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HIC (Centrum för Hälsoinformatik) 

Behovsdriven forskning med fokus på 

• Kliniskt beslutsfattande 

• Patient-centrerade informationssystem för 

samverkan i vården 

• Stöd för egenvård 

• Användbarhet/Användacentrerat design 

 

Centrum för Hälsoinformatik 

www.ki.se/hic     Följ oss påTwitter: @HIC_KI 
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eHälsa vs. Hälsoinformatik 

eHälsa 

Tillämpning och utvärdering 
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Sabine Koch, 2012-11-08 

Verksamhetsnära 

eHälsa 
Patientnära eHälsa 

http://www.sll.se/
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Typer av ”patientnära 

eHälsotjänster” 
• Portaler  

• Sociala nätverk 

• PHR – Personal Health Record 

• Mätutrustning (t ex diabetes) 

• Friskvård 

Sabine Koch, 2012-11-08 
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Exempel 
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Foto: Fröken Fokus 

Exempel 
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Exempel 
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Nationella tjänster/projekt 

• 1177 

• Vårdguiden 

• Mina Vårdkontakter 

 

• Din Journal på Nätet 

• Mina Hälsotjänster  

• Mina Vårdflöden 

Sabine Koch, 2012-11-08 
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Syfte 

• Öka patientens delaktighet 

• I förlängningen förbättra vårdresultat och 

verka hälsofrämjande 

http://www.sll.se/
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Vad vill patienterna? 

Patienternas uttalade behov av data och information 

 

Ur journalen: 

- problemlista (= diagnoser + deras beskrivningar) 

- behandlingar 

- huvuddiagnos 

- allergier 

- admin info om vårdgivare 

- hemmonitoreringsdata (blodtryck, glukos, puls mm) 

- familjeanamnes 

- egenanamnes 

- vaccinationer 

- medicinlista 

- laborvärden 

- radiologi utlåtanden 

- vårdanteckningar från sjukhus, primärvårdsbesök mm 

 

(Tang et al, 2006) (Do et al, 2011) 

http://www.sll.se/
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Vad vill patienterna? 

Patienternas egenregistrering 

 

- diagnos 

- medicinering 

- labortester 

- diagnostiska studier 

- vaccinationer 

- allergier 

 

(Kim and Johnson, 2002) 

http://www.sll.se/
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Vad vill patienterna? 

Patienternas behov av funktionalitet 

 

- Förnyelse av recept 

- att kunna se tidigare förskrivningar 

- att få beskrivningar till mina mediciner 

- att kunna hantera vårdkontakter (boka/avboka tider; se tidigare besök) 

- att få tillgång till journalinformation 

- att få säker kommunikation med vårdpersonal (doktor, ssk) 

- att få en översikt över mina mediciner + evtl. kontraindikationer 

- att få påminnelser för preventiva åtgärder/kontroller 

- sökfunktioner 

- översättning av medicinska uttryck/utlåtanden till ”vanligt” språk 

- grafisk framställning av labbinformation/trender 

- åtkomst till interaktiva bloggar/sociala nätverk 

 

(Nazi, 2010) (Do et al, 2011) 
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Vilka risker ser patienterna? 

 

- Säkerhet 

- Integritet 

- Tillit 

 

(Koch, Vimarlund 2012) 

http://www.sll.se/
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Future? 

Healthons  

= distributed affective Intelligent Caring 

Creatures (ICCs) 
(Bushko, 2005) 

http://www.sll.se/
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Framtiden? 

”ICCs are healthons carried by consumers in their bodies,  

on their bodies and are embedded in their homes,  

offices, cars, planes, furniture, and robo-pet assistants.” 

”Healthons are tools combining prevention  

with diagnosis and treatment based on 

- continuous monitoring and 

- analyzing of our vital signs and biochemistry of the body.” 

”Healthons will be able to talk to each other  

and be able to explain what is happening  

with consumer’s health at any moment.” 

”Healthons in 2050 will be like vitamins in 

2005 – broadly available and used by everyone, 

but personalized and intelligent.” 

(Bushko, 2005) 

http://www.sll.se/
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Etiska frågeställningar 

• Integritetsskydd och säkerhet 

– Vem har tillgång till patientinformation i t ex online miljöer 

eller när patientinformation genereras automatiskt? 

– Var och av vem lagras data? 

– Är informationen korrekt och uppdaterat? 

– Vem har rätt och/eller skyldighet att radera data? 

– Vem bär ansvaret när och för vad? 

• Jämlik tillgång till eHälsotjänster 

– Ombud? 

 

Sabine Koch, 2012-11-08 
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Frågor? 

Sabine Koch 
Professor och föreståndare 

Centrum för hälsoinformatik 

Karolinska institutet 

171 77 Stockholm 

 
sabine.koch@ki.se 

URL: ki.se/hic   

Twitter: @HIC_KI 
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