
e-hälsa vad innebär det? 
 

E-hälsa innebär att använda digitaliseringen och elektroniska tjänster 
för att främja god och jämlik hälsa. Både patienter och vårdgivare kan 
använda e-hälsa. 
 
Neuros vision 
År 2025 ska patienter i Sverige vara bäst i världen på att tillgodogöra 
sig e-hälsans möjligheter. Detta uppnås genom att alla patienter har 
tillgång till bredband och utrustning samt e-hälsans tjänster och 
verktyg. Patienterna erbjuds dessutom riktad information och 
utbildning, anpassad efter var och ens intresse och förmåga. 
 
E-hälsa har inget egenvärde.  
E-hälsa ska bidra till god och jämlik hälsa.  
Digitala verktyg ska tillämpas så att patienterna kan utnyttja sina 
egna resurser. 
ANNIKA STRANDHÄLL 
Socialminister, på Nationella e-hälsodagen 21 februari 2018. 
 
E:et i e-hälsa står för att använda elektronisk informations- och 
kommunikationsteknik. Hälsa syftar på fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande i enlighet med WHO:s definition av hälsa. 
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har en gemensam 
vision för användningen av e-hälsa. Den bygger på att 
digitaliseringens möjligheter ska användas för att skapa god och 
jämlik hälsa, vilket i sin tur ska öka medborgarnas självständighet och 
delaktighet i samhällslivet. 
Med digitalisering menas både digital informationshantering och den 
förändring av verksamheter som tekniken möjliggör eller leder till. E-
hälsa kan därför beskrivas som en förändringsprocess i form av både 
effektivisering och nya sätt att arbeta. 



Vad är e-hälsa ? 
Vad betyder det för dig? 

 
Välkomna till en temakväll om 1177 vårdguidens e-tjänster. 

 

Halland sägs vara bäst i Sverige när det gäller vårdens 
digitala invånartjänster! 
Som boende i Halland kan du förnya recept boka,  
avboka och omboka dina tider  och mycket annat. 
 
Under kvällen kommer du få veta vilka tjänster som finns 
idag och hur dessa fungerar och vad som kommer att 
hända framtiden. 
 
Tag gärna med dig ipad, ipone eller laptop så kan vi 
kanske hjälpa dig att komma igång. 

Medverkande 
Fredrik Stegmark, digitaliseringsstrateg Region Halland  

Tommy Rydfeldt 1:e vice ordförande Hälso- och sjukvårdsutskottet : 

 

Tisdagen den 16 april Klockan 18.00 
ABF-huset Verkstadsgatan 14 Kungsbacka 

Alla intresserade hälsas välkomna  


