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Liberalt reformprogram för digitalisering 
av hälso- och sjukvården 
 
Sverige är bland de länder som satsar mest på hälso- och sjukvård och vårdpersonalen har en 
oerhört hög kompetens. Antalet läkare har fyrdubblats sedan 1970-talet och de välutbildade 
sjuksköterskorna är fler än någonsin. OECD:s jämförelser visar att Sverige ligger i toppen när det 
gäller både läkar- och sjukskötersketäthet. Samtidigt ligger vi bland de lägsta i Europa när det gäller 
antalet läkarbesök per person och år. I debatten talas om brist på personal och såväl vårdpersonal 
som patienter upplever att det inte finns tillräckligt med tid för vårdgivande i vården. 
Även om utmaningarna är många finns det ingen anledning att svartmåla situationen inom 
sjukvården. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har presenterat en internationell jämförelse 
som visar att Sverige ligger i topp både när det gäller vårdkvalitet. Den medicinska och tekniska 
utvecklingen har gått framåt med stormsteg, och många behandlingar som tidigare krävde flera 
dagars sjukhusvård kan nu göras med enkel dagkirurgi. Vårdval har ökat vårdutbudet och 
konkurrensen, vilket lett till högre tillgänglighet, kortare väntetider och ökad valfrihet för 
patienterna.  
Samtidigt återstår frågan, hur kommer det sig att Sverige, trots mer ekonomiska resurser och 
personal än någonsin, ändå producerar mindre vård? Liberalerna menar att tidsbristen i vården i 
grunden är ett systemfel - ett symptom på bristfälliga stödsystem, ålderdomlig teknik, långsamt 
införande av nya mer effektiva behandlingsmetoder och svag samverkan. 
Våra intryck från hundratals samtal med vårdens medarbetare är samstämmiga. Onödiga tidstjuvar, 
ständig frustration över otillräcklighet och många arbetsmiljöproblem kan härledas till ett och 
samma problem: informationshanteringen! Vårdpersonalen tvingas dels bära en tung administrativ 
börda med mängder av byråkratiska regler, dels arbeta i en ålderdomlig och splittrad IT-miljö, där 
informationen inte finns digitalt tillgänglig när den behövs och där information måste matas in 
manuellt i olika system och med olika inloggningar. Fax och anteckningsblock är fortfarande 
vanligare arbetsverktyg än läsplatta och interaktiva beslutsstöd. 
 

VÅRA FÖRSLAG. 
• Sverigeförhandling för digitalisering av välfärden. En statlig investeringsfond bör skapas 

för att överbrygga den investeringspuckel som krävs, där investeringar från huvudmännen 
kompletteras med en satsning från staten för att under en femårsperiod föra hela det 
offentliga Sverige in i den digitala tidsåldern. 

• Digital valfrihetsreform i vården. Vårdgivare ska åläggas att erbjuda en lika bra digital 
tillgänglighet som fysisk, där patienten utifrån situation och önskemål själv ska kunna välja 
att konsultera vården med en e-tjänst, telefon, video eller vanligt fysiskt besök. 

• Låt patienter/brukare forma de digitala tjänsterna. Funktionshinder-, patient- och 
pensionärsorganisationerna liksom enskilda patienter och brukare behöver involveras tidigt i 
processen i framtagandet av nya e-hälsotjänster så att tillgängligheten säkerställs.  
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• Mät digital tillgänglighet. Idag mäts tillgänglighet till fysiska besök i vården och 
telefontillgänglighet. För att den digitala tillgängligheten ska utvecklas och bli en självklart 
service till patienterna behöver nya kvalitetsmått skapas som styr mot en förbättrad digital 
tillgänglighet vid sidan av exempelvis fysiska besök.  

• Befäst rätten till den egna journalen. Ge patienter i hela landet sin lagstadgade rätt till 
informationen om sig själv på ett enkelt, lättillgängligt sätt med digitala lösningar.  

