
Kvalitetssäkring av hälso- och 
sjukvårdens systemlösningar
Bredbandsbåten - Stadsnätsföreningen

Stockholm 2016-10-04

Peter Furster

+46 703 610388

peter.furster@nordicmedtest.se



Utmaning

2

%

tid



3



4



Möjligheter

5

2005
2013

1996

2020

50 000 000 000

uppkopplade

enheter



■ Avancerade processer

■ Hög grad av IT-stöd

■ Ökade krav

■ Vertikal historia, 
horisontell ambition

■ 4 Departement, 20 Myndigheter, 21 Landsting,
290 Kommuner, privata aktörer, bransch- och
intresseorganisationer…

Är vårdens IT-miljö annorlunda 
än andra branscher?



E-hälsa är komplext
Teknik, semantik och människor
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Ett enkelt exempel…



Ett stort antal kedjor med 
länkade experter…



…som vill få igenom flödet…



Nordic Medtest

”Genom oberoende testning och kvalitetssäkring 

bidrar vi till mer användbar och säkrare IT i vården”



Nordic Medtest
Ett oberoende och öppet testcenter där vårdgivare i samverkan med leverantörer av IT kan 

utveckla, testa och på ett säkert sätt införa nya och innovativa IT-tjänster i vård och omsorg.
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Nationella tjänsteplattformen
Navet mellan system och tjänster
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Test och kvalitetssäkring av 
nationella e-hälsotjänster

■ Teknisk interoperabilitet (TK)

■ Säkerhetslösningar

■ Funktionalitet

■ Prestanda och driftstabilitet

■ Användbarhet

■ Lagkrav

■ Semantisk interoperabilitet

■ Förvaltningsbarhet
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Räcker det med kravspecen?



Erfarenheter



”Nånannanismen”

■ Leverantörens ansvar…

■ Intressenter med åsikter, 
intressenter med mandat

■ Ansvar för helheten

■ Tillit eller kontroll



Pris och kostnad

■ Vad får kvalitetssäkring kosta?

■ Hur räknar man hem värdet?

■ Priset för kvalitetssäkring belastar en
budget, kostnaden för kvalitetsbrist-
kostnader en helt annan



Regulatoriska krav

■ Formuleringar svåra att applicera på 
en IT-lösning

■ Bristande vägledning, tveksamheter 
måste prövas juridiskt

■ Personlig integritet väger tungt



Hur högt ska vi lägga 
”kvalitetssäkringsribban”?

■ Vi vill främja innovations-
klimatet och ta tillvara 
tekniska möjligheter…

■ Vi är i en bransch som jobbar 
med liv och död…



Det är nu det händer…



Sverige är bäst i världen på e-
hälsa 2025



Tack för uppmärksamheten!
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