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Förord  

I regleringsbrevet för 2018 har E-hälsomyndigheten fått i uppdrag att koordinera det 

Samordningskansli som beskrivs i Handlingsplan för samverkan för genomförandet av 

Vision e-hälsa 2025 som staten och Sveriges Kommuner och Landsting har kommit 

överens om (S2017/00379/FS). E-hälsomyndigheten har, i enlighet med uppdraget, 

tillhandahållit personal som tillsammans med Sveriges kommuner och landsting 

bemmanar kansliet och även hanterat överiga kostnader för kansliet tillsammans med 

Sveriges kommuner och landsting. 

Denna rapport redovisar hur detta uppdrag har genomförts. Rapporten är framtagen av 

titel Senior rådgivare/expert Malin Amnefelt. Beslut om denna rapport har fattats av 

generaldirektören Janna Valik, avdelningschef Annemieke Ålenius, har varit 

föredragande.  

 

 

Janna Valik 

Generaldirektör 

 

 

 

Stockholm den datum månad 2018 
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1. Samordningskansliets uppdrag 

 

Kansliets uppdrag och ansvar styrs utifrån handlingsplanen för samverkan 

för genomförandet av Vision e-hälsa 20251 och preciseras i en årlig 

verksamhetsplan, vilken beslutats inom styr- och samverkansorganisationen 

för Vision e-hälsa 2025. 

Samordningskanslist huvuduppgifter under 2018 är:  

• Administrativt stöd till styr- och samverkansorganisationen 

o Vilket bland annat innebär att bereda underlag till berednings- 

och styrgruppen, anordna möten för ordförande för 

arbetsgrupperna, bereda möten i nationella rådet och forum 

för standarder. Desutom ansvarar samordningskansliet för att 

arbetet i styr- och samverkansorganisationen flyter på enligt 

årsprocessen och samordningsplanen. 

• Kommunikation och omvärldpåverkan om Vision e-hälsa 2025 

o Vilket bland annat innebär att hålla i den webbplats och de 

kommuniationskanaler som finns för Vision e-hälsa 2025 samt 

anordna seminarier inom aktuella ämnen. 

• Omvärldsbevakning 

o Under 2018 är omvärldsbevakningen inriktad på att stödja 

andra organisationer i sin internationella omvärldsbevakning 

inom e-hälsa detta görs bland annat genom att en ny sida på 

webbplatsen skapats där korta texter och länkar till andra 

länders arbete med e-hälsa. Internationella gäster bjuds 

också in till seminarier och videopoddar.  

2. Samordningskansliets organisering 

Samordningskansliet är en gemensam resurs för parterna i 

överenskommelsen om Vision e-hälsa 2025 (Socialdepartementet och 

Sveriges kommuner och landsting (SKL)). Samordningskansliet bemannas 

av resurser från SKL och staten, statens resurser har koordinarats genom 

e-Hälsomyndigheten i och med detta uppdrag.  

Samordningskansliets uppgift är att vara en fristående och oberoende resurs 

och stöd för arbetet med och information om Vision e-hälsa 2025. 

Kansliet arbetar virtuellt och har, vid behov, fysiska mötesplatser på 

Socialdepartementet, SKL och E-hälsomyndigheten. 

                                                
1 https://ehalsa2025.se/wp-content/uploads/2018/03/Handlingsplan-e-hälsa-svensk-version.pdf [2018-10-
26] 

https://ehalsa2025.se/wp-content/uploads/2018/03/Handlingsplan-e-hälsa-svensk-version.pdf
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3. Samordningskansliets ekonomi 

E-hälsomyndigheten har för uppdragets genomförande fått 2 000 000 kronor 

att använda under 2018. Dessa medel har hittils används för 

personalkostnader för att bemmana kansliet med en ca 60% tjänst där SKL 

har bemmanat kansliet med lika mycket resurser för att driva 

samordningskansliet.  Samt övriga kostnader så som stöd i kommunikation 

och för att stödja styr- och samverkansorganisationen.  

De samlade kostnaderna för kansliet beräknas bli 4 000 000 kr för 2018.  

 


