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Vad är Inera

Digitaliserings och IT företag som 

hittills verkar inom hälso och 

sjukvårdssektorn

• Fram till 2017 helägt av landsting 

och regioner

• SKL är nu huvudägare

• 21 landsting och 274 kommuner 

är delägare



Skicka

Behovsfångst & stöd Sortering & beredning Genomförande

• Behov

• Idéer & förslag

• Färdiga lösningar

Beskrivning

Kommentus

Inera

SKL

Medlem eller 

marknadsaktör

Förvaltning    

Gemensam organisation för nya behov

3 vägar in 

Gemensam beredning

Koordinerat genomförande

(3 finansieringsmodeller)



Från Ineras nya ägardirektiv

• ” Bolaget ska i första hand ta fram gemensamma tjänster och lösningar till 

stöd för digitalisering och verksamhetsutveckling inom områden där 

marknaden inte bedöms kunna tillgodose ägarnas behov och intressen. 

Bolaget ska så långt möjligt nyttja marknaden och föreliggande 

konkurrensförhållanden.”



Ineras vision och verksamhetsidé

Verksamhetsidé

Vision

Med digitalisering 

utvecklar Inera ett hållbart 

samhälle i världsklass för 

alla

Inera stödjer verksamhetsutveckling i landsting, 

regioner och kommuner, med kvalitetssäkrade digitala 

tjänster, koordinering av digital utveckling och 

kompetens inom arkitektur och interoperabilitet



Ineras kunder utifrån intäkter

Invånare

Leverantörer

Kommuner Landsting och 

regioner

Statliga 

Myndigheter

-

som bedriver hälso-

och sjukvård

-

med behov av 

informations-utbyte

-

som utövar tillsyn & 

uppföljning

Privata

Utförare

-

med avtal

Övriga

81 % 12 %

1%

6 %



Fram till idag över 40 tjänster i förvaltning
- och omkring 20 utvecklingsprojekt pågår

1999 2017



Ineras fyra verksamhetsområden

Vision

Koordinering

DigitaliseringInfrastruktur

Tjänster Koordinering

Koordinerar genom 

samverkan på 

strategisk, taktisk 

och operativ nivå

Vägleder kring 

standardisering, 

interoperabilitet, 

juridik, säkerhet  

och arkitektur

Tillhandahåller 

nationell säker 

infrastruktur som 

förutsättning för 

digital utveckling

Erbjuder 

kvalitetssäkrade 

digitala tjänster 

för invånare och 

medarbetare



Ineras fyra verksamhetsområden

Vision

Koordinering

DigitaliseringInfrastruktur

Tjänster Koordinering

Koordinerar genom 

samverkan på 

strategisk, taktisk 

och operativ nivå

Vägleder kring 

standardisering, 

interoperabilitet, 

juridik, säkerhet  

och arkitektur

Tillhandahåller 

nationell säker 

infrastruktur som 

förutsättning för 

digital utveckling

Erbjuder 

kvalitetssäkrade 

digitala tjänster 

för invånare och 

medarbetare



Nationell patientöversikt (NPÖ)

Alla landsting är anslutna och 

många privata vårdgivare.

Ca 250 kommuner är anslutna 

som konsumenter. Några få är 

anslutna som producenter.

Kommunerna är de största 

användarna.

Ny version av NPÖ kommer i 

april



Journalen – en tjänst som förändrar hälso- och 

sjukvården

Läs din journal



450 tusen

samtal per 

månad

Uppskattade invånartjänster

4 miljoner 

användare

1 miljon

besök per 

månad

8 miljoner

besök per 

månad



Läkemedelstjänster: Sil och Pascal

Alla vårdgivare som 

förskriver 

dosläkemedel 

använder Pascal

Alla landsting och 

regioner använder Sil 

som källa för  

beslutsstöd

Sil Online finns 

tillgänglig för alla.



Digitala blanketter

E-blankettjänsten i kommunernas tjänst sedan 2009

Kommunala tillstånd för många kommuner.

