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Förord 
Tänk dig att du har en idé om hur digital kommunikation kan användas inom vård och 

omsorg. En idé som kan förbättra livssituationen för brukare eller arbetssituationen för 

personalen i en verksamhet. En idé som ger oss möjligheter att klara av de utmaningar 

som vården och omsorgen står inför. Oavsett om du är en tjänsteleverantör som 

utvecklar tjänster för e-hälsa eller e-omsorg, eller arbetar som utvecklare eller chef i en 

kommun som ska införa tjänsterna, så väcker processen vissa frågor. Dessa rör allt från 

frågor om bredbandsinfrastruktur, brukarnas behov och hur dessa kan tillgodoses med 

hjälp av digitalisering. Inte minst uppkommer frågor om vem som ansvarar för vad i de 

olika stegen som det innebär att införa en e-hälsotjänst. En kommunikationskedja utan 

avbrott är kärnan i e-hälsotjänsten, och alla felkällor i användningen av tjänsten och 

bredbandet som ska leverera den behöver behandlas. Införandet av e-hälsotjänster måste 

också förankras hos brukare, i den aktuella verksamheten
1
, samt hos berörda 

beslutsfattare. 

 

E-hälsoområdet är brett och växande, och förutsättningar och frågeställningar skiljer sig 

i viss mån beroende på huvudman och vilken typ av verksamhet som ska digitaliseras. 

Olika typer av tjänster ställer också olika krav på bredbandsinfrastrukturen
2
 och 

bredbandstjänsten. Arbetsgruppen valde i ett första skede att fokusera på tre konkreta 

användningsfall inom kommunal omsorgsverksamhet; larmfunktion med tal, kamera för 

nattillsyn på distans samt videokonferensmöjlighet med flervägskommunikation. 

Arbetsgruppen har studerat tjänsterna utifrån både leverantörens och beställarens 

perspektiv.  

 

För att e-hälsotjänster ska bli en naturlig del av ordinarie vård och omsorg behöver 

kommunerna få med alla på tåget. Kraven är höga och därför behövs bredband med god 

tillgänglighet och täckning, hög kvalitet och tillförlitlighet hos brukarna var de än 

befinner sig. I en kommun finns det många nyckelroller som på olika sätt är involverade 

i att införa och leverera e-hälsotjänster genom bredbandsinfrastruktur. Alla dessa roller 

behöver samverka inom kommunen och med andra aktörer. På nationell nivå finns flera 

olika myndigheter som arbetar med utbildning, stöd och riktlinjer m m. för e-hälsa, men 

det saknas tydliga mål för omsorgstjänster i nationella strategier och det finns ingen 

tydligt utpekad aktör som har ett helhetsansvar för e-hälsa. Vart ska en kommun vända 

sig för vägledning och stöd? På den nationella nivån behövs en bättre samordning av 

riktlinjer, utbildningar och strategier.  

 

Utmaningarna till trots arbetar allt fler kommuner aktivt med e-hälsa och pilottester 

genomförs på många håll. E-hälsa är en fråga som engagerar många. Arbetsgruppen ger 

förslag på ett antal åtgärder som kan hjälpa både kommuner, tjänsteleverantörer och 

bredbandsaktörer att tillsammans utveckla och implementera e-hälsotjänster som klarar 

samhällsutmaningen.  

  

                                                      
1 Exempelvis hemtjänsten eller hemsjukvården. 
2 Här avses fast, mobil och annan trådlös bredbandsinfrastruktur. 
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Sammanfattning 
Dagens e-hälsotjänster i kommuner måste bli en del av ordinarie vård och 

omsorg och kraven är höga på att e-hälsotjänsterna ska fungera väl. Vård 

bedrivs generellt i landstingets regi dock är hemsjukvården ofta kommunal. 

Därutöver finns kommunal vård bl a på korttids- och äldreboenden. 

Omsorgstjänster är kommunernas ansvar. I denna rapport kommer 

omsorgstjänster att behandlas. 

 

Eftersom e-hälsa fortfarande är relativt nytt inom kommunal verksamhet råder 

viss osäkerhet kring funktion och kvalitet i tjänsterna. Bredband med god 

täckning, hög kvalitet och hög tillförlitlighet måste finnas hos brukarna oavsett 

om de bor i städer, på landsbygden eller i glesbygd. Parallell 

bredbandsinfrastruktur så långt ut mot brukaren som det går är att föredra, då 

detta ökar driftsäkerheten och robustheten. Bredbandets funktion och därmed 

tjänstekvaliteten kan påverkas av många faktorer, exempelvis avståndet till 

närmaste mobilmast, placeringen av WiFi-routern, uppdatering av program, 

service, strömavbrott etc. Fast och mobil bredbandsinfrastruktur har även olika 

styrkor och svagheter och det är viktigt att beställaren förstår skillnaderna i 

infrastrukturen. Övrig utrustning i hemmet för e-hälsotjänsten, exempelvis 

larmdosor eller kameror, liksom brukarens hantering av utrustningen kan också 

ha påverkan på tjänstens kvalitet. Vidare har UPS: er i hemmen nämnts som 

viktiga förutsättningar för en kontinuerlig drift av e-hälsotjänster eftersom 

utrustning för e-hälsa samt bredbandsuppkopplingen båda är beroende av ström 

för att fungera.  

 

Det är viktigt att testa e-hälsotjänsten i användarmiljön innan den levereras och 

att arbeta med risk- och sårbarhetsanalyser samt kontinuitetsplanering av e-

hälsotjänsten för att fastställa roller, ansvar och åtgärdsplaner. Genom testerna 

fås värdefulla erfarenheter som kan användas i bl a upphandling av tjänsten och 

planering av verksamheten. Tydliga regler och miniminivåer behöver 

specificeras. Minimiregler för bl a uppkoppling, stabilitet och redundans 

underlättar upphandling, enligt kommuner och regionala e-hälsosamordnare. En 

tidig dialog mellan tjänsteleverantörer och beställare (kommuner) kan också 

underlätta utvecklingen av e-hälsotjänster av hög kvalitet.  

 

Idag saknas ofta specifika tekniska krav i de ramavtal och mallar som finns att 

tillgå. Kammarkollegiet har dock avtal för kommunikationstjänster, men även 

dessa saknar tekniska detaljer anpassade för e-hälsotjänster. Här har SKL en 

viktig roll i att ta fram upphandlingsstöd avseende e-hälsotjänster och regionala 

upphandlingsorgan kan agera draghjälp åt kommuner samt genomföra 

ramavtalsupphandlingar. Post- och telestyrelsen (PTS) bör i samarbete med 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner 

och Landsting (SKL) genomföra workshopar riktade mot kommuner i syfte att 
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ge vägledning i hur kommunerna kan genomföra risk- och sårbarhetsanalys och 

kontinuitetsplanering samt hur de kan kravställa elektronisk kommunikation för 

e-hälsa med avseende på drift- och informationssäkerhet. De regionala 

bredbandskoordinatorerna kan vara behjälpliga i detta arbete bl a genom att 

beskriva vilka förutsättningar som gäller i de olika kommunerna. De 

kommunala bredbandssamordnarna har ofta rollen som it-chef i kommunerna, 

vilket gör att de har en viktig roll i kravställningen. I mindre kommuner kan de 

även ha andra roller kopplade till bredbandsinfrastruktur. Koordinatorerna kan 

vidare med hjälp av en väl fungerande samverkan med länsstyrelser, regioner 

och kommuner bidra till att beskriva för aktörer som lokalt anlägger och äger 

nät, bl a villa- och fiberföreningar hur detta kan göras på ett robust och 

driftsäkert sätt. Eftersom frågor om robusthet, tillgänglighet och kvalitet 

upplevs som diffusa i flera kommuner skulle en pilotstudie kring lokalt utbyggd 

bredbandsinfrastruktur ge värdefull input i hur exempelvis en kommunal 

bredbandssamordnare kan agera för att främja framtidssäkert bredband.  

 

Informationen som passerar genom kommunikationskedjan måste vara säker 

och brukarens integritet värnas. Att åstadkomma en leveranskedja med säker 

information är komplext då det är många inblandade aktörer. Frågor kring 

Personuppgiftslagen (PUL) är viktiga att beakta. När det gäller säkerställande 

av personlig integritet i e-hälsotjänster, t ex i distanstillsyn via kamera, har 

frågan inte prövats rättsligt fullt ut, även om tolkningar av regelverket har gjorts 

av högre instans. Samtycke från brukaren har möjliggjort för kommuner att 

komma vidare i utvecklingen av e-hälsotjänsterna. Ytterligare riktlinjer är dock 

att vänta då Socialstyrelsen har fått ett uppdrag kring regler för samtycke. 

 

Vidare finns praktiska och ekonomiska fördelar med ett samlat grepp kring 

olika omsorgstjänster där. En stor efterfrågan förväntas på e-hälsotjänster inom 

omsorg, vilket är fallet med de ingående tjänsterna i praktikfallet. Detta reser 

behov av såväl miniminivåer vad avser kvalitet i bredbandsinfrastrukturen och 

bredbandstjänster som öppna och skalbara lösningar för sammankopplingen 

med tjänster. Olika e-hälsotjänster ställer också olika krav på 

bredbandsinfrastrukturen. Det är viktigt att fånga upp sådana krav i god tid 

inför ett införande. Att göra en liknande analys av användningsfall inom 

sjukvården är ett lämpligt uppdrag för en framtida arbetsgrupp inom 

Bredbandsforum. 

 

Det finns också en del initiala hinder för utvecklingen av e-hälsotjänster som 

måste övervinnas. Först och främst behöver e-hälsa bli ett prioriterat område i 

regionala och kommunala digitala agendor. Kunskap på nationell nivå behöver 

föras ut till regional och lokal nivå. Här kan exempelvis regionala e-

hälsosamordnare få viktiga roller som ”digitaliseringslotsar”. Statliga 

stimulansmedel har och kan fortsatt fylla en viktig funktion när det gäller att 

vidareutveckla detta område och öka kunskapen och kompetensen om digital 

välfärdsteknik. Det har dock varit svårt att få till säkra mobila inloggningar för 
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hemtjänstens behov av åtkomst till olika verksamhetssystem. Bristen på 

standarder i e-hälsotjänster har gjort att lokala lösningar har tagits fram som inte 

varit kompatibla med andra tjänster.  

 

På nationell nivå finns flera olika myndigheter som arbetar med utbildning, stöd 

och riktlinjer m m. för e-hälsa. Det saknas dock tydliga mål för omsorgstjänster 

i nationella strategier och det finns ingen tydligt utpekad aktör som har ett 

helhetsansvar för e-hälsa, vilket försvårar en enhetlig syn och enhetlig hantering 

av komplicerade frågor. Det är inte glasklart för en kommun vem man ska 

vända sig till i en viss fråga. Det framgår dock att mycket är på gång på 

nationell nivå i syfte att tydliggöra regelverk, förbereda olika 

infrastrukturlösningar etc. Även en ny vision för e-hälsa förväntas inom kort. 

 

Det bör i sammanhanget också nämnas att det finns flera andra för e-hälsa 

viktiga spörsmål exempelvis att affärsmodeller som stödjer utvecklingen 

främjas. Arbetsgruppen har dock i enlighet med direktivet fokuserat på de 

bredbandsrelaterade frågorna. 

 

Trots de nämnda utmaningarna arbetar allt fler kommuner på flera olika håll i 

landet med e-hälsa och genomför bl a pilottester. Socialstyrelsens uppföljning 

för 2014 visar att alla kommuner har varit involverade i utvecklingen endera 

genom att delta i regionala projekt eller att driva egna lokala projekt. Gällande 

regelverk tolkas och prövas och bredbandstäckningen undersöks med avseende 

på användning av e-hälsotjänster i kommunal vård och omsorg. Västerås stad 

som infört e-hälsa i hemtjänsten är en förebild för många kommuner. Vissa 

regioner, bl a Gävleborg, Värmland och Norrbotten har tagit ett samlat grepp 

runt e-tjänster och bildat gemensamma nämnder som bl a arbetar med att 

prioritera och upphandla e-hälsotjänster. Flera län har också upphandlat 

gemensamma plattformar för e-tjänster vilka även är tänkta att användas för e-

hälsotjänster. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Inera AB3 

samarbetar kring upphandling av systemstöd för e-hälsotjänster (bl a inloggning 

och infrastruktur).  

 

Det finns dock behov av ett antal åtgärder, för att underlätta utvecklingen av e-

hälsotjänster vilka arbetsgruppen redogör för i denna rapport. Kapitel 2 

beskriver förutsättningar utifrån befolknings- och arbetskraftsutveckling, 

tillgång till bredband samt möjligheter och utmaningar med e-hälsotjänster. 

Arbetsgruppen har även ställt en fråga till landets kommuner om hur de arbetar 

med robusthet i kommunenkäten om bredband vars preliminära resultat 

redovisas i denna rapport. I detta kapitel redogörs även för gjorda avgränsningar 

i arbetet. Beskrivningen i kapitel 3 omfattar aktörer, roller, och ansvar i 

tjänsteleveransen kopplat till bredbandsinfrastruktur som bärare av tjänsten. 

