Land

Relevant(a) organisation(er)

Uppdrag

Länk

Norge

Direktoratet for e-helse – statlig
myndighet under Helse- og omsorgsdepartementet

Etablera standarder

https://ehelse.no/

Nasjonal IKT – ägs/drivs av hälso- och
sjukvårdsregionerna

Utveckla och förvalta standardbaserade
tillämpningar i samverkan med
verksamheter och it-leverantörer.

https://nasjonalikt.no/

MedCom – finansieras och ägs
gemensamt av Sundheds-ministeriet,
Danske Regioner och Kommunernes
Landsforening

Förvalta standarder och standardbaserade
tillämpningar

http://medcom.dk/

Sundhedsdatastyrelsen – statlig
myndighet under Sundheds- og
Ældreministeriet

Förvalta standarder

THL (Institutet för hälsa och välfärd) –
statligt verk (?) med flera finansiärer,
bl.a. Social- och hälsovårdsministeriet

Tillhandahålla strukturer för
informationshantering inom social- och
hälsovården, bl.a. kodtjänst med
datastrukturer (koder och klassifikationer)

https://www.thl.fi/sv/web/informat
ionshantering-inom-social-ochhalsovarden

Kanta – statlig tjänsteleverantör (?) som
drivs av THL i samverkan med andra
statliga aktörer, bl.a. Social- och
hälsovårdsministeriet.

Ta fram och förvalta nationella e-tjänster,
t.ex. e-recept, patientdataarkiv och tjänster
för medborgarnas åtkomst till sina egna
hälsodata.

http://www.kanta.fi/sv/

e-Estonia: The Digital Society – statligt
och domänövergripande initiativ som
omfattar ett antal ”byggstenar” inom
offentlig sektor i form av tjänster, bl.a.
hälsotjänster, och den infrastruktur som
kopplar ihop dem (”X-Road”).

Tillhandahålla e-hälsotjänster som e-recept
och det nationella patientjournalsystemet.

https://e-estonia.com/component/

Nictiz – nationellt kompetens-center för
standardisering och e-hälsa som (nästan
helt) finansieras av Ministeriet för hälsa,
välfärd och idrott.

Bistå med expertis om standardisering av
vård- och omsorgsinformation.

Danmark

Finland

Estland
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Nederländerna

Ta fram och förvalta e-hälsolösningar

Förvalta system och e-tjänster

http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da

Ta fram statistik

Tillhandahålla e-tjänster för socialtjänsten,
t.ex. ansökan om sjuk- och
föräldrapenning.

https://www.nictiz.nl/overnictiz/english

Tillhandahålla standarder och
standardbaserade tillämpningar
Tillhandahålla kunskap och information
om ”best practice” och trender inom ehälsa.
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Storbritannien

NHS Digital – myndighet/utförare under
Department of Health (England, Wales
och Northern Ireland)
(NHS Scotland har ett eget e-hälsoinitiativ i samarbete med den skotska
regeringen.)

Australien

Australian Digital Health Agency –
statlig myndighet under Department of
Health

Utveckla och drifta it-system och
infrastrukturlösningar.

https://digital.nhs.uk/home

Samla in, analysera och publicera
hälsodata.
Tillhandahålla standarder för
informationshantering och
informationssäkerhet.

Tillhandahålla e-tjänster, t.ex. epatientöversikten My Health Record och
standardiserad information kopplad till
den.

https://www.digitalhealth.gov.au/
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Tillhandhålla standarder och
standardbaserade tillämpningar för
informationshantering.
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