T.ex. Bygglov, serveringstillstånd, försörjningsstöd

• E-blankettjänsten – relativt enkel tjänst som gör 

stor nationell nytta

• Digitala avtal - skapar ordning och reda på Inera

till en billig kostnad



JOURNALSYSTEM
LÄKARINTYG UTFÄRDAS 

OCH SKICKAS TILL 

INTYGSTJÄNSTEN

FÖRSÄKRINGSKASSAN
TAR EMOT INTYG

KOMMUNICERAR VIA FRÅGA-SVAR

INTYGSTJÄNSTEN 
LAGRAR INTYG

REGISTRERAR SAMTYCKE  

WEBCERT
LÄKARINTYG UTFÄRDAS 

OCH SKICKAS TILL 

INTYGSTJÄNSTEN 

STATISTIKTJÄNSTEN
HÄMTAR DATA

MINA INTYG 
INVÅNAREN 

HANTERAR INTYGET

Intygstjänster - Digitala läkarintyg

FLER INTYGSMOTTAGARE
TEX TRANSPORTSTYRELSEN, 

SOCIALSTYRELSEN OCH 

SKATTEVERKET

PRIVATLÄKARE
MED E-LEGITIMATION



Vårdhandboken - ett kunskapsstöd med kliniska riktlinjer, metoder, 

verktyg och praktiska råd för vårdarbetet. På webben utan 

inloggning – senaste året 2,9 miljoner besök/sessioner,  9 miljoner 

sidvisningar.

Användning

• Personal inom vård och omsorg oavsett huvudman eller var 

vården bedrivs

• Verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor  och 

medicinskt ansvariga för rehabilitering - i kvalitets- och 

ledningsarbetet

• Studenter och lärare vid vårdutbildningar

• Närstående vid vård i hemmet.

Vårdhandboken



Ineras fyra verksamhetsområden

Vision

Koordinering

DigitaliseringInfrastruktur

Tjänster Koordinering

Koordinerar genom 

samverkan på 

strategisk, taktisk 

och operativ nivå

Vägleder kring 

standardisering, 

interoperabilitet, 

juridik, säkerhet  

och arkitektur

Tillhandahåller 

nationell säker 

infrastruktur som 

förutsättning för 

digital utveckling

Erbjuder 

kvalitetssäkrade 

digitala tjänster 

för invånare och 

medarbetare



Infrastruktur

I dagsläget ca 15 tjänster. 

• Kataloger som på olika sätt håller information och ägarnas 

verksamhet (t.ex. HSA)

• Säkerhetstjänster (t.ex. spärr och logg)

• Identifieringstjänster (Siths/Efos)Arbetsplatstjänster (t.ex. 

eKlient och Video)

• Integrationstjänster (t.ex. tjänsteplattformar/ESB)



Infrastruktur

• I stort sett alla Ineras infrastrukturtjänster passar väl för 

kommunal verksamhet 

• Infrastrukturtjänsterna skapar påtaglig nytta i form av 

förbättrad användarvänlighet och säkerhet

• Alla infrastrukturtjänster är färdiga att använda idag



Några infrastrukturtjänster satt i ett 

sammanhang









Arkitekturen är i 

grunden generell 

för att använda i 

olika IT-stöd

Ekonomi

Personaladministration

Hälso- och sjukvård

Omsorg

Invånartjänst

Andra branscher…

IT-stöd för 

medarbetare, 

invånare



Inera Säkerhetstjänster

Lokala/regionala 

realiseringar/produkter

Lägg till ny teknik 

för säker 

inloggning

Digitala ID-

intyg

Singelinloggning 

(SSO)



Katalogtjänst HSA 

Lokala kataloger &

provisioneringstjänster,

behörighetsadministration



E-legitimationer

SITHS 

- och snart 

E-identitet för Offentlig sektor Smart kort

Mobilt e-id

Olika bärare



Siths

• Identifiering och signering för verksamhet och 

tjänster inom vård och omsorg

• för användning i tjänsten 

• Ca 480 000 kort för hela SITHS

• Kommunernas andel är ca 20 %

Drygt 100 000 kort med giltiga certifikat



Siths blir E-identitet för offentlig sektor (Efos)

Vad är Efos

Samarbete mellan Inera och Försäkringskassan

Samma som Siths och MCA

”Samma” som BankID / mobilt BankID

Varför Efos

En (1) lösning för offentlig sektor

Modernt

Billigare med en lösning

Hur får ni Efos

Automatiskt om ni har Siths eller MCA



Inera Säkerhetstjänster

Lokala/regionala 

realiseringar/produkter

Tillhandahålla 

informationstjänster –

”API-ekonomi”



Inera Säkerhetstjänster

Hälso- och sjukvård

Lokala/regionala realiseringar



Personuppgiftstjänsten



Personuppgiftstjänstens användning

• Personuppgiftstjänsten används av vårdinformationssystem och 

Säkerhetstjänsterna för att säkerställa patientens/brukarens/invånarens identitet