Också här har utmaningar identifierats vilka redogörs för. I kapitel 4 följer en 

översiktlig genomgång av pågående aktiviteter inom driftsäkerhet, robusthet, 
                                                      
3 Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete. 
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informationssäkerhet mm. Identifierade behov av ytterligare åtgärder har 

löpande återkopplats till pågående projekt samt delvis resulterat i nya förslag. I 

kapitel 5 slutligen analyserar arbetsgruppen behov av åtgärder för att möta 

utmaningar i leveranskedjan härledda ur beskrivningarna i kapitel 2 och 3 

respektive genomgången i kapitel 4 samt ger förslag på aktiviteter som kan 

underlätta utvecklingen av e-hälsa framför allt med avseende på 

användningsfallen i praktikfallet.  Förslagen sammanfattas i rutan nedan: 

 

Förslag Riktat mot 

E-hälsa bör utpekas som fokusområde i 

regionala digitala agendor och 

kommunala digitala agendor 

Regioner, länsstyrelser och kommuner 

Stimulansmedel bör ges till kommuner 

för genomförande av e-hälsopiloter om 

digital välfärdsteknik inbegripet 

bredbandsfrågor 

Regeringen (samt regionala e-

hälsosamordnare och Socialstyrelsen 

vad gäller fördelning av medel 

respektive uppföljning) 

Arbetsgruppen föreslår att PTS gör en 

utredning kring anmälningsplikten sett 

till bl a leverans av e-hälsotjänster. 

PTS 

PTS får i uppdrag att i samverkan med 

MSB och SKL genomföra workshopar 

riktade mot kommuner gällande 

riskanalys, kontinuitetsplanering och 

anskaffning – regionala 

bredbandskoordinatorer kan utgöra stöd 

genom nätverk mm 

Regeringen (uppdrag och 

överenskommelse)   

SKL bör utveckla och komplettera 

befintliga vägledningar om upphandling 

(bl a tekniska frågor, se bilaga 4) 

SKL 

Regionala bredbandskoordinatorer får 

till uppgift att med stöd från nationella 

sekretariatet och Byanätsforum samt 

underlag från PTS Bredbandsskola 

sprida information om robusthet, 

tillgänglighet och kvalitet – 

koordinatorerna bör samverka med 

kommuner, regioner och län 

Regionala koordinatorer (inom 

nuvarande uppdrag) även kommuner, 

regioner och län 

 

 

En ny arbetsgrupp inom 

Bredbandsforum bör tillsättas som 

genomför ett praktikfall gällande e-

hälsotjänster inom sjukvården 

Bredbandsforums styrgrupp 
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Utöver dessa förslag ger också arbetsgruppen några rekommendationer:  

 Omsorgstjänster med välfärdsteknologi bör tydligare än idag ingå i den 

nationella strategin samt kommande vision för e-hälsa.  

 Regeringen bör i enlighet med tidigare förslag från Samordnad 

efterfrågan verka för inrättandet av ett Välfärdsteknologiforum. 

 PTS får i uppdrag att initiera ett pilotprojekt, exempelvis på Gotland, 

som ska syfta till att identifiera hur befintliga lokalt byggda och ägda 

nät, såsom exempelvis fiberföreningsägda nät, kan nå upp till de 

miniminivåer som fastställs i Robust fiberanläggning samt uppnå de 

krav som ställs i driftsäkerhetsföreskrifterna (PTSFS 2015:2).  
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1 Praktikfallsgruppens uppdrag 

Tillgång till robust bredbandsinfrastruktur av god kvalitet liksom säkra och 

tillförlitliga digitala tjänster över bredbandsinfrastruktur är viktiga 

förutsättningar för ett hållbart samhälle. Hur kan vi säkerställa att 

infrastrukturen är sådan att de digitala tjänsterna kan ha den funktionalitet som 

olika verksamheter behöver? Hur får vi reda på vilken kvalitet på infrastruktur 

som behövs utifrån olika verksamheter, exempelvis e-hälsa, och hur säkerställer 

vi att infrastrukturen håller den nivån? Vem ansvarar för det och vem 

finansierar det? Vilken vägledning och hjälp finns att få för en kommun som 

ska digitalisera sin omsorgsverksamhet och är det som finns tillräckligt? 

 

Målet med Bredbandsforums arbetsgrupp Praktikfallsgruppen var att genom 

praktikfall avseende digitala tjänster bidra till pågående utveckling genom att:   

 synliggöra behov av och möjligheter med framtidssäkert 

bredband för användare och aktörer i det valda praktikfallet,   

 öka kommunikationsutbytet dem emellan bl a i olika vägval 

kring robusthet, tillgänglighet och kvalitet samt  

 koppla vägledningar m m. till verkligheten och identifiera samt 

lyfta fram eventuella behov av ytterligare vägledning, tolkning 

eller liknande av begreppen robusthet, tillgänglighet och kvalitet 

för att säkra leverans av den eller de aktuella tjänsterna. 

 

Tidigare arbetsgrupper bl a Robusthet II har uttryckt att användare behöver bli 

bättre på att efterfråga och beställa framtidssäker bredbandsinfrastruktur för 

sina verksamheter bl a inom e-hälsa. Bredbandsforums Mobilgrupp samt 

arbetsgruppen Samordnad efterfrågan uttryckte att offentliga beställare har svårt 

att utvärdera kvalitet i bredbandsinfrastruktur i synnerhet mobil sådan. 

Ovissheten om bredbandsnätens prestanda och funktionalitet har begränsat 

kommuners handlingsutrymme och bl a inneburit att tidigare tjänsteavtal har 

förlängts eller att pris i stället för kvalitet blivit styrande i utvärderingen av 

tjänster. Det är dock inte bara beställare som måste bli bättre på att beskriva 

sina behov och kravställa därefter. Även leverantörer har ett ansvar att förstå 

beställarens behov och visa på vad som är möjligt att leverera för att tillmötesgå 

detta behov. Angreppssättet för arbetet har därför varit att studera e-

hälsotjänster både utifrån beställarens (kommunens) och tjänsteleverantörens 

(inklusive bredbandsaktörens) perspektiv.  

 

Arbetsgruppen har genomfört en intervjuförstudie samt tagit del av aktuellt 

utredningsmaterial på området för att belysa de frågeställningar som 

uppkommer relaterat till bredbandet vid införandet av e-hälsotjänster.  I 

förstudien har representanter för organisationer (bl a arbetsgruppsdeltagarna) 
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som innehar olika roller och ansvar längs leveranskedjan för en e-hälsotjänst 

fått svara på frågor med utgångspunkt i praktikfallets användningsfall.  

Intervjuerna har genomförts med hjälp av konsultföretaget Combitech (se lista 

på personer som intervjuats utöver arbetsgruppen i bilaga 5).  

I arbetsgruppen har ingått deltagare från Hudiksvalls kommun, IP-Only, 

Ljungby kommun, IT Norrbotten, IT&Telekomföretagen, Post- och 

telestyrelsen, Region Gotland, Svenska Stadsnätsföreningen, Tieto, Telia, 

Telenor och Tele2. Anne-Marie Fransson från IT&Telekomföretagen, tillika 

medlem i bredbandsforums styrgrupp har varit ordförande för arbetsgruppen.  

Från Bredbandsforums kansli har Anna Wibom, Mattias Svanold och Stina 

Levin bistått i arbetet med bl a projektledning och rapportskrivning. 
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2 Behov, möjligheter och utmaningar för 
e-hälsa med framtidssäkert bredband 

2.1 E-hälsotjänster kan bidra till hållbar vård och omsorg 
Sverige och världen står idag inför stora utmaningar genom en växande och 

åldrande befolkning. En allt större andel äldre kommer att behöva tas om hand 

av en minskande yngre befolkning. Arbetskraften inom omsorgssektorn 

minskar bl a genom stora pensionsavgångar de närmaste åren
4
. Detta kommer 

att ställa stora krav på området förutsatt att åtminstone samma tjänster som 

erbjuds idag ska kunna fortsätta erbjudas. Förväntningarna på vård och omsorg 

kan också öka genom de nya digitala möjligheterna som står till buds samt att vi 

blir allt mer vana vid att ständigt vara uppkopplade. Om välfärdssamhället ska 

kunna bestå ställer detta krav på en reformation av omsorgssektorn.  

 

Sveriges befolkningsstruktur har ändrats markant under de senaste 100 åren. 

Idag har andelen 65 år och äldre mer än fördubblats jämfört med år 1900, 

medan andelen barn som är 10 år eller yngre nästan halverats, detta genom att 

vi är friskare och lever längre samtidigt som vi föder färre barn. Denna 

utveckling i kombination med att det är allt färre som vill arbeta inom 

omsorgssektorn
5
, gör att vi står inför en mycket stor utmaning om vi ska kunna 

erbjuda omsorg i samma omfattning som idag. 

 

Diagram 2.1 Befolkningspyramid för Sverige 31 december 1900 samt 2013 

 

Källa: SCB 2015, åldrar i femårsgrupper, andelar av hela folkmängden för respektive år. 

 

                                                      
4 http://skl.se/download/18.a827c16146db10f89acf057/1405502427086/skl-rekryteringsutmaningar-
vardochomsorg.pdf. 
5 Ibid.  

 

http://skl.se/download/18.a827c16146db10f89acf057/1405502427086/skl-rekryteringsutmaningar-vardochomsorg.pdf
http://skl.se/download/18.a827c16146db10f89acf057/1405502427086/skl-rekryteringsutmaningar-vardochomsorg.pdf
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Det finns givetvis skillnader på lokal nivå, vilket framgår av exemplen nedan. 

Vissa kommuner, t.ex. glesbygdskommuner har ännu större utmaningar vad 

gäller åldersstrukturen, där befolkningstornet har blivit en muffins. 

 

Diagram 2.2–2.5 Befolkningspyramider för kommuner från fyra olika 

kommungrupper 

 

 

Källa: SCB 2015, antal den 31 december 2013. 

 

E-hälsa ses som en viktig lösning för att klara av utmaningarna inom såväl 

sjukvårds- som omsorgssektorn. Begreppet e-hälsa är mycket brett och avser 

verktyg och digitala produkter och tjänster som använder it. Allt från 

avancerade applikationer för professionen till applikationer för den enskilde 

användaren för informationsutbyte med sjukvården. Exempel är utrustning för 
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patientövervakning, bokningsprogram för operationssalar, robotkirurgi och 

journalsystem.
6
 

 

För patienten förknippas e-hälsa med ökad flexibilitet vad gäller kontakt med 

vården och tillgång till information. För vården innebär det förbättrad 

patientinformation, samarbete över organisatoriska och geografiska enheter 

samt vård på distans. De medicinska applikationerna är en viktig del av e-hälsa, 

såväl medicinskteknisk utrustning som beslutsstöd i vården.  

2.1.1 Internationellt 

E-hälsa är ett sätt att effektivisera och utveckla vården utan att försämra 

kvaliteten. Det finns en stark utveckling mot mer uppkopplade medicinska 

ändutrustningar.  Området är just nu särskilt stort i Storbritannien, USA (inom 

privat sektor), Indien, Estland, Danmark och Sverige.  Inom e-hälsoområdet har 

antalet patienter som får tillsyn på distans ökat med 51 procent, till 4,9 miljoner, 

under år 2015, om man ser till det totala antalet i världen.  Antalet patienter 

med någon form av distanstillsyn inom e-hälsoområdet förväntas uppgå till 36,1 

miljoner år 2020. Utvecklingen inom e-hälsoområdet går just nu mycket fort 

och nya möjligheter för området identifieras i snabb takt.

2.1.2 Nationell nivå 

År 2006 beslutade regeringen om en Nationell IT-strategi för vård och omsorg. 

Denna reviderades och utvidgades och 2010 fastställdes strategin Nationell e-

hälsa. Målet enligt strategin är att skapa konkret nytta för invånare, personal 

och beslutsfattare. I arbetet med att ta fram strategin deltog 

Socialdepartementet, eHälsomyndigheten, Socialstyrelsen, SKL, 

Vårdföretagarna och Famna. En ny e-hälsovision är nu på gång. 

På nationell nivå finns flera olika aktörer som arbetar med e-hälsa. 

Socialstyrelsen ska, enligt sitt uppdrag inom strategin för nationell e-hälsa, 

samordna den nationella utvecklingen av ändamålsenlig och strukturerad 

dokumentation inom vård och omsorg. Det innebär bland annat ett 

helhetsansvar för att förvalta och vidareutveckla den nationella 

informationsstrukturen och att ta fram regelverk. Myndigheten har i 

regleringsbrev för 2016 även fått nya uppdrag om metodstöd för användning av 

välfärdsteknologi (bl a om samtycke).  

Myndigheten för delaktighet (MFD) har i uppdrag att verka för att 

funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället. Detta innebär 

bland annat att ta fram och sprida information till kommunerna om användning 

och implementering av digital teknik samt digitala trygghets- och 

servicetjänster inom socialtjänst och hemsjukvård. De ska även långsiktigt 

                                                      
6 Trender inom eHälsa, Västra Götalandsregionen, 2015. 
7 E-hälsa – involverar eller saboterar, Ernst & Young, 2014. 
8 mHealth and Home Monitoring, Berg Insight 2015. 

http://www.socialstyrelsen.se/nationellehalsa/nationellinformationsstruktur
http://www.socialstyrelsen.se/nationellehalsa/nationellinformationsstruktur
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utveckla, sprida och förvalta kunskapsstöd riktat till kommuner och andra 

aktörer om hur innovationer, universell utformning och användning av digital 

teknik kan bidra till ökad delaktighet, självständighet och jämlikhet i 

levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning. MFD har i uppdrag att 

sprida kunskap om e-hälsa och genomför i detta syfte bl a regionala konferenser 

för Sveriges kommuner tillsammans med Bredbandsforum, PTS, SKL och 

Socialstyrelsen. Myndigheten har vidare i uppdrag att bygga upp en 

kunskapsbank avseende välfärdsteknologi. 

 

eHälsomyndigheten ansvarar bland annat för att lagra och förmedla elektroniska 

recept, nationell läkemedelsstatistik och det personliga hälsokontot 

”HälsaförMig”.  

 

Även SKL, arbetar med e-hälsa tillsammans med kommuner, landsting, 

regioner, Inera AB
9
 och i nära samverkan med flera andra aktörer. SKL tar bl a 

fram kravspecifikationer, ingår överenskommelser med regeringen kring 

prioriterade frågor, initierar och medverkar i utvecklingsprojekt, tar fram råd 

och vägledningar och skapar forum för erfarenhetsutbyte och 

kompetensutveckling. SKL bistår också med nätverk bl a för regionala e-

hälsosamordnare. 

