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Uppdrag att genomföra fortsatta insatser avseende digitalisering för bättre
hälsa, vård och omsorg
Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att
genomföra fortsatta insatser för att ta tillvara digitaliseringens
möjligheter för bättre hälsa, vård och omsorg 2016–2017, enligt vad som
framgår under rubriken ”Uppdraget” nedan. Uppdraget ska genomföras i
samverkan med regeringens life science-samordnare och referensgrupp
för life science samt, i utpekade delar, E-hälsomyndigheten.
För ändamålet får Vinnova under 2016 engångsvis rekvirera högst 10
miljoner kronor från Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska vara
inkommen till Kammarkollegiet senast den 31 augusti 2016. Under 2017
kan Vinnova engångsvis rekvirera högst 20 miljoner kronor.
Rekvisitionen ska vara inkommen till Kammarkollegiet senast den 31
mars 2017. I rekvisitionerna ska hänvisning göras till diarienumret i detta
beslut. Utgifterna ska belasta det under utgiftsområde 24 Näringsliv
uppförda anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m., anslagsposten 1
Näringslivsutveckling - del till Kammarkollegiet.
Inom ramen för uppdraget får Vinnova använda högst 3 miljoner kronor
per år för att i dialog med berörda parter genomföra informationsinsatser
för att sprida resultat och underlätta implementering. För de uppgifter
som utförs av E-hälsomyndigheten ska Vinnova för respektive år 2016
och 2017 betala högst 1,5 miljoner kronor. Bidraget ska betalas enligt
utbetalningsplan och kriterier som beslutas av Vinnova.
Ej förbrukade medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 30
mars 2018 på bankgirokonto 5052-5781, med angivande av detta besluts
diarienummer.
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Redovisningar av resultatet av uppdraget och hur medlen har använts ska
lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 mars
2018. Det ska i redovisningen även framgå vilka insatser som har
påbörjats och genomförts, vilka lärdomar som dragits och resultat
hittills.
Uppdraget

Vinnova ska genomföra nästa steg i en fokuserad satsning på forskningsoch innovationsarbete inom området digital hälsa, där viktiga aktörer
som patienter, brukare, vårdgivare, medborgare, universitet, högskolor,
institut, företag och myndigheter, bör medverka. I genomförandet ska
Vinnova utgå från och vidareutveckla det ramverk av öppna
internationella standarder som är att resultat av uppdraget att genomföra
insatser avseende digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg (dnr
N2015/05038/IF). I utvecklingsarbetet ska vårdgivare och huvudmän
delta och bidra genom att genomföra den verksamhetsutveckling och
förändringsledning som krävs för effektivisering och högre kvalitet i vård
och omsorg.
Vinnova ska, i samverkan med E-hälsomyndigheten, utarbeta en plan för
hur ramverket kan förvaltas långsiktigt och identifiera hur berörda
mottagare ska involveras för att möjliggöra implementering i
verksamheterna och därmed nå den interoperabilitet som eftersträvas.
Myndigheterna ska även underlätta för vårdgivare och huvudmän att
kunna tillgodogöra sig ramverk och arbetssätt genom att utarbeta en
handlingsplan inklusive kommunikationsstrategi för hur möjliggörande
lösningar och nya arbetssätt ska spridas. I dialog med berörda parter ska
Vinnova genomföra informationsinsatser för att sprida resultat och
underlätta implementering.
Vidare ska Vinnova göra insatser för att stödja individers behov och
medverkan i utveckling och genomförande av projekt för att
åstadkomma nya lösningar inom digital hälsa. Utveckling av innovativa
affärsmodeller är en viktig del av arbetet, liksom att testa och utveckla
nya ersättningssystem och modeller som bygger på ramverket. Små och
stora företag ska ges möjlighet att samverka med patienter och brukare i
projekten.
Skälen till regeringens beslut

Det finns stora möjligheter för Sverige och Norden att ta en ledande
position inom digital hälsa och bli en globalt ledande testmiljö för digital
hälsa genom att fortsätta de satsningar som påbörjats. Ett
kommunicerande vårdinformationssystem baserat på öppna
internationella standarder, som gör att friskvårdsdata, patientdata, data
från kvalitetsregister och biobanker kan kopplas ihop och användas
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tillsammans på ett unikt, effektivt och säkert sätt, blir till stor
samhällsnytta och en ledande tillgång för hela life science-industrin.
Individ och behovsägare ska stå i centrum. Insatserna syftar till att både
stärka användarinvolvering och skapa ännu bättre förutsättningar för
internationella samarbeten och nya exportmöjligheter.
Både life science och digitalisering är prioriterade frågor för det
nationella innovationsrådet. Uppdraget är en del av
samverkansprogrammet för life science och en del i regeringens
strategiska satsning på life science som samlat ska bidra till bättre hälsa,
till att möta samhällsutmaningar, stärka Sveriges ledande position inom
forskning och utveckling och öka Sveriges konkurrenskraft i ett
internationellt perspektiv. Regeringens samordnare för life science och
den referensgrupp som är knuten till arbetet, har digitaliseringen av
hälso- och sjukvården och socialtjänsten som en högt prioriterad fråga.
Regeringen har även tillsammans med Sveriges Kommuner och
Landsting tagit fram en vision för e-hälsoarbetet till 2025. I visionen
framhålls bl.a. att avsikten är att denna ska följas av en eller flera
handlingsplaner och tekniska standarder som ett av tre insatsområden
som man behöver genomföra insatser inom för att visionen ska uppnås.
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