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Nr Ärende Föredragande Beslut, åtgärd etc. 

1.  Välkommen Mona 

Heurgren 

Mona hälsade alla välkomna till detta e-hälso-

rådsmöte och vi inledde med en presentations-

runda då det var flera nya deltagare.  

2.  Minnesanteckningarna från 

förra mötet 

Mona 

Heurgren 

Inga synpunkter och minnesanteckningarna  

lades till handlingarna. 

3.  Sammanställning från förra 

mötets workshop 

 

Niklas Eklöf Niklas sammanfattade diskussionerna vi hade 

vid förra e-hälsorådet. Den var indelad i två 

olika frågor. Den första gällde hur rådet kan 

stötta Socialstyrelsen i arbetet kring Vision e-

hälsa 2025. Rådet önskar att vara en arbetande 

grupp. Förändringar i styrning och samordning 

av frågorna för att peka på helheten är avgö-

rande så att vi inte arbetar i stuprör. Vi behöver 

professionen som är ett värdefullt bidrag och 

som är mer verksamhetsnära. Vi måste knyta an 

till regionernas system för kunskapsstyrning. 

Flera av oss sitter i andra grupper och att vi sam-

arbetar för att få fram en målbild för helheter. 

Utbildningarna inom hälsoinformatik är också 

viktiga och att vi engagera studenterna. 

Den andra frågan gällde hur rådet kan stötta 

en utveckling där större fokus läggs på be-

greppsanvädning. Att vi diskuterar angelägna 

frågor med rådet och att professionen kan bidra i 
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konkreta arbeten. Dela information, tydliggöra 

vilka roller och ansvar de olika organisationerna 

har samt att organisationerna har möjlighet att 

vid behov ta med sig personer med sakkunskap 

till rådets möten. 

Diskussion: Fortfarande uppfattas det fortsatta 

arbetet som lite abstrakt. Statskontorets rapport 

kan också påverka hur visionen tas vidare. Att vi 

undviker både stuprör och hängrännor genom att 

försöka sortera frågor och i vilka grupper de ska 

tas. Utbildningsfrågor som kan tas i rådet. Stu-

denter som vi kan nyttja för att göra sina exa-

mensarbeten. 

4.  Information om Socialstyrel-

sens e-hälso- och hälsodata-

engagemang 

Mona  

Heurgren  

Mona beskrev övergripande Socialstyrelsens 

uppdrag och ansvarsområden utifrån e-hälsa, 

hälsodata och digitalisering.  
Arbetet avser att stödja: 

1. Primär användning av data i olika tillämp-

ningar genom att tillhandahålla och stödja 

implementering av klassifikationer, Sno-

med CT, termbank, nationell informat-

ionsstruktur samt nationella informations-

mängder.  

2. Sekundära användningen av data utifrån 

våra register och vår statistik för uppfölj-

ning, analys,m.m. 

3. Digital utveckling av verksamheter inom 

kommuner, regioner och privata verksam-

heter.  

Mona berättade också hur Socialstyrelsen or-

ganiser arbetet kring e-hälsa på myndigheten. 

Vår generaldirektör sitter i beredningsgruppen 

inom visionen. Socialstyrelsen har skapat en in-

tern beredningsgrupp för hanteringen av e-hälso-

frågor. Myndigheten har också utsett talesperson 

för e-hälsa (Niklas Eklöf) men också för hälso-

data (Anna Bennet Bark). Våra uppdrag ligger i 

instruktionen. 

EU flyttar också fram positionerna inom e-

hälsa. Vi samverkar inom regionernas system för 

kunskapsstyrning. 

Tillämpningar där vi vidareutvecklar och ger 

användarstöd. Vi tar också fram informations-

specifikationer t.ex. om uppmärksamhetsinform-

ation.  
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Vi ger användarstöd till regionerna kopplat till 

överenenskommelsen om God och nära vård 

2022 där regionerna ska öka framdriften i stan-

dardiseringsarbetet genom att prioritera: reg-

ionegemensam tillämpning av Snomed CT, 

dokumentation avseende levnadsvanor m.m. 

Kunskapsstöd och stöd för implementering i 

form av utbildningsmaterial m.m. digitalisering 

av nationella riktlinjer, nytt kompetenscentrum 

för vård och omsorg om äldre. 

Register och statistik uppdraget ligger också i 

instruktionen att vi ska förvalta och utveckla 

hälsodataregister. Förse alla intressenter med 

data och statistik. Utveckling av innehåll och 

format. Socialstyrelsen har också flera rege-

ringsuppdrag bl.a. kring utveckling av förutsätt-

ningar för nationell insamling av väntedata. Ett 

annat regeringsuppdrag är om författningsänd-

ring om medicinska födelseregistret. 

