjänster
Ökat erbjudande av internetbaserade tjänster 
Bättre informationshantering och kommunikation



Prioriterade områden 2018

Vårdmöte på distans
Besök och uppföljning med hjälp av sensorteknik/appar
Internetbaserat stöd och behandling
Digital kommunikation med vården
Innovationsarena för samarbete med industri och 
akademi 
Plan för och införande av Nationella tjänster



Digitala vårdmöten

Monitorering

Internetbaserat
stöd och 
behandling

Digital 
kommunikation 
med vården

Nulägeskartläggning
Tjänst 1

Tjänst 2 Tjänst 3

Omställningsområde Digitala vårdtjänster



• IBD HOME
• Patienter gör sin egen provtagning i hemmet och 

skickar in mätdata till sin läkare 

• Närhälsan Online
• Kontakt med sin läkare via ett skypemöte



Vi har bara sett början på en utveckling som går rasande 
snabbt.

Mindre än 8 år sedan iPad lanserades - ger perspektiv…

Flygande drönare levererar hjärtstartare, avancerade 
beslutsstöd baserade på artificiell intelligens hjälper oss, 
robotar utför vardagliga tjänster och avancerad kirurgi… 

Det enda vi kan veta är att vi inte vet.
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Koncernkontoret



Tack!

elisabeth.wehlander@vgregion.se
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