• Modern individbaserad integritetslagstiftning. Inför en modern dataskyddslagstiftning 
där individen själv kan gradera sin integritetskänslighet, och välja att dela alla, vissa eller 
inga av sina data för forskning, samkörning eller analys.  

• Rätt till socialt, uppkopplat liv i vård och omsorg. Den som blir inlagd på sjukhus eller 
flyttar till ett äldreboende måste erbjudas möjlighet att använda digitala verktyg för att 
kunna fortsätta använda sociala medier, hålla kontakt med vänner och anhöriga, söka 
information och allt annat som människor idag gör via nätet.  

• Erbjud digitala behandlingsformer. Patienter erbjudas ibland behandling på nätet, 
exempelvis finns i dag internetpsykiatri med goda resultat. Det behövs ett aktivt 
utvecklingsarbete i vården för att skapa fler verkningsfulla, nätbaserade behandlingsformer. 
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Minska vårdpersonalens administrativa börda 
De administrativa bördorna för vårdpersonalen måste minska, och genom att använda modern 
teknik kan värdefull tid frigöras för alla personalgrupper i vården. Administrativt arbete med 
vårddokumentation är nödvändigt i sjukvården. Att dokumentera uppgifter i journaler och 
kvalitetsregister är livsviktigt för patientsäkerheten och avgörande för vårdens utveckling, 
uppföljning och forskning. Men arbetet med att dokumentera måste göras smidigare och mer 
effektivt, där IT ska vara ett stöd – inte en tidstjuv. Dagens lappverk av gamla och nya IT-system 
skapar onödig stress och uppenbara risker för människors liv och hälsa. Bara i Stockholms läns 
landsting finns närmare 1 600 olika IT-system och applikationer i olika versioner. Samma uppgifter 
måste matas in manuellt i olika system, med stor tidsfördröjning och onödiga risker för felaktigheter 
som följd. Situationen är likartad i alla landsting och regioner. Därför är det hög tid för ett tekniskt 
generationsskifte i hälso- och sjukvården, där de gamla journalsystemen som utvecklades innan 
interneteran under tidigt 1990-tal måste avvecklas och ersättas med moderna, flexibla och öppna 
system.  
Medarbetare inom hälso- och sjukvården måste få en modern digital arbetsmiljö som stödjer vård 
och behandling, som minimerar administrationen och som erbjuder interaktiva beslutsstöd som ger 
tillgång till den senaste medicinska kunskapen. Hälso- och sjukvården är en informationsintensiv 
sektor där tillgång till rätt information vid rätt tid och plats och till rätt personer är avgörande. All 
vårdpersonal ska ha tillgång till välfungerande och samverkande IT-stöd som stödjer 
kommunikationen mellan olika professioner och olika delar av vården samt med patienter, anhöriga 
och invånare.  
Pappersbaserade rutiner ska avvecklas och ersättas med moderna digitala verktyg. Det digitala 
stödet måste vara mobilt och ge vårdpersonal på hembesök åtkomst till journal, provsvar, 
läkemedelslista via läsplatta.  
Framtidens vårdinformationsmiljöer måste även kunna hantera, analysera, visualisera och dela stora 
informationsmängder. Med ett välfungerande och modernt IT-stöd stärks den professionella rollen, 
arbetsprocesser effektiviseras, patientsäkerheten ökar och medarbetarnas arbetssituation förbättras 
avsevärt. Digital kompetens hos medarbetare är avgörande för denna förändring när det gäller 
förmågan att använda digitala verktyg och tjänster. Teknikens snabba utveckling innebär att 
medarbetarna behöver få tillgång och tid till kontinuerligt lärande. 
Ansvaret för investeringar i moderna IT-stöd för hälso- och sjukvården ligger hos landsting och 
regioner. Trots att de redan lägger omkring 8,3 miljarder kronor årligen på IT i vården så krävs det 
ytterligare mångmiljardinvesteringar. Sveriges tre största regioner, som täcker mer än hälften av 
landets befolkning (Stockholm, Västra Götaland och Skåne), har tagit ledartröjan för att utveckla 
framtidens vårdinformationsmiljö. Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen har, på 
Liberalernas initiativ, inledningsvis avsatt investeringsmedel om 2,2 miljarder kronor varderaför att 
utifrån verksamhetens behov kravställa och upphandla framtidens moderna IT-system för vården 
och avveckla de gamla, föråldrade journalsystemen. Den Grönblå majoriteten i Västra 
Götalandsregionen, där Liberalerna ingår, har också avsatt medel i en motsvarande satsning. 
Men det räcker inte att de stora regionerna investerar i ny teknik. Hela landet måste vara med och 
lyfta hälso- och sjukvården in i framtiden med hjälp av smarta, interaktiva dokumentations- och 
beslutsstödssystem. 
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Regeringen får inte vara en passiv åskådare. Det behövs politisk kraft och vilja för att hela landet 
ska kunna hoppa på utvecklingståget. Förra regeringen tog lovvärt initiativ till en nationell 
samordnare för vårdens effektivitet. Nästa steg bör vara ett nationellt grepp kring vårdens IT-
infrastruktur och en tydligare ansvarsfördelning mellan de statliga myndigheterna för att stödja och 
stimulera en modern informationshantering i vård- och omsorgssektorn. 
Att uppgradera informationssystemen i samtliga regioner, landsting och kommuner är en avgörande 
fråga för en jämlik och patientsäker vård och omsorg över hela landet. 

