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Det behövs stöd för nya arbetssätt! 

Förändring av Hälso- och sjukvården 
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För att klara vården och omsorg i framtiden 
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Eget ansvar 

Familj och vänner 

Sociala nätverk 

Vården som coach 

Vården som specialist 



Ursprung i 3R samarbete kring IKT och MT 

•  Arbetsgrupp från SLL, VGR och RS som arbetar med strategiska frågor kring 
medicinsk teknik och IT-infrastruktur med deltagande från Swedish Medtech 
och Inera 

•  Syfte att täcka ”gränslandet” mellan Informations- och kommunikationsteknik 
(IKT) och medicinsk teknik (MT) 

•  Standardiserat informationsutbyte ett prioriterat område 

Informationsutbyte är alltmer grundläggande för en effektiv 
process runt en patient/brukare  

•  Allt mer komplext –Medicintekniska produkter, givare/sensorer och 
informationssystem samverkar. Utrustning kan befinna sig såväl inom vård & 
omsorg som i hemmet och däremellan 

•  Implementationen av standarder skiljer sig mellan leverantörer – standardiserad 
implementation ger ökad säkerhet och lägre kostnader (både för kund och 
leverantör) 



Medicintekniska produkter och informationssystem samverkar. 
Utrustning kan befinna sig såväl i vården som i hemmet och 
däremellan 

HIMSS interoperability showcase 2014 Allt mer komplext att integrera system 



Integra)ng	Healthcare	Enterprise	(IHE)	

•  IHE är ett initiativ från vårdproffession och industri för att 
underlätta informationsdelning mellan IT-system i vården. 

•  IHE främjar samordnad användning av etablerade standarder 
såsom DICOM och HL7 för att hantera specifika kliniska behov 
till stöd för vården och dess processer. 

•  IT-system som utvecklats i enlighet med IHE kommunicerar 
bättre med varandra, är enklare att implementera, och gör 
det därmed möjligt för vårdgivare att använda informationen på 
ett effektivare sätt. 

•  IHE är ingen egen standard, mera ett standardiserat 
arbetssätt med samverkan mellan vårdgivare och industri till 
gagn för båda parter. 

Läs	mera	om	IHE	på	www.IHE.net	



IHE,	arbetssä=	och	integra)onsprofiler	
1.  Iden)fiera	integra)onsbehov	

U)från	e"	verksamhetsbehov	i	form	av	användningsfall	samverkar	Vård-	och	IT-
proffession	för	a=	iden)fiera	integra)onsbehov	för	informa)onåtkomst	i	t.ex.kliniska	
arbetsflöden.	Finns	integra6onsprofil	redan?	Om	inte…	

2.  Specificera	integra)onsprofiler	
Iden)fierar	relevanta	standarder	och	definierar	hur	de	ska	6llämpas	för	a=	lösa	
verksamhetsbehoven.	Dokumentar	i	form	av	IHE	integra6onsprofiler.	
	

3.  Testa	system	vid	Connectathon.		
Leverantörer	implementerar	IHE	integra6onsprofiler	in	sina	produkter	och	testar	vid	
Connectathon.	Gemensamt	testverktyg	(Gazelle)	)llhandahålls	av	IHE.	

4.  Stöd	för	beställare	och	leverantörer	vid	upphandling	
- 	Leverantörer	publicerar	de	IHE	integra)onsprofiler	som	deras	produkter	stödjer.		
- 	Beställare	kan	referera	)ll	IHE	integra)onsprofiler	i	en	anbudsförfrågan	för	a=	
underlä=a	upphandlingsprocessen.	

	



Sensorer/givare och informationssystemen samverkar. 
Utrustning kan befinna sig såväl i vården som i hemmet och 
däremellan 

Omsorg & Trygghet Friskvård 

Hantera kroniska sjukdomar 



•  Allians som verkar för att standards följs och 
tillämpas på ett sådant sätt att informations-
utbyte underlättas. 

•  Continua är inte vinstdrivande. 
•  Certifierar produkter. 
•  Läs mera på www.continuaalliance.org 

Vad är Continua? 
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En infrastruktur för varje sensor? 



Rundabords samtal i Almedalen 2014 

•  Hur samordnar vi initiativ kring vård och omsorg på distans?  

•  Behöver vi en gemensam standardiserad infrastruktur för 
detta? Skall vi bygga en egen? 

•  Vad gör vi i Sverige? 

•  Nordisk samverkan för att driva utvecklingen?  



Nu samordnar vi förutsättningarna för 

Utveckling av vård och omsorg med 
individen som medaktör 
Vi höjer nu ambitionsnivån för Sverige genom att etablera former för att arbeta 
med, delta i och påverka de internationella organisationer som driver utvecklingen 
av standardisering inom området utifrån behoven inom vård och omsorg. 

Mobila arbetssätt med kvalificerad personlig utrustning, medicintekniska produkter 
och IT-system förutsätter ett väl fungerande informationsutbyte. Genom att 
standardisera informationsutbytet får vård och omsorg tillgång till aktuell 
information om individen, vi släpper loss den innovationskraft som finns och ger 
förutsättningar för mobila arbetssätt. Dessutom ges stöd för individen att till 
exempel leva självständigt längre i hemmet och hantera sin kroniska sjukdom 
bättre. 

 Medverkande 
•  Daniel Forslund, innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting; medlem i Ineras styrelse 
•  Per Mosseby, chef Avdelningen för digitalisering, Sveriges Kommuner och Landsting 

•  Ragnar Lindblad, Swedish Medtech 
•  Värdar: Mats Nomberg, Stockholms läns landsting, Mikael Johansson, Inera 

Seminarie i Almedalen 2015 



Nu samordnar vi förutsättningarna för 

Utveckling av vård och omsorg med 
individen som medaktör 



Var står vi nu? 

•  SKL och inera har tillsammans, med positivt resultat, utvärderat Continua. 
Medlemsskap planeras under 2015. 

•  Avstämningar har skett med industrin genom Swedish Medtech som är positiva 
och pådrivare för både IHE och Continua 

•  Continua-ramverket kommer enligt plan att inkluderas i referensarkitekturen (RIV) 
under 2015. Pilotprojekt pågår. 

•  SKL/inera ser positivt på nordisk samverkan. Gemensamt arbete är uppstartat 
med Helsedirektoratet i Norge och Nationell Sundheds-IT i Danmark 

•  Målsättningen är att SKL under 2015 skall fatta beslut om och skapa en 
organisation för att aktivt bidra till att utveckla och nyttja Continua tillsammans 
med de nordiska länderna till gagn för invånare, vård och omsorgsgivare och 
industri 

•  Nordisk samverkan kring test och certifiering är under diskussion 

 