• Personuppgiftstjänsten används för att säkerställa personalens identitet

• Personuppgiftstjänsten används av e-tjänster för att få fram personuppgifter

• Patientens kontaktuppgifter för kommunen och innevånaren själv



En sammanhållen arkitektur för patientens personuppgifter

Person-

uppgifter

Befolknings-

registret

Reserv-

identiteter

Kontakt-

uppgifter



Tjänsteplattform stödjer standardiserat informationsutbyte

Vårdgivarnas

information

Standardiserad

informationshantering

Applika-

tioner

Vårdsystem

Ineras tjänsteplattform

Inera
Lev YLev X

Inera

Diagnos Vaccination Labbsvar Läkemedel Varningar

”Konsumenter”

”Producenter”

Vårdsystem Vårdsystem Vårdsystem Vårdsystem Vårdsystem Vårdsystem



• eKlient ger de anslutna kunderna en 

automatiserad och digitaliserad 

hantering av klienter och 

applikationer.

• eKlient tar fram dokumentation och 

policys inom området ex för mobilitet

• eKlient har tagit fram en gemensam 

process för att hantera Microsoft 

Windows 10 nya releasecykel 

• eKlient representerar ca 30 regioner, 

landsting och kommuner med 280 

000 klienter



Kvalitetssäkring inom Inera

• Fokuserat område som sedan slutet av 2016 är 

etablerat som avdelningen ”Test och kvalitetssäkring”

• Drivs i sin helhet av det helägda dotterbolaget Nordic 

Medtest



Ineras fyra verksamhetsområden

Vision

Koordinering

DigitaliseringInfrastruktur

Tjänster Koordinering

Koordinerar genom 

samverkan på 

strategisk, taktisk 

och operativ nivå

Vägleder kring 

standardisering, 

interoperabilitet, 

juridik, säkerhet  

och arkitektur

Tillhandahåller 

nationell säker 

infrastruktur som 

förutsättning för 

digital utveckling

Erbjuder 

kvalitetssäkrade 

digitala tjänster 

för invånare och 

medarbetare



Interoperabilitet – system ska fungera tillsammans

• Juridiska krav

• Är tjänsten möjlig, vilka lagar finns som reglerar 
informationsdelning. Vad säger lagarna

Juridisk 
interoperabilitet

• Gemensamma behov

• Överenskomna processer 

• Överenskomna mål, när gör vi vad

Organisatorisk 
interoperabilitet

• Menar vi samma sak

• beskriver vi det på samma sätt

• Kan vi återanvända informationen

Semantisk 
interoperabilitet

• Regelverk

• Anvisningar 

• Tekniska standarder

Teknisk 
interoperabilitet



Ineras fyra verksamhetsområden

Vision

Koordinering

DigitaliseringInfrastruktur

Tjänster Koordinering

Koordinerar genom 

samverkan på 

strategisk, taktisk 

och operativ nivå

Vägleder kring 

standardisering, 

interoperabilitet, 

juridik, säkerhet  

och arkitektur

Tillhandahåller 

nationell säker 

infrastruktur som 

förutsättning för 

digital utveckling

Erbjuder 

kvalitetssäkrade 

digitala tjänster 

för invånare och 

medarbetare



Kunskapsstöd - Arkitektur för digital utveckling
Avstämningsgrupp

• Göteborgs Stad

• Hallands kommun

• VästKom

• Västerås stad

• Karlstad kommun

• Stockholms stad

• StorSthlm

• Uppsala kommun

Referensgrupp

• Haninge kommun

• Skellefteå kommun

• Umeå kommun

• Luleå kommun

• Sundsvalls kommun

• Gävle kommun

• Region Västerbotten

• Eskilstuna kommun

• Hultsfreds kommun

• Kalmar kommun

Malmö stad

• Lunds kommun

• Helsingborgs kommun 

• Kommunförbundet 

Skåne

• Region Jönköpings län

• Västerviks kommun

• Kristianstads kommun

• Region Gotland

• Höglandets IT



Krav för informationsutbyte

Mätdatainsamling Följa remisstatus Remisshantering Åtkomst till 

journalinformation

DOS-förskrivning

Vårdval/Listning Spärrhantering Åtkomstloggning Samtyckeshantering Masterdata

E-tjänsteutbud

EHM-register

AXS

EHM-register

Läkemedelsfört.