• Skapa incitament för digitalisering. Regioner, landsting och kommuner måste utveckla 
incitament för vårdgivare att fasa ut ineffektiva arbetssätt, rutiner och system genom 
moderna digitala lösningar. 

Hög tid för en Sverigeförhandling  
för digitalisering av välfärd 
Staten har en lång tradition av samverkan med regionala och lokala aktörer kring 
infrastruktursatsningar på trafikområdet. Det har möjliggjort flera nödvändiga 
infrastruktursatsningar som haft stor betydelse för Sveriges utveckling. Det är nu dags att staten 
axlar ansvaret för samhällsutvecklingen, där de nödvändiga framtidsinvesteringarna inte bara 
handlar om spår och vägar. Den digitala infrastrukturen för framtidens välfärd behöver lyftas. För 
hälso- och sjukvården, socialtjänsten, äldreomsorgen och hela lifescience-sektorn är detta en 
ödesfråga. 
Utmaningarna med att avveckla välfärdssektorns tunga tekniska arv och fullt ut realisera 
digitaliseringens möjligheter är en större börda än någon kommun eller något landsting ensamt kan 
bära. Det behövs därför en nationell kraftsamling, där staten och huvudmännen tar gemensamt 
ansvar för ett epokgörande tekniskt generationsskifte. Där föråldrad teknik avvecklas och 
konsolideras i rask takt och ersätts med en modern och flexibel IT-miljö som stödjer moderna 
arbetssätt, undanröjer byråkrati och administration och öppnar upp offentlig information för 
individen själv. En statlig investeringsfond bör skapas för att överbrygga den investeringspuckel 
som krävs, för att stötta huvudmän att under en femårsperiod föra hela det offentliga Sverige in i 
den digitala tidsåldern. 
En nationell kraftsamling för att lyfta den digitala infrastrukturen och bidra till utvecklingen av 
moderna e-hälsotjänster skulle bidra till att befästa Sveriges position som en fortsatt framstående 
nation inom hälso- och sjukvård, forskning och näringsliv, samtidigt som det stärker patientens 
ställning. Det skulle också effektivisera vården och frigöra så mycket onödig spilltid att vårdens 
akuta bemanningsproblem i ett slag skulle kunna lösas. En modern digital infrastruktur ger också de 
nödvändiga förutsättningarna för att kunna erbjuda jämlik vård med hög kvalitet och 
patientsäkerhet i hela landet. Sveriges höga ambitioner för en dynamisk och forskningsintensiv 
utveckling inom Life Science behöver säkras, och det förutsätter innovativa och framtidsorienterade 
system.  