 

Andra exempel på utbildningssatsningar är de forum för kunskaps- och 

erfarenhetsutbyte som bl a SKL, Swedish ICT, Användarföreningen och 

IT&Telekomföretagen tillhandahåller. Också konferensen Mötesplats 

Välfärdsteknologi som anordnas i samverkan mellan flera aktörer på området 

bidrar till att höja kompetensen på området. Sådana satsningar är likaså viktiga 

för att på ett enkelt sätt sprida och tillgängliggöra kunskap och erfarenheter för 

fler kommuner.  

 

Det finns dock ingen som har ett samlat ansvar för e-hälsa och uppdragen går 

delvis in i varandra, vilket ger en otydlighet. Frågor riskerar också att hamna 

mellan stolar på grund av otydligheten. En viktig aspekt är att det inte är tydligt 

för kommuner vilken aktör de ska vända sig till i en viss fråga. Om vi drar en 

parallell till Bredbandsforum så har forumet bl a bidragit till att öka 

kontaktytorna mellan aktörerna på bredbandsområdet. Ett liknande forum är 

efterfrågat också vad gäller e-hälsa och välfärdsteknologi. 

2.1.3 Regional nivå 

På regional nivå ser man att allt fler av de regionala digitala agendorna lyfter 

vikten av bredband i förhållande till e-tjänster inom vård och omsorg. I 

samband med satsningarna på e-hälsa 2013 där en överenskommelse träffades 

mellan regeringen och SKL inrättades regionala e-hälsosamordnare.
10

 På många 

                                                      
9 Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete. 
10 http://www.regeringen.se/contentassets/0abc09da45504733b62ca6ab32550188/stod-till-en-evidensbaserad-praktik-

for-god-kvalitet-inom-socialtjansten-s20128764fst. 

http://www.regeringen.se/contentassets/0abc09da45504733b62ca6ab32550188/stod-till-en-evidensbaserad-praktik-for-god-kvalitet-inom-socialtjansten-s20128764fst
http://www.regeringen.se/contentassets/0abc09da45504733b62ca6ab32550188/stod-till-en-evidensbaserad-praktik-for-god-kvalitet-inom-socialtjansten-s20128764fst
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håll i landet finns fortfarande dessa funktioner som ett led i utvecklingen av e-

hälsa.  

 

Ett fåtal av de digitala agendorna har dock tydliga handlingsplaner kopplade till 

sig, med vem som är ansvarig, vad som ska göras och när. Politisk förankring är 

viktigt, men det måste kompletteras med tydliga handlingsplaner som följs upp 

och aktualiseras. Att tydliggöra kopplingen mellan bredbandsinfrastrukturen 

och välfärdstjänster samt vilka aktiviteter som krävs för att uppnå uppsatta mål 

är ett viktigt steg för att säkerställa tillgång till t.ex. e-hälsotjänster.  

 

På regional nivå, exempelvis i Västra Götaland, används ca 80 procent av 

sjukvårdsanslagen till behandling av de som är kroniskt sjuka och med hjälp av 

e-hälsa kan en del av dessa patienter sköta mer av sin vård på egen hand. E-

hälsa är också ett av de prioriterade områdena i Gotlands Regionala digitala 

agenda och bl a nattillsyn via kamera har redan införts. Också i Norrbotten och 

Västra Götaland har man arbetat regionalt med e-hälsa och infört e-hälsotjänster 

inom både landsting och kommuner. Gemensamma nämnare för dessa initiativ 

är bl a att det finns robust bredbandsinfrastruktur att utgå ifrån samt 

forskningsinstitut som bidrar till att driva frågorna.  

 

I Stockholms stad pågår ett femårigt projekt, Stockholm Digital Care. Projektet 

drivs tillsammans med SICS Swedish ICT AB, Huddinge kommun, Nacka 

kommun, Södertälje kommun, Kommunförbundet Stockholms län (KSL) och 

Stockholms läns landsting (SLL). Målet är att öka tillväxten för små- och 

medelstora företag i Stockholmsregionen som utvecklar digitala produkter och 

tjänster för äldre. Produkterna och tjänsterna ska bidra till en ökad livskvalitet 

hos äldre och ge offentlig verksamhet möjlighet att möta nya krav på 

äldreomsorgen från framtidens pensionärer. Projektet startade hösten 2015 och 

pågår till och med 2020. 

 

För patienter med långa resvägar har landstinget i Västerbotten möjliggjort vård 

på distans och det används på alla nivåer inom sjukvården och inom många 

olika områden, exempelvis, dialys, hjärt- och lungljud, hudkonsultationer, 

mobilt laboratorium, smärtrehabilitering, KBT, m m

2.1.4 Kommunal nivå 

Även på kommunal nivå arbetar man aktivt med e-hälsa. Det är dock ett fåtal 

som har tydliggjort området i kommunala digitala agendor. Ett undantag är 

dock Västra Götaland, där man aktivt arbetar med att samtliga 49 kommuner i 

länet ska anta sådana.
12

  

 

                                                      
11 www.vll.se, e-hälsa. 
12http://www.vastkom.se/download/18.6bba657514de5550f53fcf2/1434435704729/V%C3%A4gledning_handlingsplan

tsd_arbetafram+1.01.pdf 

http://www.vll.se/
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SKL har fördelat statliga medel för att påskynda e-hälsoutvecklingen inom 

socialtjänsten under 2014 som framför allt har använts för att bygga regionala 

plattformar och infrastrukturer för tjänsterna men även i viss utsträckning för att 

införa e-hälsotjänster för brukare och anhöriga.
13

  Kommunerna har även satsat 

egna medel. Den tjänst som flest kommuner har testat och i viss mån infört i 

ordinarie drift är nattillsyn via kamera.
14

 Det är få kommuner som har utvecklat 

ett mobilt arbetssätt inom såväl socialtjänsten som inom den kommunala hälso- 

och sjukvården. Anledningen är bland annat att det har funnits tekniska problem 

med de mobila lösningarna. Till exempel erbjuder inte alla leverantörer säkra 

anslutningar till verksamhetssystemen via de mobila enheterna.  

 

Det finns exempel på kommuner där man kommit längre med e-hälsa. I 

Hudiksvall har man inom hemtjänsten infört flera tjänster som digitala 

trygghetstelefoner, nattillsyn via kamera, kulturstreaming och tillsyn via 

videosamtal. Vid kravställningen och framtagningen av dessa tjänster har 

medarbetare med kunskap inom hemtjänstområdet och it-området deltagit, 

något som varit mycket framgångsrikt för att täcka in de krav som behöver 

ställas på tjänsteleverantören. Hudiksvall deltar även i EU:s projekt ”Connected 

for Health”, ett projekt som ska identifiera, testa och utvärdera befintliga system 

och tjänster för ett fiberuppkopplat e-hälsohem.  

 

Enligt samverkansprojektet ”Strategisk innovationsagenda” behövs fler och 

öppna internationella standarder, i floran av e-hälsotjänster och tillhörande 

system för att vi inte ska få en fragmenterad marknad med många små aktörer 

som inte kan samverka med varandra.15 Hudiksvall har i samband med tester av 

nattkamera även testat en plattform för e-hälsotjänster, framtagen av Acreo, 

som är öppen både vertikalt och horisontellt. Med detta menas att olika 

tjänsteleverantörer kan ansluta sina e-hälsotjänster till plattformen och använda 

ett och samma bredbandsabonnemang och att plattformen förmedlar elektronisk 

kommunikation oberoende av det underliggande bredbandet. Plattformen 

krypterar också data vilket tillgodoser krav på informationssäkerhet.  

 

Ett annat exempel är Västerås, där man tidigt tog fram tjänster för tillsyn via 

videosamtal (bl a giraffen16) och där har man effektiviserat hemtjänsten genom 

att ge mer vård, tillsyn och stöd på distans. Nattlig tillsyn, social samvaro över 

bildtelefon, påminnelser via sms är exempel på tjänster som Västerås har använt 

hittills.  

 

Kommuner som har utvecklat e-hälsotjänster pekar på vikten av att dra lärdom 

av pilotprojekt och de erfarenheter som fåtts av dessa. För en kommun som ska 

införa sin första e-hälsotjänst kan utmaningarna vara stora. Adekvat 

                                                      
13 E-hälsa i kommunerna – Redovisning av nyckeltal för utveckling av e-hälsa i kommunerna 2015. 
14 Utveckling av e-hälsa i kommunerna – Uppföljning av stimulansmedel 2014. 
15 Strategisk innovationsagenda, e-hälsa i hemmet, juni 2014, framtagen genom bred samverkan i nom ramen för 

Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. 
16 Giraffen är exempel på en videokonferensanläggning för brukare. 
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täckningsinformation kan vara svår att få fram. Omsorgspersonalen kan ha 

bristande kompetens om digital välfärdsteknologi. Brukarna kanske inte 

använder internet. Det är viktigt att se tjänsten som en del av den ordinarie 

verksamheten och inte skapa speciallösningar för e-tjänsterna. Dessutom bör 

man dra lärdom av det arbete som gjorts av andra kommuner, eftersom arbetet 

kommer att kräva både tid och resurser. Socialstyrelsen pekar i sin uppföljning, 

från mars 2015, bl a på vikten av att involvera ledning, beslutsfattare, it och 

juridik i detta arbete samt att lägga mycket tid på att hantera HUR-frågorna, inte 

bara VAD som ska införas. 

Användarna (brukarna) har väsentliga roller i införandet av e-hälsa. Det är 

viktigt att de förstår och har intresse för tjänsterna. De kan bidra i beskrivningen 

av behov. Också intresseorganisationer exempelvis PRO, SPF m fl kan, genom 

indirekt kravställning, bidra.   

 

2.2 Nya sätt att kommunicera skapar möjligheter men förutsätter snabbt 
och stabilt bredband 

Vårt sätt att kommunicera har förändrats radikalt de senaste 20 åren, något som 

förändrar och ger positiv effekt inom många olika sektorer, allt från energi och 

transporter till hälso- och sjukvårdsområdet. Utbyggnad av nät och nätkapacitet 

ger möjligheter för nya uppkopplade tjänster, allt från uppkopplade hus och 

bilar till styrning av olika system, sensorer, appar och andra tjänster inom e-

hälsoområdet. Smarta terminaler förenklar åtkomst till data. Detta är en 

möjlighet som leverantörer av e-hälsa har tagit fasta på och bl a utvecklar olika 

slags hälsoappar. Förhållandet förstärks av att man på många stora marknader i 

första hand använder mobila kommunikationsnät. Med de ökade möjligheterna 

ökar efterfrågan på bl a kapacitet i näten. Se vidare redogörelse för 

kommunikationstrender i bilaga 1. 

 

PTS konstaterar i sin årliga undersökning
17

 att efterfrågan på de snabbaste 

bredbandstjänsterna är stor. Antalet fiberabonnemang ökar och allt fler väljer de 

högsta hastigheterna, från 100 Mbit/s och uppåt. Bredbandskartläggningen visar 

att drygt 60 procent av hushållen och företagen nu har tillgång till dessa 

bredbandshastigheter. Antalet abonnemang över fiber är fler än antalet 

abonnemang över xDSL. Fiber har därmed befäst sin ställning som den 

vanligaste accesstekniken för internet över fast bredband.  

 

Svensk telemarknad 2014 visar också på en stark ökning av abonnemang som 

använder 4G-näten. Sedan trådlösa och mobila bredbandstjänster fick sitt 

genombrott under andra hälften av 2000-talet har antalet abonnemang för dessa 

tjänster ökat snabbt. Efterfrågan på stabilt och snabbt mobilt bredband gäller 

hela landet. I städerna kan kapaciteten bli en flaskhals och på landsbygden samt 

glesbygden kan täckning och kapacitet vara de främsta utmaningarna. Antalet 

                                                      
17 Svensk Telemarknad första halvåret 2015, PTS-ER-2015:28. 



Praktikfallsgruppen  

 

 

15 

 

mobilabonnemang uppgick till 14,4 miljoner den 31 december 2014, en ökning 

med 2 procent sedan samma tidpunkt föregående år. Över 4 miljoner av dessa 

abonnemang hade använt tjänster i 4G-näten, vilket är en ökning med 2,5 

miljoner abonnemang sedan utgången av 2013.
18

 

 

Sverige har generellt sett god bredbandstäckning.
19

 PTS senaste 

individundersökning visar vidare att fler användare upplever att de har god 

mobiltäckning, även på landsbygden, jämfört med för ett år sedan.
20

 Sverige 

placerar sig också högt globalt sett när det gäller överföringshastighet och 

fiberutbyggnad.
21

  
 

I dagsläget kan kommuner och tjänsteleverantörer få information om 

bredbandstillgång hos olika brukare genom bl a PTS bredbandskartläggning.
22

 

På PTS statistikportal redovisas bredbandstillgången på läns- och 

kommunnivå.
23

 Någon publik heltäckande statistik om tillgång och anslutning 

till bredband på detaljerad nivå finns dock inte av bl a säkerhets- och 

sekretesskäl. Från och med i år har emellertid PTS uppgifter om fiberanslutna 

adresser från 1 oktober 2015 i Bredbandskartläggningen. Dessa uppgifter kan 

lämnas ut på begäran exempelvis till en regional eller kommunal 

bredbandskoordinator under förutsättning att syftet med användningen väger 

högre än det intrång som ett utlämnande av uppgifterna innebär samt att den 

som ska använda uppgifterna följer PUL.
24

 Längre fram kommer myndigheten 

även att kunna ange antalet fiberanslutna byggnader inkl. byggnadstyp.  