EHM-register

Ordinationsregister

EHM-register

PRIS

Masterdata

Terminologi

Masterdata

Anslutning NTJP

Klinisk

Formulärhantering

Elektroniska intyg Patient-journal-index Infektionsuppföljning

Kvalitetsindikatorer Masterdata

Medarbetare

Masterdata

Organisation

Masterdata

Behörighetsstyning

Masterdata

Peronuppgifter

Patientportal Försäkringsmed. 

beslutsstöd

Masterdata

Utbud

Högkostnadsskydd Utomlänsfakturering

http://rivta.se/domains/domain-clinicalprocess_healthcond_description.html


Kravmallar för kommuner



Kunskapsstöd - Arkitektur för digital utveckling

• Gemensamt arbete med remisser från myndighet till 

kommuner avseende digitalisering

• Ta fram förslag på gemensam treårsplan 

för digitalisering

• Stöttar projekt som t.ex. Bokning och bidrag, 

Serverat samt Säker digital kommunikation

• Tagit fram förslag på nya tjänster i 

kommuner (Ute på remiss)



Första inventering av kommunernas behov
Nya tjänster till stöd för kommunal verksamhetsutveckling

Koordinering:

• Juridiska förutsättningar för samverkan 

med stat

• Prioriteringar och finansiering av tjänster

• Paketering av Ineras tjänster utifrån 

kommunernas förutsättningar

• Löpande leverantörsdialog

• Medverkan i statliga 

digitaliseringssatsningar

Tjänster:

• Automatisering av administrativa 

processer

• Ärendetyper

• Digitala medarbetare (digital 

assistans)

• Riktlinjer vid anskaffning

• Gemensamt kravbibliotek

• Samverkansformer mellan 

kommuner och statliga myndigheter
Vision 

Koordinering 

Digitalisering Infrastruktur   

Tjänster Koordinering 

Digitalisering:

• Dataskyddsförordningen i praktiken

• Skolans IT-arkitektur

• Formulärstandard för kommunal 

ärendehantering

• Principer för arkitektur 

• Sammanhållen målarkitektur

• Behov av referensarkitekturer

Infrastruktur:

• Gemensamma begrepp

• Masterdatahantering

• Öppen data

• Säker digital kommunikation

• Federationsstrategi



Tjänster kommunerna använder redan idag

• Pascal förskrivningsstöd

• Nationell patientöversikt

• SITHS identifieringstjänst

• Sjunet kommunikationsnätverk

• HSA katalog

• Säkerhetstjänster

• E-blankettjänsten

• UMO – ungdomsmottagning

• Rådgivningsstödet webb

• Vårdhandboken

• NITHA händelseanalys

• Svevac vaccinationsjournal

• Video och distansmötestjänsten

• Hjälpmedelstjänsten

• E-klient standardiserad digital 

arbetsplats

• Hälsoläge analysverktyg



Prioritering för kommunal verksamhet kommande år

Vård och 
omsorg

Skola och 
lärande

Integration 

och arbete
Tillväxt och 
samhälls-
byggnad

Kultur, 
fritid och 
besöks-
näring

Demokrati 
och 

delaktighet

Digital infrastruktur

Arkitektur och informationsförsörjning

1

1

1

2 3 3 3 3



Exempel på nya infrastruktursatsningar

Säker Digital Kommunikation (SDK)



Vilka slags kanaler ska Säker digital 

kommunikation kunna komplettera/ersätta?

Fax

Telefon

Brev, Rek

eBrev (digitalt-fysiskt)

Exempel: Sändare sänder 

säkert digitalt meddelande. 

Mottagare tar emot digitalt. 

Båda parterna är anslutna till 

Säker digital kommunikation. 

Båda ska kunna hantera 

bilagor, pdf1A.



Mål för projektet

• Sverige ska ha en standardiserad förmåga till säker digital kommunikation 

mellan offentliga aktörer och privata utförare av offentligfinansierad 

verksamhet

• På sikt även förmedling via kommunikationskanaler till privatpersoner och 

andra intressenter 

• Fokus bör även läggas på vad som kan göras i samverkan och med befintliga 

verktyg



Steg mot säker digital kommunikation

Vanlig e-post

fax, post, 

telefon

Säkert strukturerat utbyte 

Steg 1

vanlig e-post, fax, 

post, telefon

Säkert 

ostrukturerat utbyte

Säkert

strukturerat utbyte 

Steg 2

Säkert 

ostrukturerat utbyte

(Kvarstående behov)

Säkert 

strukturerat utbyte 

Steg 3



Proof of Concept 2018

• Syfte med PoC – Verifiera ansatsen Säker digital kommunikation inklusive 

eDelivery som grund

• Teknisk inriktning – prioritet på att göra det absolut nödvändiga för hur 

Säker digital kommunikation kan realiseras i första version

• Ta fram principer & regelverk för tillit och informationsutbyte