• Sverigeförhandling för digitalisering av välfärden. En statlig investeringsfond bör skapas 
för att överbrygga den investeringspuckel som krävs, där investeringar från huvudmännen 
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kompletteras med en satsning från staten för att under en femårsperiod föra hela det 
offentliga Sverige in i den digitala tidsåldern. 

Stärk patientens ställning med moderna e-hälsotjänster 
Digitaliseringen erbjuder de konkreta verktyg som behövs för att realisera de politiska besluten om 
en stärkt patientmakt. En jämlik och tillgänglig vård måste vara flexibel och kunna möta patienter 
utifrån individuella behov och preferenser. Patienterna ska kunna välja att kontakta vården genom 
ett brett utbud av olika e-hälsotjänster som kompletterar de ordinarie kontaktvägarna. Telefon, e-
tjänster och videokonsultation ska vara en lika naturlig del av vårdutbudet som fysiska besök.  
Alla invånare ska ha säker tillgång till sin journal på nätet. Landsting och regioner har idag en 
alltför varierande grad av öppenhet om vilken journalinformation som lämnas ut digitalt till 
patienten, hur snabbt den publiceras eller om de alls erbjuder journalen via en säker webbtjänst. 
Patienter måste garanteras likabehandling i åtkomsten till sina egna hälsouppgifter, och tvingande 
regelverk som befäster patientens fulla åtkomst till sin egen information måste utarbetas. 
Patienter behöver ges möjlighet att bidra med egen hälsodata till vården. Den snabba utvecklingen 
av digitala hälsostöd som hälsoarmband, uppkopplade sensorer, appar och annan utrustning för 
insamling av patientgenererade data ger nya möjligheter för förebyggande hälsovård och kan utgöra 
ett viktigt underlag inför ett vårdbesök. För att stödja den digitala omställningen av hälso- och 
sjukvården behöver landstingen och regionerna fortlöpande utvecklar sina ersättningsmodeller och 
vårdavtal. På samma sätt som regeringen lagstiftat om individens rätt att välja vem jag besöker 
inom primärvården, bör man nu ta nästa steg och befästa rätten att fritt kunna välja hur jag besöker 
vården.  
Dagens lagstiftning för informationssäkerhet och integritetsskydd är föråldrad och inte anpassad 
efter dagens tekniska möjligheter eller moderna människors behov. Det är idag enklare att donera 
sina organ än att donera sina data för exempelvis forskningsändamål. Inför en modern 
dataskyddslagstiftning där individen själv kan gradera sin integritetskänslighet, och välja att dela 
alla, vissa eller inga av sina data för forskning, samkörning eller analys. Möjligheten till så kallad 
Big Data Analytics måste tillvaratas för forskning och samhällsutveckling, med respekt för 
individens integritet och egna önskemål. 
De digitala hälsostöd som nu utvecklas kan ge personer med kronisk sjukdom stora möjligheter till 
ett friskare och mer självständigt liv. Hälsostöden skapar förutsättningar för att kunna ta aktiv del av 
sin egen vård, vara medskapare av medicinsk data och ge full insyn i informationen om sin egen 
hälsa. Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) är ett exempel vars syfte är att förbättra vård 
och behandling av patienter med reumatiska sjukdomar. Patienter och vårdgivare för in data i 
beslutsstödet och i realtid kan vårdgivare ta del av patientens hälsodata och gemensamt tas beslut 
angående fortsatt vård och behandling. Nya utvecklade hälsostöd kan även vara en trygghet och 
underlätta livet för anhöriga, så som föräldrar till barn med diabetes, som kan följa sitt barns värden 
via en app i telefonen. Med säkra digitala lösningar och patientsäkra appar med fokus på 
patientgenererad data ökar patienternas livskvalitet samtidigt som hälso- och sjukvården utvecklas 
och effektiviseras. 
Utvecklingen av e-hälsotjänster ökar förutsättningarna för tillgänglig och jämlik vård oavsett var i 
landet man bor. När geografiska avstånd inte längre blir ett hinder öppnas nya möjligheter för 
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patienter som av olika skäl har svårt att möta hälso- och sjukvården i dag. Västerbottens läns 
landsting har länge arbetat framgångsrikt med vård på distans för bland annat diagnostik, 
konsultation och behandling. Specialistkomptens kan med teknikens hjälp tillgängliggöras 
oberoende var patienten finns. 
Införandet av virtuella patientbesök, såsom videobesök, samt informationsdelning som möjliggör 
effektiv vård i hemmet, underlättar inte bara i glesbygd utan i hög grad även för exempelvis äldre 
och personer med funktionsnedsättning. Vardagen blir enklare om vissa av läkarbesöken kan 
genomföras hemifrån via videolänk eller om provsvar kan mottas via e-hälsotjänster. Att logga in 
och ta del av sin journal på nätet kan bli en stor trygghet för många äldre och deras anhöriga, och 
innebär en extra kontrollstation för att allt stämmer. 
Redan idag används i vissa fall digitala behandlingsformer, exempelvis inom psykiatrin. Detta 
måste komma fler till del och nya metoder utvecklas.  
Den digitala tillgängligheten måste ses som en central kvalitetsfråga i sjukvården och därför 
kravställas och följas upp på samma sätt som andra viktiga kvalitetsaspekter i välfärden.  
De e-hälsotjänster som utvecklas ska vara användarvänliga för alla invånare oavsett teknikvana 
eller funktionsförmåga. Den digitala tekniken ska användas för att inkludera, inte exkludera. Det är 
därför avgörande att brukare och deras företrädare i exempelvis funktionshinderorganisationerna 
involveras tidigt i processen i framtagandet av nya e-hälsotjänster så att tillgängligheten säkerställs. 
E-hälsotjänster bör även finnas tillgängliga på flera språk.  