 

Mobiloperatörernas täckningskartor samt mätningar både i och utanför brukares 

hem är det som kommuner och tjänsteleverantörer har att utgå ifrån i fråga om 

mobilt bredband. Också Bredbandskollens täckningskarta som tillhandahålls av 

Internetstiftelsen i Sverige ger användare viss information om såväl täckning 

som överföringshastighet framför allt baserat på användares mätningar på olika 

platser i landet vid skilda tidpunkter och med olika typer av telefoner. I 

arbetsgruppen har framkommit att hemtjänstpersonal har bra koll på 

mobiltäckningen i och kring brukares hem.  

 

Störningsinformation utgör exempel på annan statistik som kommuner och 

tjänsteleverantörer skulle ha nytta av inför ingående av avtal om e-hälsotjänster. 

PTS samlar idag in störningsinformation i samband med större avbrott vilken 

                                                      
18 Svensk telemarknad 2014, PTSER 2015:19. 
19 61 och 75 procent av alla hushåll och företag hade tillgång till respektive fanns i närheten av bredband med 

överföringshastigheter om 100 Mbit/s 2014, PTS-ER-2015:11. 4G-näten med överföringshastigheter om 10 Mbit/s 
täckte 48 procent av landets yta 2014 medan de snabbaste mobila bredbandsnäten (30 Mbit/s) byggts ut till en 

befolkningstäckning om 60 procent, PTS-ER-2015:7 (avser användning utomhus). 
20 Svenskarnas användning av telefoni och internet, PTS individundersökning 2015, PTS-ER-2015:29. 
21 Den genomsnittliga överföringshastigheten för Sverige uppgick till 15,8 Mbit/s under första kvartalet 2015 varav 52 

procent har en överföringshastighet över 10 Mbit/s enligt akamai´s [state of the internet] Q12015 report. 
22 PTS har även ytterligare uppgifter om bredbandstäckning i mobilnäten vilka samlats in i syfte att utgöra underlag i ett 
av myndighetens uppdrag att redovisa mobiltäckningen i Sverige.  
23 http://statistik.pts.se/bredband/. 
24 Ett län har begärt ut dessa uppgifter i syfte att göra en mer detaljerad kartläggning av vita fläckar. 

http://statistik.pts.se/bredband/
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bl a redovisas i myndighetens risk- och sårbarhetsanalys för sektorn elektronisk 

kommunikation. Av förstudien har framkommit att det förekommer att 

kommuner begär in sådan information i samband med en upphandling av 

exempelvis telefonitjänster. 

 

2.3 E-hälsotjänsters beroende av bredbandsinfrastruktur 
Det finns variationer i täckningen i och mellan länen och dess kommuner, vilket 

bl a kan påverka införandet och användningen av e-hälsotjänster. En viktig 

fråga för en kommun, som har tänkt införa e-hälsotjänster, är om det finns 

tillräckligt god bredbandstäckning på den eller de platser där tjänsten kommer 

att användas, samt att den bredbandstjänst som levereras är robust. Att veta hur 

redundansen i nätet ser ut ända ut till brukaren är aspekter som blir allt viktigare 

att ha vetskap om. Hur ser redundansen ut, är det ”äkta” redundans eller inte 

och vilka parallella nät finns? 

 

Förstudien visar att det även i glesare områden, i viss utsträckning, kan vara 

möjligt att åstadkomma redundans genom olika slags nät exempelvis mobilnät i 

800- respektive 450-bandet. Bredband via satellit ger nya möjligheter även om 

täckningen också med denna teknik varierar över landet.
25

 Tester som 

genomförts av bl a PTS visar dock att bredband via satellit generellt sett 

fungerar bra möjligen med undantag för tjänster som kräver väldigt kort 

svarstid.
26

 

 

En annan viktig aspekt är att olika bredbandstekniker har olika funktionalitet.  

Se tabell från Bredbandsforums Villagrupp nedan. Exempelvis medger mobilt 

bredband rörlighet i användandet av en e-hälsotjänst. En övergripande trend i 

samhället och även globalt bland tjänsteutvecklare är att ta fram applikationer 

som kan användas mobilt. Det finns också tydliga utvecklingstrender som visar 

på behovet av omfattande rörlig användning för digitala e-hälsorelaterade 

tjänster, exempelvis larmfunktioner i uppkopplade fordon eller mobila 

trygghetslarm eller andra e-hälsotjänster, utanför hemmiljö.  
 

                                                      
25 Täckningen för dagens geostationära satelliter är på grund av jordens krökning generellt sett sämre för norra jämfört 

med södra Sverige. Leosatelliter för bredband är under utveckling och spås kunna tas i bruk omkring 2020. Dessa 
satelliter går i omloppsbanor nära jorden varvid täckningen i norra Sverige kan förbättras. 
26 https://www.pts.se/upload/Rapporter/Tele/2015/Rapport-Satellit-IPtelefoni-a-focus-maj-2015.pdf. 

 

https://www.pts.se/upload/Rapporter/Tele/2015/Rapport-Satellit-IPtelefoni-a-focus-maj-2015.pdf
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Tabell 2.1 Sammanställning av olika teknikers egenskaper i slutaccessen

 

 

Det är viktigt att studera varje e-hälsotjänst för sig vad gäller dess krav i form 

av kapacitet, driftssäkerhet, informationssäkerhet etc, eftersom kraven varierar 

beroende på tjänst. Inte minst viktig är interoperabilitet mellan tjänster. Många 

e-hälsotjänster, som finns utvecklade eller är under utveckling, kommer att 

kunna använda såväl mobila som övriga trådlösa eller fasta bredbandsnät.  

 

Kommunerna står emellertid inför ett växande behov av att kunna tillhandahålla 

allt fler sinsemellan olika men ändå tydligt sammanhängande e-hälsotjänster till 

brukare. Dessa ”vård- och omsorgspaket” kan, beroende på innehåll, 

sammantaget medföra ökade krav på bredbandsinfrastrukturen. De tre 

användningsfallen i arbetsgruppens förstudie visar på ett aggregerat behov av 

överföringskapacitet och realtidskommunikation. Detta förhållande är något 

som kommunerna behöver ta hänsyn till, i och inför ett införande av e-

hälsotjänster. På sikt kan höga hastigheter komma att krävas i upplänken i 

bredbandet för olika typer av e-hälsotjänster, på grund av den stora mängden 

mätdata. För att säkerställa att samhällstjänsterna skall ha utrymme så måste vi 

tänka på detta redan idag.  

 

Kommunerna upphandlar ibland helhetslösningar för brukarna, men ibland är 

det brukarens privata fasta eller mobila bredbandstjänst som är bäraren av e-

hälsotjänsten. Om så är fallet måste kommunen förlita sig på den 

grundläggande nivån av driftsäkerhet som staten fastställer (mer information 

om detta i kommande kapitel). 

 

2.4 Bredbandskommunikation är i sin tur beroende av elnäten 
Elnätens leveranskvalitet har också betydelse för hur bredbandsleveransen kan 

säkras. De elektroniska kommunikationsnätens och -tjänsternas beroende av el 

är stort. Strömavbrott utgör den näst vanligaste orsaken till betydande 
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störningar och avbrott i elektroniska kommunikationsnät och -tjänster. 

Strömavbrott är vidare den vanligaste orsaken till mindre, lokala störningar och 

avbrott i elektroniska kommunikationsnät och -tjänster, enligt PTS. De centrala 

delarna av de elektroniska kommunikationsnäten är säkrade för strömbortfall, 

men när man kommer längst ut i näthierarkin finns oftast inte någon reservkraft. 

Även hos den enskilde abonnenten krävs el för att bredbandsroutern och annan 

elektronisk utrustning ska fungera. Det är möjligt att kravställa inbyggda 

batterier, dvs UPS: er
27

, i routern, men detta görs inte i dag.  

 

Undantaget är Gotland, där man systematiskt arbetat för att skapa ett robust nät 

ut till slutanvändaren och där bredbandskoordinatorn har ansvar för 

fiberutbyggnad och genomförande av den regionala digitala agendan. 

Exempelvis finns fiber till hela ön och reservkraftsförsörjning har kravställts i 

noder och hos brukare. I Gotlands digitala agenda har man fastställt målet “ett 

samhälle där IT-verktygen är en viktig beståndsdel för att skapa ett samhälle 

som invånarna och näringslivet upplever som väl fungerande”. Detta har bland 

annat inneburit lokala satsningar på UPS: er i hemmen vilket ska kompletteras 

med att samtliga stationer/aktiva noder har reservkraft samt redundanta 

lösningar för bredbandet till olika brukare.  

 

2.5 I vilken utsträckning arbetar länen och kommunerna med robusthet? 
Allt fler av de regionala digitala agendorna lyfter vikten av att se utbyggnad av 

framtidssäkert bredband som en viktig förutsättning för kommunal och regional 

verksamhet bl a vad gäller e-hälsa. Knappt 2/3 av länen anger att den regionala 

bredbandsstrategin, it-infrastrukturprogrammet eller motsvarande innehåller 

robusthetsaspekter, enligt preliminära uppgifter från PTS sammanställning av 

länens rapportering om utvecklingen inom it-infrastrukturområdet för år 2015. 

Vidare arbetar drygt hälften av länen aktivt med robusthetshöjande aktiviteter i 

bredbandsnäten. En tredjedel av länen uppger dock att de inte arbetar aktivt 

med robusthet.  

 

Variationerna är stora också på kommunnivå. En tredjedel av landets 

kommuner har mål för robusthet i sina strategier enligt preliminära resultat i 

PTS och SKL:s enkät till kommuner om bredband gällande 2015. Andelen 

kommuner som har analyserat behovet av robusthet för sina verksamheter och 

tagit fram handlingsplaner uppgår dock till en knapp fjärdedel respektive en 

dryg sjättedel. Nästan en fjärdedel av kommunerna har deltagit i regionalt 

arbete för robusthet. En tiondel av kommunerna arbetar dock inte med robusthet 

enligt enkäten. Det finns inte några framträdande skillnader i hur man arbetar 

med robusthet mellan olika kommuntyper eller kommuner av olika storlek.  

 

                                                      
27 UPS – ”uninterruptible power supply” – avbrottsfri kraftförsörjning. 
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Frågan om robusthet är således på agendan i en del kommuner och län, men 

långt ifrån i alla. Arbetet måste prioriteras i kommunerna och länen. Framför 

allt är det viktigt för dessa aktörer att koppla framtidssäkert bredband till 

förutsättningar för e-hälsotjänster.  

 

2.6 Utmaning gå från pilotprojekt till införande i full skala 
Ett avstamp för kommunal e-hälsa gjordes i och med digitaliseringen av 

trygghetslarm. Kommunerna håller nu på att utöka sina erbjudanden till 

brukarna med fler e-hälsotjänster och genomför för detta bl a pilottester av olika 

tjänster exempelvis som nämnts nattillsyn via kamera. Regionala e-

hälsosamordnare bedömer dock att steget är långt från pilotprojekt till införande 

av en e-hälsotjänst i full skala i en kommun.  

 

Studier kring användning av e-hälsa, med fokus på brukarnas och i viss 

utsträckning även vård- och omsorgspersonalens upplevelser, har gjorts med 

hjälp av pilottester i bl a Göteborg, Hudiksvall, Nacka och Västerås. Testerna 

har överlag fallit väl ut. Exempelvis har brukarna upplevt bättre nattsömn utan 

fysiska besök i bostaden nattetid. Beslut har fattats av de flesta av kommunerna 

att införa och erbjuda e-hälsa till de brukare som så önskar.  

 

För genomförandet av testerna har i vissa fall mobila bredbandsnät använts, på 

grund av att de är allmänt tillgängliga för inplacering av olika enheter för e-

hälsa samt för att kommunen önskar etablera ett mobilt arbetssätt i 

verksamheten. I andra fall har fasta bredbandsnät använts för att kommunen har 

god kännedom och kontroll om nätens funktionalitet samt eftersträvar att 

åstadkomma s k välfärdsbredband för e-hälsa och andra kommunala e-tjänster.  

 

Bland hindren för införande nämns geografiska skillnader i tillgången på mobil- 

och fibernät. Beroende på vilken bärare som väljs måste man vara medveten om 

att kapaciteten skiljer sig mellan de olika kommunikationsnäten (se tabell 2.1). 

De olika tjänsterna använder sig även av olika bärare idag. Om man ser till 

mobilnäten så kan trygghetslarm exempelvis gå via 2G-näten, medan nattillsyn 

via kamera kräver den kapacitet som finns i 4G-näten. 

 

Något som flera aktörer påpekar är att när kommunerna upphandlar e-tjänster 

från olika leverantörer kan det innebära att brukaren får en router per e-tjänst. 

Detta kan innebära att ju fler tjänster brukaren har, desto fler routrar. Detta 

innebär dessutom ett internetabonnemang per router. Detta är inte optimalt sett 

till att det är kostnadsdrivande. Det påverkar även aspekter som underhåll, 

kontroll, robusthet, miljö etc. 
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2.7 Avgränsningar i arbetet 
E-hälsoområdet utmanar den traditionella hälso- och sjukvården i kommuner 

och landsting
28

 på flera sätt.
29

 Administrativa rutiner måste tas fram och 

förändras. Ansvarsaspekten måste beaktas och tydliggöras. Ekonomiska 

förutsättningar måste ses över och göras om. Sjukvården har, historiskt sett, 

baserat betalströmmarna utifrån det fysiska besöket av patienten. Investeringar 

och vinster kan belasta olika delar av hälso- och sjukvården, vilket kan försvåra 

införandet. Nya ekonomiska rutiner och ersättningsmodeller som gynnar en 

utveckling mot e-hälsa behöver införas. Dessa och andra, för e-

hälsoutvecklingen betydelsefulla områden, har dock inte behandlats av 

arbetsgruppen, då de ligger utanför arbetsgruppens direktiv som rör 

bredbandsrelaterade frågor.