Att vi ska vara en synlig och aktiv aktör kring 

register, statistik och datafrågor och att vår sta-

tistik och våra data samt analyser ska användas 

mer aktivt. 

Det finns tre strävansmål kring fackspråk. Att 

vi ska ha en tydligare roll inom e-hälsa, utveckla 

myndighetens register med fokus på minskad 

administrativ vörda samt utveckla sammanhållen 

kommunikation. 

Vi deltar i EU-uppdraget THEDAS om hälso-

datautrymme samt arbetar med karläggning av 

datamängder av nationellt intresse. 

Diskussion: Socialstyrelsen vill tacka för bra 

inspel från rådets deltagare vid förra mötet som 

bidragit till den samlade beskrivningen.  

En fråga gällde om de inledande tre punkterna 

innefattade även de följande beskrivningarna om 

samordning och samarbete. En annan synpunkt 

är att patientperspektivet saknas. PRO satt tidi-

gare i rådet, men det var en svår uppgift att de 

skulle kunna svara för alla patienter och brukare. 

Ett arbete pågår med att se om Snomed CT 

skulle kunna användas för allmänspråkliga ter-

mer för patienter.  

Bra om Socialstyrelsen kan visa sin strategi 

och vilka delar vi arbetar med även i andra grup-

peringar. Socialstyrelsens strategi 2022-2025 
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önskas bli dragen för SKR och regionernas sy-

stem för kunskapsstyrning.  

5.  ICD-11 Magdalena 

Fresk 

ICD-11 har varit en stående punkt på många mö-

ten. Nu har översättningen kommit så långt att vi 

skulle behöva få input från rådet om ICD-11. 

ICD är en viktig del av fackspråket. I dagsläget 

använder Sverige ICD-10. ICD-11 kommer att 

bli ett helt digitalt system. Det kommer att ligga 

i samma databas som WHO:s överiga klassifi-

kationer. Sverige har varit aktiv genom nordiska 

klassifikationssentret. Sedan 2020 har vi arbetat 

med översättningen. Senaste halvåret har andra 

projekt också påbörjats kring inrapportering till 

våra register, it-tekniskt, DRG, nästa fas för im-

plementationsfas och kommunikation. Socialsty-

relsen började översätta och nu skulle vi behöva 

råd och stöd från rådet. Tio kapitel av 26 totalt är 

översatta. Magdalena visade processen för över-

sättningen. Där de har medicinska översättare 

1,5 miljoner ord ska översättas. Det är även be-

skrivande text 17 000 kategorier (ICD-10 har 

14 000). Medicinska fackgranskningen måste nu 

granskas av läkare och rent språkligt. Allt grans-

kas. Det har dock varit svårt att nå de rätta per-

sonerna för granskningen på den medicinska si-

dan. Finns det personer i rådets organisationer 

som skulle kunna vara aktuella? Det svenska ar-

betet kommer också att ge input till WHO.  

Viss harmonisering med Snomed CT görs. 

Det vore mycket bra om det kunde vara en ge-

mensam redaktion där arbetet kan synkas på ett 

bättre sätt. Där kan också synonymer lyftas.  

Socialstyrelsen behöver nu nå personer inom 

Läkaresällskapet och dess specialitetsföreningar 

som skulle kunna ge inspel i kvalitetssäkringen. 

Mattias Agestam, Läkaresällskapet, tar frågan 

till Läkaresällskapets ehälsokommitté, eventuellt 

kan Magdalena komma till kommitténs nästa 

möte för diskussion.  

Nationellt system för kunskapsstyrning och de 

nationella programområdena har inte kontaktats 

ännu. Centrala stödfunktionen kan  inledningsvis 

nyttjas som kanal för att hitta rätt ingång. 

Kodarnas förening har de informerat och det 

finns också kontaktpersoner som antagligen är 

de som är bäst informerade av ICD-11-arbetet. 
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Länk till e-hälsorådets sida på socialstyrelsen.se:  

https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/organisation/rad-och-

namnder/e-halsoradet/ 

 

6.  Funderingar och frågor om 

nomineringsprocessen 

Lotti Barlow Lotti beskrev nomineringsprocessen. Sista da-

tum för nominering är 15 juni. Flera av organi-

sationerna har redan nominerat deltagare. 

7.  Övriga frågor  På fredag publicerar Socialstyrelsen rapporten 

om uppföljning av E-hälsa och välfärdsteknik i 

kommunerna 2022. 

8.  Nästa möte  

21 september 2022 kl. 13.00 

 Det blir första mötet i den nya råd-konstellat-

ionen. Det mötet planeras att vara ett fysiskt 

möte. 

Om någon har förslag på frågor som önskas 

tas upp får ni gärna kontakta Lotti. 

https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/organisation/rad-och-namnder/e-halsoradet/
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/organisation/rad-och-namnder/e-halsoradet/