• Digital valfrihetsreform i vården. Vårdgivare ska åläggas att erbjuda en lika bra digital 
tillgänglighet som fysisk, där patienten utifrån situation och önskemål själv ska kunna välja 
att konsultera vården med en e-tjänst, telefon, video eller vanligt fysiskt besök. 

• Låt patienter/brukare forma de digitala tjänsterna. Funktionshinder-, patient- och 
pensionärsorganisationerna liksom enskilda patienter och brukare behöver involveras tidigt i 
processen i framtagandet av nya e-hälsotjänster så att tillgängligheten säkerställs.  

• Mät digital tillgänglighet. Idag mäts tillgänglighet till fysiska besök i vården och 
telefontillgänglighet. För att den digitala tillgängligheten ska utvecklas och bli en självklart 
service till patienterna behöver nya kvalitetsmått skapas som styr mot en förbättrad digital 
tillgänglighet vid sidan av exempelvis fysiska besök.  

• Befäst rätten till den egna journalen. Ge patienter i hela landet sin lagstadgade rätt till 
informationen om sig själv på ett enkelt, lättillgängligt sätt med digitala lösningar.  

• Modern individbaserad integritetslagstiftning. Inför en modern dataskyddslagstiftning 
där individen själv kan gradera sin integritetskänslighet, och välja att dela alla, vissa eller 
inga av sina data för forskning, samkörning eller analys.  

• Rätt till socialt, uppkopplat liv i vård och omsorg. Den som blir inlagd på sjukhus eller 
flyttar till ett äldreboende måste erbjudas möjlighet att använda digitala verktyg för att 
kunna fortsätta använda sociala medier, hålla kontakt med vänner och anhöriga, söka 
information och allt annat som människor idag gör via nätet.  

• Erbjud digitala behandlingsformer. Patienter erbjudas ibland behandling på nätet, 
exempelvis finns i dag internetpsykiatri med goda resultat. Det behövs ett aktivt 
utvecklingsarbete i vården för att skapa fler verkningsfulla, nätbaserade behandlingsformer. 