 
E-hälsa är som beskrivits ett brett område. I syfte att göra arbetet greppbart har 

arbetsgruppen snävat in förstudien till att omfatta omsorgstjänster inom e-hälsa 

med fokus på kommuner som huvudmän. Arbetsgruppen anser dock att det är 

angeläget att en förstudie görs också för sjukvårdstjänster som omfattar andra 

huvudmän och regelverk, i en kommande arbetsgrupp. I enlighet med direktivet 

har arbetet i Praktikfallsgruppen varit inriktat på att bidra till utvecklingen på 

marknaden (dvs. mellannivån i Figur 4.1).  

 

2.8 Slutsatser kapitel 2 
Sverige och världen står inför stora utmaningar i och med en åldrande 

befolkning och allt färre personer sysselsatta i omsorgssektorn. Detta ställer 

stora krav på kommunerna om vi ska kunna bibehålla samma nivå och kvalitet i 

tjänsteutbudet inom vård och omsorg. Arbetsgruppen har i denna förstudie 

fokuserat på omsorgstjänster, specifikt trygghetslarm, nattillsyn via kamera och 

flervägskommunikation via video. 

 

E-hälsa skapar nya möjligheter genom utveckling av nya e-hälsotjänster. Detta 

innebär inte bara kostnadsbesparingar för kommunerna utan även många 

positiva effekter för brukarna. Det finns ett stort beroende mellan de tjänster 

som levereras och den underliggande infrastrukturen, vilket ställer mycket stora 

krav på kompetenta beställare och lyhörda och kompetenta leverantörer. Det är 

viktigt att analysera varje e-hälsotjänst för sig för att identifiera vilka specifika 

krav som tjänsten har vad gäller kapacitet, driftsäkerhet, informationssäkerhet 

m m. Kraven på den underliggande infrastrukturen ökar med allt fler e-

hälsotjänster. Även om Sverige har en väl utbyggd bredbandsinfrastruktur så 

finns det områden som är eftersatta. Även elnätens leveranskvalitet är en viktig 

aspekt att beakta, då både bredbandsinfrastrukturen och e-hälsotjänsterna är 

beroende av el.  

 

                                                      
28 Vård bedrivs av såväl landsting/regioner som kommuner beroende på vårdform. Omsorg bedrivs i kommunal regi.  
29 www.vll.se, e-hälsa/Vård på distans/förutsättningar. 

http://www.vll.se/
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Det händer mycket på området e-hälsa just nu, både internationellt och 

nationellt, på olika nivåer. Det finns många goda exempel, men det saknas en 

nationell samordning i Sverige, vilket hämmar utvecklingen.  

Sammantaget ställer detta stora krav på en sammanhållen syn vad gäller 

infrastruktur, tjänsteutveckling och samordning på kommunal, regional och 

nationell nivå.
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3 Beskrivning av roller och ansvar i 
leveranskedjan för en e-hälsotjänst 

 

En e-hälsotjänst levereras med hjälp av bredband. För detta krävs tillgång till 

bredbandsinfrastruktur hos brukaren och den tjänsteleverantör som ska leverera 

tjänsten. Kommunen är huvudman för tjänsten och har därför del i 

kommunikationen men kan också vara den som levererar den. Tillgången till 

bredband ser olika ut på olika ställen. Ett införande av en e-hälsotjänst börjar 

därför ofta med en kartläggning. Bilden nedan visar hur en e-hälsotjänst kan 

färdas genom olika typer av bredbandsinfrastuktur på vägen till och från 

brukaren.  

 

Figur 3.1 En e-hälsotjänst flöde genom bredbandsinfrastrukturen i en 

kommun 

 
 
 
Källa: Baserad på en modell framtagen av Combitech. 

 

Genom praktikfallet har arbetsgruppen belyst och beskrivit: 

 viktiga vägval gällande bredband längs leveranskedjan för e-hälsa    

 en skiss över processen för att införa och erbjuda en e-hälsotjänst samt 

 roller och ansvar längs leveranskedjan i dialogen kring vägvalen.   
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3.1 Viktiga vägval gällande bredbandsinfrastruktur 
Digitaliseringen i samhället är ett faktum och utvecklingen av digital teknik, 

bl a på välfärdsområdet, går snabbt. Detta ger nya möjligheter, t ex tjänster 

inom e-hälsa, vilket öppnar upp för verksamhetsutveckling i kommuner och 

landsting. Att bedriva verksamhet med hjälp av it innebär även nya vägval, och 

förståelse för vad dessa innebär, vad gäller bredbandsinfrastruktur. Ett exempel 

på vägval är kommunala verksamheters krav på funktion och kvalitet i mobila 

bredbandsnät för användning av e-hälsa där bl a frågor om täckning och 

interoperabilitet är viktiga.
30

 Ett annat exempel på ett viktigt vägval i 

digitaliseringen är kommuners och landstings krav på att kunna hantera 

information på ett säkert sätt.
31

  

 

Vägvalen handlar sammanfattningsvis om att: 

 ha tillgång till bredbandsinfrastruktur och vara ansluten till en 

bredbandstjänst 

 kapaciteten och kvaliteten i bredbandet är tillräcklig för det data som 

ska överföras i tjänstens kommunikationskedja 

 kunna hantera information på ett säkert sätt genom 

kommunikationskedjan och att personlig integritet hos brukare kan 

garanteras i den elektroniska kommunikationen.   

 

Flera aktörer pekar på vikten av tillgång och öppenhet, dvs att 

bredbandsinfrastrukturen når alla och är öppen på alla nivåer i värdekedjan. 

Arbetsgruppen går inte närmare in på frågan om öppenhet i 

bredbandsinfrastrukturen eftersom den inte ryms inom direktivet, men noterar 

att öppna och allmänt tillgängliga bredbandsnät generellt är en viktig fråga för 

utvecklingen av e-hälsa och andra digitala tjänster. 

 

Frågan om öppenhet gäller även den tänkta ”plattform” som möjliggör leverans 

av de olika omsorgstjänsterna i praktikfallet. En öppen lösning medger bl a 

skalbarhet avseende tjänster samt förenklar kravställning av extra funktioner 

som t ex UPS.  

 

Det är vidare viktigt enligt flera aktörer att bredbandet håller en viss och jämn 

kvalitet så att också tjänsteutbudet till brukare håller jämngod kvalitet. För 

kommuner kan en ojämn kvalitet innebära att vissa brukare diskrimineras.  

 

 

 

                                                      
30 Se bl a Mobilitet inom hemtjänst och hemsjukvård, Västerbottens län, Fredrik Sandström, 2014. 
31 Se bl a Svenska Stadsnätsföreningens undersökning Stora bredbandsenkäten från 2015 där 66 procent av 

beslutsfattarna i Sveriges kommuner uppger att de är oroliga för att it-säkerheten inte är tillräcklig. 
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3.2 Skiss över processen för att införa e-hälsa i kommuner   
Processen för att införa e-hälsa i kommunal verksamhet innehåller flera steg 

och kan grovt förenklat se ut som följer (för mer er information se bilaga 2): 

 

 

 

 

 

 

3.3 Roller och aktörer i vägvalen kring bredbandsinfrastruktur   
Rollerna som följer av aktiviteterna i de olika processtegen för införande av e-

hälsa i en kommun är många. Bland dessa roller finns både sådana som har 

direkta och indirekta roller.  Därtill kommer roller hos andra än kommunen: 

 Initiativtagare, exempelvis verksamhetsutvecklare eller strateger i 

kommunal verksamhet, brukare, tjänsteleverantörer 

 Utredare, exempelvis verksamhetsutvecklare, e-hälsosamordnare eller 

strateg eller annan på uppdrag av dessa (som gör en förstudie etc) – får 

stöd från motsvarande funktion på regional nivå (e-hälsosamordnare) 

 Beslutsfattare, exempelvis socialchef och kommunchef (beslutskedjan 

blir kortare om e-hälsotjänsten är etablerad samt om kommunen är 

liten). Även biståndshandläggare ingår i denna grupp. 

 It-, system- och informationssäkerhetsansvariga på kommun (bistår 

upphandlare med kravställning på e-hälsotjänsten inklusive 

bredbandsinfrastruktur, utrustning och elektronisk kommunikation) – 

samarbetar med bredbandskoordinator (om sådan finns) om underlag 

kring bredband 

 Bredbandsaktör (tillhandahåller bredbandsuppkoppling och 

bredbandskommunikation i kommunen med varierande grad av 

tillgänglighet m m. beroende på efterfrågan och krav) (kan vara privat 

eller kommunal) 

 Upphandlare/beställare på kommunen (kravställer och upphandlar e-

hälsotjänsten av leverantör, får här bistånd av IT, bredbandskoordinator 

och verksamheten, har även del i uppföljning tillsammans med vård- 

och omsorgspersonal) 

 Tjänsteleverantör (kontaktperson hos huvudleverantören om 

underleverantör och/eller samarbetspartner finns, lämnar anbud om e-

hälsotjänst) (som regel tillhandahålls någon del av kedjan av privat 

aktör, kommunen är dock alltid huvudman för tjänsten om den följer av 

kommunalt ansvar) 

Förstudie Beslut 1 Förberedelser 

Implementering 

 

Beslut 2 

Initiativ och behov 

Användning 

Bl a kravställlning och 

upphandling 
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 Vård- och omsorgspersonal (ansvarar för e-hälsotjänsten gentemot 

brukare) (privat utförare eller kommunal verksamhet) 

 Brukare (använder e-hälsotjänsten, kontaktar vård- och 

omsorgspersonal vid frågor) (även anhöriga kan vara användare) 

 Regional bredbandskoordinator (är vanligtvis stödjande mot kommuner 

i deras arbete med bredband även om det också förekommer att 

koordinatorn är kravställare för bredbandsinfrastruktur och utrustning 

för e-hälsa (så är fallet på Gotland)) och andra beslutsfattare inom 

området bredbandsinfrastruktur 

 Regional e-hälsosamordnare 

 Nationella aktörer som direkt eller indirekt bistår i utvecklingen mot e-

hälsa samt kravställning genom regler, riktlinjer, stöd m m. (bl a PTS, 

SKL, Socialstyrelsen, MFD, e-hälsomyndigheten, MSB, 

Datainspektionen, regeringen samt forskningsinstitut, 

branschorganisationer och samarbetsprojekt)  

 

Rollerna är många, men de behövs. Det är inte rimligt att renodla arbetet till en 

enskild aktör. Utifrån de olika rollerna är det dock viktigt att vara medveten om 

vilka roller som finns, vilka aktörer som innehar dessa samt vilka gränsytor som 

finns mellan olika aktörer. 
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Figur 3.2 Aktörer i dialogen kring vägval för bredbandsinfrastruktur för 

e-hälsa 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgången till bredbandsinfrastruktur varierar över landets kommuner och 

förutsättningarna skiljer sig åt från brukare till brukare. En genomlysning av 

leveranskedjan vad gäller bredbandsinfrastruktur är därför nödvändig innan 

leverans kan ske.  

Brukare samt vård- och omsorgspersonal har viktiga roller i genomlysningen av 

leveranskedjan i att förmedla hur e-hälsotjänsterna fungerar vad gäller 

bredbandsinfrastruktur och övrig utrustning för e-hälsotjänsten. Utvecklare, 

strateger eller samordnare utgör navet i kunskaps- och erfarenhetsutbytet inom 
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kommunen, mellan kommuner samt gentemot tjänsteleverantörer och andra 

externa intressenter.   

 

Beslutsfattare har också viktiga roller. De kan exempelvis fatta beslut om att 

finansiera utbyggnad eller uppgradering av bredbandsinfrastruktur till brukare 

för att e-hälsotjänster och andra digitala tjänster ska kunna levereras.  

 

Efter att brukare och vård- och omsorgspersonal har testat e-hälsotjänsterna tar 

upphandlarna vid och formulerar krav på tjänsterna gentemot 

tjänsteleverantörer. It bistår tillsammans med bredbandskoordinatorn (om 

funktionen finns) i kravställningen inför beställning av e-hälsotjänsten och dess 

underliggande bredbandsinfrastruktur. Bredbandskoordinatorn har också en roll 

i att kartlägga och generellt främja tillgången till framtidssäker 

bredbandsinfrastruktur för e- hälsa och andra digitala tjänster. De regionala 

koordinatorerna är tänkta att stödja de kommunala koordinatorerna. Väl 

fungerande samverkan mellan koordinator, länsstyrelse och kommuner är dock 

en viktig förutsättning för att den stödjande verksamheten ska fungera fullt ut. 

 

Det stora jobbet för en e-hälsotjänstleverantör är att kartlägga alla olika 

delmoment i tjänsteleveransen utifrån det behov och den 

tjänsteprocessbeskrivning som beställaren/upphandlaren har förmedlat med 

hjälp av verksamheten, it m fl viktiga roller. Tjänsteleveransen måste även 

analyseras utifrån lagkrav, informationssäkerhet, integritet etc. Mjuka värden 

måste beaktas såväl som hårda servicenivåer.  

 

Bredbandsaktörerna som ofta är underleverantörer till tjänsteleverantörer, har 

även en nyckelroll i att tydligt beskriva såväl möjligheter som utmaningar med 

bredbandsinfrastrukturen. En tydlig beskrivning av bredbandsinfrastrukturen 

underlättar för tjänsteleverantörer, kommunala beslutsfattare samt upphandlare.  

 

PTS har en viktig roll som kravställare av driftsäker elektronisk kommunikation 

även om rollen inte är direkt synlig i leveranskedjan för en e-hälsotjänst bl a 

minimikrav på driftsäkerhet både vad gäller förebyggande arbete med 

riskanalyser och kontinuitetsplanering samt specifika krav på redundans och 

reservkraft. PTS reglerar också hur bredbandsaktörer förmedlar information om 

tjänstekvalitet i elektroniska kommunikationstjänster till sina kunder.
32

  

 

Andra nationella aktörer som har en viktig roll i att skapa goda förutsättningar 

för utveckling och införande av e-hälsotjänster i kommuner är MSB i fråga om 

riskanalys, informationssäkerhet m m. samt Datainspektionen och PTS i fråga 

om vissa integritetsaspekter (flera olika slags integritetsaspekter finns vad gäller 

e-hälsotjänster och fler instanser är inblandade än vad som nämns här). 

 

                                                      
32 Enligt allmänna råd, PTSFS 2007:1 bör operatörerna redovisa information om nödsamtal, kundtjänst, hur avbrott och 

störningar informeras om, mobiltäckning samt tjänster för funktionshindrade. 
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Socialstyrelsens uppföljning (2015-3-9) visar att staten fortsatt behöver vara 

aktiv i utbyggnaden av infrastruktur för kommunikation så som bredband via 

fiber och mobila nät. Således kommer bredbandsstöd och täckningskrav i 

samband med tilldelning av spektrum fortsatt att vara viktiga, vilket PTS tagit 

fasta på i arbetet inför tilldelning av spektrum i 700 MHz-bandet. 

 

3.4 Frågor att ta ställning till i anskaffningen 
Upphandlare, IT och bredbandskoordinatorn kan ha stor hjälp av såväl 

bredbandskoordinatorn som e-hälsosamordnaren på regional nivå om dessa kan 

bistå med kartläggningar och beskrivningar av bredbandsinfrastrukturen samt 

även bistå i upphandlingar. På vissa håll – exempelvis Gotland och Norrbotten - 

har regionala bredbandskoordinatorer och andra regionala funktioner verkat för 

högre prestanda och kvalitet i näten, som ska leverera bredbandstjänster för e-

hälsa till brukare.  

 

På Gotland har detta gällt installation av reservel, UPS: er samt utbyggnad av 

redundanta förbindelser. I dessa fall kan upphandlarna/beställarna utgå från 

dessa högre nivåer i upphandlingsdialogen med olika tjänsteleverantörer. 

Genom ett långsiktigt arbete med riskanalyser och åtgärder kopplade till dessa 

har åtgärderna vidtagits därefter. Att arbeta med riskanalyser för hela 

tjänstekedjan innebär att kravställning och uppföljning av kraven blir anpassade 

för de lokala och regionala förhållanden, som man måste ta hänsyn till som 

kommun eller region. I Norrbotten finns regionalt sammanhållet arbete för att 

åstadkomma en robust bredbandsinfrastruktur. På ytterligare andra håll 

exempelvis i Gävleborg och Värmland finns regional samverkan kring 

upphandlingar av e-hälsa genom e-nämnder.  

 

En viktig fråga att belysa vid införandet av en ny e-hälsotjänst är vilken aktör 

som ansvarar för vad. Har kommunen för avsikt att upphandla 

bredbandsuppkoppling och/eller kapacitet till brukaren så att tjänsteleverantören 

kan placera utrustning för e-hälsotjänsten i en färdig bredbandslösning? Eller 

önskar kommunen att leverantören tar ett helhetsansvar också för 

bredbandsuppkopplingen? Ju större helhetslösning som en tjänsteleverantör 

erbjuder avseende e-hälsotjänst, utrustning, bredbandsinfrastruktur och 

elektronisk kommunikation desto större ansvar har leverantören för tjänstens 

funktion i dess olika delar. Bl a säkerhetsaspekten kan påverka en kommuns val 

av hantering. Tjänsteleverantörerna tar emot, analyserar och svarar på 

kommunernas krav genom bl a RFI:er och anbud. Dialogen kan även ske på 

tjänsteleverantörernas initiativ varpå dessa tar fram och förser upphandlarna 

med beskrivningar av deras respektive erbjudanden. 
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Ansvar behöver hänga samman med möjlighet att påverka och den som 

ansvarar för tjänsten ansvarar för att svara upp mot de krav som ställs. Därför 

ligger det i såväl beställarens (kommunens) som tjänsteleverantörens intresse 

att synliggöra roller och ansvar längs hela leveranskedjan och tydligt koppla 

dessa till e-hälsotjänstens funktion. Om exempelvis brukaren kan påverka e-

hälsotjänstens funktionalitet genom att dra ur en sladd eller trycka på en knapp 

bör detta vara synligt i leveranskedjan och hanteras i riskanalysen för tjänsten. 

Om e-hälsotjänstens funktionalitet påverkas av planerad service eller 

fluktuationer i användningen under dygnet bör också detta förhållande 

synliggöras i kedjan. I vissa fall har tjänsteleverantörerna full kontroll på 

prestandan i bredbandet som de hyr av en operatör. I andra fall, exempelvis för 

leverantörer av webbtjänster eller appar, är kopplingen till det underliggande 

bredbandet hos brukaren närmast obefintlig.  

 

Om man ser till hela leveranskedjan, för en e-hälsotjänst till en brukare, så kan 

bredbandstjänsten ingå på olika nivåer och därigenom kan också 

ansvarsförhållandena se olika ut beroende på affärsmodell. Exempelvis kan den 

bredbandstjänst som ingår i en e-hälsotjänst och som köps av en 

tjänsteleverantör (eller tillhandahålls om tjänsteleverantören också är 

bredbandsaktör) utgöras av såväl svartfiber som kapacitets-/våglängdstjänst 

eller strypt bredbandsabonnemang. Det kan också vara så att e-hälsotjänsten 

som tjänsteleverantören erbjuder är en fristående webbapplikation. I detta 

sammanhang och mot bakgrund av att det är en framväxande marknad, framstår 

det som väsentligt att e-hälsotjänster från olika tjänsteleverantörer kan 

interagera och att en flexibilitet finns för förändringar över tid. 
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Att synliggöra risken för möjliga avbrott i leveranskedjan och/eller 

försämringar av kvaliteten i e-hälsotjänsten är en del av verksamhetens arbete 

med behovs- och riskanalys både i förberedelsefasen och löpande i 

förvaltningen. Störningar eller avbrott i bredbandsuppkopplingen måste 

hanteras genom risk- och sårbarhetsanalyser och kontinuitetsplanering och 

exempelvis täckas upp med manuella rutiner, felsökningsfunktioner i tjänsten, 

redundant kommunikation m m. Den stora utmaningen är att garantera 

slutanvändarkvaliteten, speciellt när olika behov leder till olika krav på 

tillgänglighet och säkerhet. Det är viktigt att alla inblandade aktörer har rätt 

förväntningar på e-hälsotjänsten och dess tillhörande leveranskedja och 

förståelse för sina respektive roller och att detta återspeglas i aktörernas 

ansvarsområden. Kommunens kravställning ska återspegla verkligheten vad 

gäller t ex bredbandstillgång, nätens leveranskvalitet och även elnätens 

leveranskvalitet. Dialogen med tjänsteleverantörer och bredbandsaktörer 

(eventuellt även elleverantörer) är här av stor vikt. 

 

3.5 Vilket stöd finns att tillgå i arbetet? 
De tester av e-hälsotjänster som kommuner genomför med hjälp av 

tjänsteleverantörer och konsulter ger värdefull information om roller och ansvar 

och bör därför spridas till andra kommuner som vill införa e-hälsa. Det arbete 

som Västerås stad har bedrivit i att förmedla kunskap om kommunal e-hälsa har 

varit uppskattat av andra kommuner.  Den pågående regionala turnén i syfte att 

förmedla kunskap om kommunal e-hälsa som bedrivs av MFD tillsammans med 

PTS, SKL och Socialstyrelsen är ett annat gott exempel på kunskapsspridning. 

E-hälsomyndigheten, Famna, MFD, SKL, Socialstyrelsen och Vårdtagarna 

bidrar också på en övergripande nivå till kunskapsutvecklingen genom att 

förmedla kunskap om e-hälsa till politiker, beslutsfattare m fl i kommuner i 

form av en webbutbildning. De nationella aktörerna bidrar med bl a 

utbildningsinsatser, vägledningar, regelverk, tolkningar av dessa, 

kravställningar och ramavtalsupphandlingar. Hittills har ofta kommuner varit 

tvungna att kravställa från projekt till projekt vilket ställer höga krav på 

mångfacetterad kompetens. Gemensamma upphandlingsmallar och ramavtal 

finns till viss del genom Kommentus/SKL samt Kammarkollegiet, men 

mallarna saknar till stor del krav eller checklistor vad gäller tekniska detaljer. 

Det pågår en hel del aktiviteter, vilket nämnts i kapitel 1, men det saknas 

fortfarande stöd för upphandlare i de frågor som rör teknik. En utveckling av 

befintliga vägledningar när det gäller upphandlingsfrågor samt komplettering av 

vägledningar kring tekniska aspekter behövs därför. 

 

3.6 Slutsats kapitel 3 
Sammanfattningsvis behövs många olika roller för utvecklingen av e-hälsa. 

Upphandlare/beställare sitter som spindeln i nätet i detta komplexa system av 

roller. De behöver få information om behov och krav från verksamheten som i 
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sin tur behöver inkludera brukare. It- och bredbandskoordinatorsfunktioner, 

tekniska konsulter m fl bidrar med kunskap och kompetens om teknik och 

informationssäkerhet i anskaffning och kravställning. Tjänsterna levereras ofta 

via befintlig bredbandsinfrastruktur, fast eller mobil, vilket är ett effektivt sätt 

att nå brukarna. Det finns grundläggande krav på driftsäkerhet i 

bredbandstjänster, men dessa utgör en basnivå som inte är tillräcklig för 

tidskritiska e-tjänster. Det är väsentligt att olika nät kan ge liknande prestanda 

och kvalitet enligt vissa miniminivåer för att säkerställa en enhetlig och icke-

diskriminerande vård och omsorg.  

 

Kommuner behöver, som huvudmän för e-hälsotjänster, kunna försäkra sig om 

att bredbandsinfrastrukturen håller en minsta godtagbar nivå vad gäller 

robusthet, tillgänglighet och kvalitet och att denna nivå är lika oavsett om en 

tjänst passerar genom olika nät eller om olika brukare har bredbandstjänster 

från olika leverantörer. Vidare behöver upphandlarna/beställarna vid 

identifierade tjänstebehov exempelvis av rörlig bild, realtidskommunikation, 

ljudkvalitet, ständig uppkoppling etc. kunna omformulera behoven till särskilda 

kvalitetskrav kopplade till bredbandsinfrastrukturen.  

 

Kommunen är alltid huvudman för e-hälsotjänsten, men kan välja att upphandla 

en helhetslösning för tjänsten. Kommunen kan också välja att upphandla 

abonnemanget som en del av e-hälsotjänsten. Kommunen kan även välja att 

upphandla e-hälsotjänsten för sig och abonnemanget för sig eller enbart 

upphandla e-hälsotjänsten. Bredband kan således ingå på flera olika sätt i 

leveransen av en e-hälsotjänst. Oavsett på vilket sätt bredbandet ingår i 

leveranskedjan för en e-hälsotjänst finns alltid en sammankoppling till den 

aktuella e-hälsotjänsten. Denna koppling kan exempelvis utgöras av en 

bredbandsbox, router, VPN-tunnel, mjukvara etc. Viktiga aspekter att hålla koll 

på i sammankopplingen av bredbandsinfrastruktur och e-hälsotjänster är var 

olika aktörers ansvar tar vid för att kommunikationen ska fungera, att 

informationen är säker och att inlåsningar som förhindrar interaktion mellan 

olika tjänster och aktörer begränsas så långt det är möjligt. Eftersom kommuner 

vill kunna tillhandahålla flera e-hälsotjänster till en brukare, blir öppna och 

skalbara lösningar för sammankopplingar av bredbandsinfrastruktur med e-

hälsotjänster viktiga. En viktig förutsättning för allt detta är att affärsmodeller 

finns som möjliggör för många olika aktörer att agera på marknaden. 

 

Kommuner behöver, som huvudmän göra riskanalyser gällande en e-

hälsotjänsts leveranskedjas olika delar. Detta inbegriper de aktörer som 

omfattas av kedjan. 
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4 Pågående aktiviteter inom 
driftsäkerhet, robusthet, 
informationssäkerhet m m.  

Tidigare arbetsgrupper inom Bredbandsforum har lyft många frågor inom 

områdena robusthet och driftsäkerhet. I detta kapitel redogörs för olika 

aktiviteter inom dessa områden, samt inom området informationssäkerhet. 

 

4.1 Uppdelat ansvar 
Utbyggnaden och utvecklingen av infrastrukturen är i grunden marknadsdriven. 

Olika aktörer investerar i infrastruktur utifrån deras bedömning av efterfrågan 

och betalningsvilja. Ansvar fastställs genom avtal. Staten ställer, genom 

lagstiftning, vissa grundkrav på aktörer som verkar på marknaden samt 

finansierar riktade insatser för robusthet. I enlighet med direktivet har arbetet i 

Praktikfallsgruppen varit inriktat på att bidra till utvecklingen på marknaden 

(mellannivån i figur 4.1).  

 

PTS genomför varje år ett antal insatser för att höja robustheten i de svenska 

elektroniska kommunikationsnäten. Bland annat görs satsningar på redundans, 

mobil reservkraft, bergrum, övningar etc. Generellt för insatserna är att de ska 

göras för att öka redundansen i näten utöver vad som är kommersiellt motiverat, 

så att samhällsviktiga behov av elektronisk kommunikation kan tillgodoses i de 

extraordinära situationerna. 

Enligt lagen (2003:398) om elektronisk kommunikation finns krav på 

grundläggande driftsäkerhet. Detta har PTS specificerat genom 

driftsäkerhetsföreskrifter
33

. Föreskrifterna har dels krav som alla anmälda 

operatörer omfattas av, dels krav som är kopplade till antalet aktiva 

anslutningar som en nod har. I dessa krav framgår bland annat att operatörerna 

ska bedriva ett långsiktigt driftsäkerhetsarbete. Detta innebär bland annat att 

riskanalyser ska göras, att det ska finnas kontinuitetsplanering och att 

skyddsåtgärder ska vidtas vad gäller t.ex. intrång, väderrelaterade hot, 

förändringshantering m m. Det finns även krav på åtgärder avseende åtkomst 

och behörighet, övervakning och beredskap, samt specifika krav på redundans 

och reservkraft. De specifika kraven, som är kopplade till antalet aktiva 

anslutningar, rör redundans och reservkraft och är anpassade till hur många som 

kan beröras av ett avbrott. Dessa krav faller på noder, som har fler aktiva 

anslutningar än 2000. Det finns även ett specifikt krav mot mobila basstationer 

kring reservkraft. Inom tätort måste operatörerna klara av att hantera 1 timmes 

strömavbrott och utanför tätort 4 timmar, utan att täckningen minskas. I 

praktiken innebär detta att operatörerna kan släcka ner de basstationer som 

används för att höja kapaciteten i näten för att på så sätt begränsa effektuttaget 

                                                      
33 PTSFS2015:2. 
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på den reservkraft som används. Kraven i föreskriften kan således ses som den 

grundläggande nivån i Figur 4.1 nedan.  

Flera aktörer har pekat på att kraven som är kopplade till de specifika nivåerna i 

driftsäkerhetsföreskriften innebär att små noder inte kommer att omfattas av 

dessa krav.  

Svenska Stadsnätsföreningen har genomfört ett stort arbete med att ta fram 

tydliga processbeskrivningar, rutiner och mallar kopplade till de krav som ställs 

i driftsäkerhetsföreskrifterna. Dessa underlag ska underlätta för stadsnät och 

andra operatörer i deras arbete att efterleva lagkraven. Bland annat förtydligas 

arbetet med riskanalyser, åtgärdsplaner och kontinuitetsplaner, hur den 

stödjande organisationen ska agera vid fel genom första, andra och tredje 

linjens stödorganisation34.
35

 Flera av de processer som finns framtagna för 

bredbandsnät och tjänster skulle kunna användas av kommunerna för e-

hälsotjänster. Detta gäller allt från genomförandet av riskanalyser till 

kontinuitetsplanering av e-hälsotjänsterna. 

 

Figur 4. 1. Aktiviteter för robust och driftsäkert bredband 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns även krav på integritet kopplade till elektronisk kommunikation. 

Ansvaret för integritetsfrågor vilar på flera myndigheter. Den övergripande 

regleringen om behandling av personuppgifter återfinns i personuppgiftslagen 

(1998:204), med Datainspektionen som tillsynsmyndighet. PTS hanterar bland 

annat frågor som rör krav på säkerhetsåtgärder, rapportering av incidenter och 

behandling av trafikuppgifter.  

Aktörerna vidtar åtgärder för att förstärka robusthet, tillgänglighet och kvalitet i 

befintliga bredbandsnät. Det senare sker dels på egna initiativ, där olika 

lösningar förespråkas av olika aktörer, dels med anledning av myndighetskrav 

                                                      
34 1:st-3:d line support. 
35 Se www.ssnf.org. 
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på täckning och driftssäkerhet. På Gotland bidrar en samordnad kravställning 

härledd från länets regionala digitala agenda samt konkurrens till att 

bredbandsaktörerna tar initiativ till att bygga ut och göra näten mer robusta. 

Arbetet leds av länets regionala bredbandskoordinator. I Norrbotten, finns 

regionalt sammanhållna initiativ inom ramen för den regionala 

bredbandsstrategin och den regionala digitala agendan för att öka täckning och 

robusthet mm. I eller kopplat till de digitala agendorna med mål och strategier 

finns handlingsplaner med aktiviteter, utpekade ansvariga samt 

uppföljningsplaner. Det finns också goda exempel på lokal efterfrågan på 

robusthet och driftsäkerhet från olika byaföreningar runtom i landet både vad 

gäller deras egna utbyggnadsprojekt och anslutande bredbandsnät. Gemensam 

nämnare är en medvetenhet om olika tjänsters krav på bredbands-

infrastrukturen.  

 

Samtliga initiativ främjar framtidssäker bredbandsinfrastruktur. Detta bidrar i 

sin tur till att underlätta för tjänsteleverantörer, kommuner, landsting m fl att 

utveckla och tillhandahålla e-hälsotjänster. Annat som kan underlätta är 

information om bredbandsinfrastruktur, bredbandstäckning/ 

bredbandsanslutning samt bredbandstjänster. Här bidrar bl a PTS tjänster 

Ledningskollen och Bredbandskartläggningen samt Svenska 

Stadsnätsföreningens tjänst Cesar2 och operatörernas täckningskartor.  

 

Användaransvaret, dvs mellannivån i pyramiden ovan, kräver att användarna är 

medvetna om vilken nivå av driftsäkerhet och robusthet som de har behov av. 

För ett större företag kan detta innebära att grundkraven enligt LEK inte är 

tillräckliga, utan att det finns behov att upphandla ytterligare tjänster för att 

uppnå den tillgänglighet som man har behov av. Detta ställer stora krav på 

beställarkompetens. Organisationer med samhällsviktiga funktioner samt större 

företag har även särskilda avtal kring robusthet och drift gällande tjänster i 

bredbandsnät för att säkra deras respektive användningar. I takt med att vårt 

beroende av bredband och digitala tjänster ökar får emellertid allt fler digitala 

tjänster karaktären av att vara samhällsviktiga. Detta medför i sin tur ökade krav 

på en framtidssäker anläggning, aktivering och hantering av 

bredbandsinfrastruktur.  

 

Genom e-hälsotjänster ökar behovet av driftsäkra och robusta elektroniska 

kommunikationer ända ut till den enskilde användaren. Kraven på 

infrastrukturen varierar beroende på e-hälsotjänst, bl a kommunikation i realtid 

för videotjänster och hög överföringskapacitet för stora datamängder. 

 

Det finns brister i medvetandegraden kring hantering av känslig information 

hos kommunerna. Visst arbete kring informationssäkerhet, skadlig kod, juridik 

och personlig integritet pågår men det varierar stort från kommun till kommun. 

Enligt en rapport från EY 2014 beror utvecklingen vad gäller e-hälsa på hur väl 

initiativägare lyckas hantera utmaningar kring informationssäkerhet och 



Praktikfallsgruppen  

 

 

35 

 

integritet och vilken prioritet som frågorna ges av politiker och lagstiftare.
36

 

Svenska Stadsnätsföreningen genomförde under 2015 en enkät om bredband till 

beslutsfattare i kommuner av vilken det framgår att 2/3 av kommunerna är 

osäkra på om deras it-säkerhet är tillräcklig.
37

 Också MSB har i samverkan med 

SKL under 2015 undersökt kommuners kunskap och kompetens vad gäller 

informationssäkerhet.
38

 Bland de 241 kommuner som i enkäten svarade på 

frågan om de systematiskt arbetar med informationssäkerhet uppgav 170 att de 

inte gör det. Resultatet tyder på att behov av informations- och 

utbildningsinsatser finns. 

 

Det pågår flera aktiviteter för att framtidssäkra bredbandsinfrastruktur som har 

betydelse för leveransen av e-hälsotjänster bl a projektet Robust 

fiberanläggning och uppdateringen av Robust elektronisk kommunikation – 

vägledning för användare vid anskaffning, båda initierade av PTS.  

 

4.2 Robust fiberanläggning 
Projektet Robust fiberanläggning syftar till att etablera en miniminivå vid 

byggnation av fibernät genom att öka kunskapen för alla som arbetar inom 

området. Den fiberinfrastruktur som byggs idag kommer samhället att vara 

beroende av under en lång tid framöver, den måste därför vara robust, driftsäker 

och anläggas kostnadseffektivt. Detta medför ett stort behov av fortsatt arbete 

med att öka kunskapen om verksamheters beroende av bredband samt hur man 

tekniskt upphandlar, kravställer och anlägger robusta bredbandsnät på ett 

enhetligt sätt. 

 

Målen med Robust fiberanläggning är att nå enhetlighet och kvalitetssäkra 

anläggningen av fiberinfrastruktur. Detta ska göras genom att sammanställa 

befintliga rekommendationer om byggnation av nät och noder till ett dokument 

samt ta fram en rekommendation för olika anläggningstekniker bl a anpassade 

till markförhållanden. Befintliga riktlinjer för anläggning av fibernät framtagna 

av olika aktörer utgör underlag för projektet. Svenska Stadsnätsföreningens 

Robusta nät och noder från 2011 med förtydliganden gjorda under 2015 är 

några av de mer omfattande dokumentationerna för samtliga nät och nodtyper. 

Även den klassificering och dokumentation av fiberbaserad infrastruktur som är 

framtagen av IT&Telekomföretagen i samarbete med branschen utgör underlag 

för arbetet. Vidare ska kunskap och kompetens om dessa rekommendationer 

säkerställas genom ett certifieringsförfarande. Ett entreprenadföretag ska kunna 

certifiera sig specifikt för anläggning av fiberinfrastrutkur. Dessutom ska den 

personal som jobbar som maskinförare få särskild kompetens kring exempelvis 

borrning, fräsning, plöjning m m. samt certifiera sig inom vald metod. 

                                                      
36 Ehälsa – involverar eller saboterar? Framgångsfaktorer inom eHälsa, EY, 2014. 
37 http://www.ssnf.org/Press/Pressmeddelanden/Bristande-IT-sakerhet-hammar-kommuners-utveckling/. 
38 En bild av kommunernas informationssäkerhetsarbete, MSB, november 2015. 

http://www.ssnf.org/Press/Pressmeddelanden/Bristande-IT-sakerhet-hammar-kommuners-utveckling/
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Motsvarande förfarande finns redan vad gäller fastighetsnät.
39

 Projektet 

planeras pågå under 2016. För att resultaten från projektet ska fungera över tid 

etableras en förvaltningsorganisation där branschen ansvarar för att materialet 

hålls levande över tid.  

 

Rekommendationer kring förläggning och drift av nät och noder skiljer sig åt 

beroende på en nods hierarkiska placering. Nationella noder får större betydelse 

därför att de har en central roll genom att de aggregerar trafik i volym och slag 

samt utgör knutpunkt för bl a samhällsviktig kommunikation. Ett avbrott i en 

sådan nod får större samhälleliga konsekvenser än avbrott i en mindre nod. 

Rekommendationerna avseende robusthet innehåller mer långtgående riktlinjer 

vad gäller dessa noder.  

 

Projektet bedöms ha förutsättningar att komma runt de brister i anläggning och 

dokumentation m m. som identifierats på flera håll i landet (se bilaga 3) under 

förutsättning att standardiseringsåtgärderna träffar samtliga aktörer och 

inbegriper anläggning på tomtmark. Projekt Robust fiberanläggning har vidare 

förutsättningar att underlätta bredbandsutbyggnad genom att definiera och 

tydliggöra alternativa förläggningsmetoder samt öka transparensen vad gäller 

återställningskostnader. Projektet bedöms även gynna utbyggnaden av mobila 

bredbandsnät (fiberbaserade delen av nätet) genom att de delar av nätet som 

idag byggs ut med stödmedel inom Landsbygdsprogrammet, kan etableras med 

en gemensam branschpraxis, vilket säkerställer kvaliteten i de fiberanslutningar 

som kan utnyttjas av mobilnäten. 

  

4.3 Anskaffningsvägledningen 
Robusthetsguiden

40
 framtagen av Bredbandsforums arbetsgrupp Robusthet II 

vägleder på ett lättöverskådligt sätt verksamheter i att identifiera sitt beroende 

av bredband samt hur de kan agera för att säkra upp tillgången till robust 

bredbandsinfrastruktur. Det torde dock finnas ett fortsatt behov av att utbilda 

användare exempelvis upphandlare/beställare i kommuner i vad som ingår i en 

standardiserad anläggning. Det torde även fortsatt finnas ett behov av att utbilda 

användare/beställare i robusthet m m. så att de kan ställa krav på 

bredbandsinfrastrukturen utöver vad som gäller enligt grundläggande nivå i 

PTS driftssäkerhetsföreskrifter. Noder med mindre än 2000 aktiva anslutningar 

omfattas inte fullt ut av rekommendationerna eller föreskriften, exempelvis 

mindre orts- och lokalt byggda och ägda noder. Här spelar vägledningen för 

anskaffning en viktig roll.  

 

                                                      
39 Se särskild rekommendation för fastighetsnät. 
40 http://www.bredbandsforum.se/Om-Bredbandsforum/Vara-arbetsgrupper/Robusthet-II--losningar-for-robustare-
kommunikation-AG-X/Robusthetsguiden/. 

 

 

http://www.bredbandsforum.se/Om-Bredbandsforum/Vara-arbetsgrupper/Robusthet-II--losningar-for-robustare-kommunikation-AG-X/Robusthetsguiden/
http://www.bredbandsforum.se/Om-Bredbandsforum/Vara-arbetsgrupper/Robusthet-II--losningar-for-robustare-kommunikation-AG-X/Robusthetsguiden/


Praktikfallsgruppen  

 

 

37 

 

Målet med uppdateringen av den s k anskaffningsvägledningen från 2011 är 

bl a att möta behov som påtalades av Bredbandsforums arbetsgrupp Robusthet 

II, dvs att utveckla vägledningen vad gäller nyare tekniker och att genomföra 

aktiviteter för att nå en bredare målgrupp genom att föra fram budskapet också 

på ett sätt som tilltalar icke-tekniker. Arbetsgruppen föreslog också att PTS 

skulle genomföra utbildningar kring den uppdaterade vägledningen i syfte att nå 

en bredare målgrupp. Detta föreslogs även av Bredbandsforums arbetsgrupp 

Samordnad efterfrågan.  

 

När det gäller behov av viss funktionalitet krävs troligen också att användare/ 

beställare i högre grad än i dag på återkommande basis arbetar med behovs-

/risk-/åtgärdsanalyser. Länsstyrelserna har krav på sig att genomföra risk- och 

sårbarhetsanalyser med avseende på bl a elektronisk kommunikation. Detta 

arbete bör kunna knytas närmare till kommuners behov av liknande strategiskt 

planeringsunderlag gällande elektronisk kommunikation för e-hälsotjänster.  

 

4.4 Uppgifter för regional bredbandskoordinatorsfunktion  
Robusthet II och Samordnad efterfrågan beskriver hur regionala 

bredbandskoordinatorer kan bidra till ökad robusthet mm. Inte minst gäller 

detta i fråga om att öka medvetenheten om robusthetsfrågor hos nya och ofta 

mindre aktörer såsom aktörer med lokalt byggda och ägda nät. Krav på 

robusthet följer med nät som får statligt stöd men behöver förstås också av 

andra nätaktörer för att få en heltäckande robusthetsnivå. Flera av dessa aktörer 

riskerar dessutom att inte fångas upp av de krav som lagen ställer eller olika 

robusthetsfrämjande aktiviteter genom att de inte är anmälningspliktiga. 

Anmälningsplikten utreds av PTS och målet är att ta fram ett allmänt råd på 

området. Arbetsgruppen anser att det är viktigt att anmälningsplikten utreds sett 

till bl a leverans av e-hälsotjänster.  

 

Nu är den regionala koordinatorsfunktionen som efterfrågats av flera av 

Bredbandsforums arbetsgrupper etablerad i länen vilket öppnar för nya 

möjligheter att hantera frågor om robusthet och driftsäkerhet. Regionala 

bredbandskoordinatorer kan bidra till den pågående utvecklingen vad gäller e-

hälsa både genom att påtala vikten av robusthet i anläggning för samtliga 

aktörer samt informera och öka medvetenheten om robusthet och driftsäkerhet 

hos de som beställer bredbandstjänster för användningar inom e-hälsa. 

 

4.5 Slutsats kapitel 4 
Det finns grundläggande krav på bredbandsinfrastrukturen som fastställs i LEK. 

Utöver detta har användaren ett viktigt ansvar i kravställningen. Det pågår en 

hel del aktiviteter för att bistå användaren i denna kravställning. T ex har PTS 

initierat ett arbete inom ramen för projektet Robust fiberanläggning. Arbetet 

syftar till att nå enhetlighet och kvalitetssäkra anläggningen av 
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fiberinfrastruktur. Det är viktigt att detta arbete når ut till samtliga som berörs 

av detta, så att all infrastruktur blir robust byggd. PTS har även tagit fram en 

anskaffningsvägledning för att bistå i arbetet med att kravställa och upphandla 

elektronisk kommunikation. Denna vägledning ses nu över av myndigheten. 

Här är det viktigt att det uppdaterade stödmaterialet når ut till användare 

exempelvis kommuner som ska införa e-hälsotjänster och därmed ställs inför 

särskilda krav på bredbandsinfrastrukturen som bärare av tjänsterna. 

 

Inom området informationssäkerhet finns brister i kompetens och kunskap hos 

beställarna, varför informationsinsatser behövs på området.  

 

Kommuner och deras bredbandskoordinatorer har viktiga i roller i att sprida 

kunskap om värdet av robusta och driftsäkra nät. Här kan de få draghjälp av den 

regionala nivån bl a regionala koordinatorer, regioner och länsstyrelser. 
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5 Förslag och fortsatt diskussion 
Sammanfattningsvis finns ett antal viktiga bredbandsrelaterade förutsättningar 

som kan underlätta för kommuner att erbjuda e-hälsotjänsterna i praktikfallet 

till brukare. Dessa är att: 

1. e-hälsa pekas ut som fokusområde i regionala och kommunala digitala 

agendor med koppling till bredbandsinfrastruktur,  

2. brukarna och deras anhöriga, verksamheten samt kommunen i övrigt har 

intresse för samt kunskap och kompetens om den digitala tekniken i 

användningsfallen för e-hälsa,   

3. bredbandsinfrastruktur med tillräcklig kapacitet och kvalitet för de 

tänkta e-hälsotjänsterna finns hos brukarna,  

4. processer och rutiner för att tillgodose krav på informationssäkerhet och 

integritet finns som är anpassade till en digital hantering av vård- och 

omsorgstjänster (inbegripet tolkning och prövning av regelverk),  

5. lösningar för sammankoppling av bredbandsinfrastruktur (fast, mobil, 

annan trådlös) med e-hälsotjänsterna (exempelvis plattformar i form av 

bredbandsboxar, routrar, VPN-tunnlar eller mjukvara) bör vara öppna 

och skalbara för att möjliggöra interaktion mellan olika tjänster och 

aktörer. Lösningarna bör vidare ha tagit höjd för behov av kontinuerlig 

drift (exempelvis genom tillhörande UPS: er) och att   

6. e-hälsotjänsterna i användningsfallen är kompatibla med öppna och 

skalbara lösningar och andra e-tjänster samt utvecklade för att hantera 

information på ett säkert sätt samt kan tillgodose brukares personliga 

integritet (inbegripet nödvändig grad av standardisering).  

 

För andra e-hälsotjänster, tex avancerade tjänster inom sjukvården krävs 

ytterligare förutsättningar. Andra regelverk berörs och kraven på 

bredbandsinfrastrukturen ökar med exempelvis mer tidskritiska och 

kapacitetskrävande e-hälsotjänster. Dessa förutsättningar är att: 

7. bredbandsinfrastruktur och bredbandstjänster från eller via olika 

leverantörer svarar upp till miniminivåer i fråga om kapacitet och 

kvalitet för att kunna bära de tänkta e-hälsotjänsterna,  

 

5.1 E-hälsa fokusområde i digitala planer 
För att e-hälsotjänsters krav på bredbandsinfrastruktur ska få den prioritet som 

behövs krävs att frågan kommer upp på den politiska agendan. Mål för e-hälsa 

finns i den nationella strategin men koppling saknas till 

bredbandsinfrastrukturen. E-hälsa behöver bli ett fokusområde i regionala och 

kommunala digitala agendor och de krav som avancerade e-hälsotjänster ställer 

på bredbandsinfrastrukturen bl a kapacitet i dataöverföringen och 

realtidskommunikation kopplas från tjänsterna till bredbandsinfrastukturen som 
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bär dessa tjänster. Mål och strategier i agendorna behöver följas av 

handlingsplaner med tidssatta aktiviteter och utpekat ansvar.  

De regionala bredbandskoordinatorerna får viktiga roller i att påtala detta behov 

bl a med hjälp av regionala e-hälsosamordnare. Motsvarande får kommunala 

bredbandssamordnare viktiga roller i att föra upp e-hälsa på den kommunala 

dagordningen här med hjälp av kommunala e-hälsosamordnare. Regioner och 

län kan dra nytta av varandras kunskap och kompetens. Mindre kommuner kan 

få draghjälp av den regionala nivån. Här är det främst e-hälsosamordnarrollen 

eller annan form av hjälp i digitaliseringen (digitaliseringslots) som 

arbetsgruppen ser skulle bidra till utvecklingen lokalt. 
 

Förutom de bredbandsrelaterade spörsmålen ser arbetsgruppen också att 

utvecklingen av omsorgstjänster skulle vinna på att omsorgstjänster tydligare än 

idag ingår i nationella strategier. Det är vidare troligt att utvecklingen av e-hälsa 

generellt skulle gynnas av att olika myndigheters roller och ansvar tydliggörs 

och att en myndighet där så är möjligt ges ett huvudansvar för en viss fråga.
41

 

Vidare behövs ett forum, likt Bredbandsforum, där olika central frågor kring e-

hälsa och välfärdsteknologi, kan diskuteras av berörda aktörer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Intresse, kunskap och kompetens 
Brukarna och deras anhöriga samt vård- och omsorgspersonalen har, som 

nämnts i kapitel 3, viktiga roller i processen för utveckling och införande av e-

hälsa. Delaktighet brukar vara ett framgångsrikt recept på ett lyckat 

förändringsarbete. Berörda personer bör därför involveras tidigt i processen för 

att det senare införandet ska bli bra. Testerna och införandet av e-hälsotjänster i 

flera kommuner bl a Nacka och Hudiksvall visar att behovet av information och 

utbildning om den digitala välfärdstekniken är stort för alla inblandade. Det är 

omsorgsverksamheten som svarar för informations- och utbildningsinsatserna. 

Arbetsgruppen bedömer att stöd från den regionala nivån markant kan 

underlätta för den kommunala nivån. Detta gäller såväl politiska ambitioner 

                                                      
41 Flera utredningar och aktörer har berört frågan, se bl a SOU 2015:32. 

Förslag: E-hälsa bör utpekas som fokusområde i regionala och kommunala 

digitala agendor med koppling till bredbandsinfrastrukturen. Agendorna bör 

kompletteras med handlingsplaner med tidssatta aktiviteter, utpekade 

ansvariga samt uppföljningar.  

 

Rekommendation: Omsorgstjänster med välfärdsteknologi bör tydligare än 

idag ingå i den nationella strategin och/eller kommande vision för e-hälsa.  

Rekommendation: Regeringen bör i enlighet med tidigare förslag från 

Samordnad efterfrågan verka för inrättandet av ett Välfärdsteknologiforum. 
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som konkret stöd exempelvis vid upphandling samt kompetensutveckling 

genom nätverk och regionala erfarenhets- och kunskapsbanker. Finansiellt stöd 

från nationell nivå är också värdefullt för att initiera och vidareutveckla e-

hälsotjänster i organisationer med begränsade utvecklingsresurser som ofta är 

fallet i små och medelstora kommuner. 
 

Strukturen med regional samordning och regionala e-hälsosamordnare med 

nationellt nätverk under ledning av SKL har varit gynnsam för utvecklingen av 

e-hälsa. SKL har också tagit fram olika vägledningar kring arbetet med e-hälsa. 

Arbetet har varit framgångsrikt i de kommuner där det funnits kunskap och 

engagemang från politiker och chefer samt där hela verksamheten haft ett 

engagemang i utvecklingsarbetet. Flera nationella myndigheter har, vilket 

nämnts tidigare, uppdrag kring att informera, utbilda och vägleda på området. 

 

Arbetsgruppen anser att satsningar av dessa slag är viktiga för utvecklingen av 

e-hälsa och därför bör fortsätta om än i något förändrad form (som exempelvis 

MFD:s uppdrag som har inrymt de regionala konferenserna). Andra samlade 

kunskapskällor via SKL, regioner m fl är också fortsatt viktiga för 

utvecklingen.  
 

De utbildningsinsatser som finns idag är ofta på en generell nivå anpassad för 

politiker och beslutsfattare. Dessa utbildningssatsningar är välkomna, men det 

behövs mer och andra typer av utbildningssatsningar för att satsningarna ska nå 

verksamheterna samt de som använder e-hälsotjänsterna. E-utbildningar är bra, 

men än viktigare är fysiska möten för att sprida goda exempel och berätta om 

konkreta insatser. Det behöver även avsättas tid för utbildning av personal, 

brukare och anhöriga inom respektive organisation. Ansvaret för att utbilda 

brukare och anhöriga i att använda e-hälsotjänster ligger idag hos respektive 

huvudman. Stimulansmedel under en begränsad period kan här underlätta för 

små och medelstora kommuner att genomföra e-hälsopiloter avseende digital 

välfärdsteknik samt även sprida erfarenheter från dessa.  Dessa insatser måste 

koordineras från centralt håll, exempelvis genom att fördela projektmedel 

genom ansökningsförfarande, för att säkerställa att medel sätts av till olika 

projekt. Tanken är att dessa pilotprojekt sedan ska kunna skalas upp och 

erfarenheter användas av andra kommuner. Breddinförandet av e-hälsotjänster 

bör hanteras inom respektive kommuns ordinarie budgetprocess. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag: Regeringen bör under en begränsad tidsperiod ge stimulansmedel 

till särskilda e-hälsopiloter gällande omsorgstjänster i små och medelstora 

kommuner i syfte att påskynda utvecklingen av e-hälsa. Krav bör finnas på 

att stimulansmedlen används bl a till utbildning av brukare och vård- och 

omsorgspersonal i att använda digital välfärdsteknik inbegripet 

bredbandsrelaterade frågor. Stimulansmedlen kan fördelas via regional e-

hälsosamordnare och insatserna följas upp av Socialstyrelsen. 
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Arbetsgruppen anser också att utbildningssatsningarna behöver breddas med 

avseende på e-hälsotjänsters tekniska aspekter (så som bredbandsinfrastruktur 

och bredbandstjänster), upphandlingsfrågor samt säker hantering av information 

och föreslår därför en workshopaktivitet för PTS, SKL och MSB samt att SKL 

tar fram och kompletterar vägledningar med upphandlingsfrågor (se förslag 

under 5.3).  

 
 

5.3 Tillgång till bredbandsinfrastruktur med tillräcklig kapacitet och 
kvalitet 

Att alla användare har tillgång till framtidssäker bredbandsinfrastruktur är helt 

avgörande för att Sverige ska kunna använda digitaliseringens möjligheter bl a 

inom e-hälsa fullt ut. Det är även en demokratifråga. 

 

För användningsfallen i praktikfallet och där vi befinner oss nu med pilottester 

inför ett breddinförande är informationsläget i stort tillfredsställande. Detta 

bygger på att kommuner genom piloterna genomför mätningar och 

funktionstester av bredbandstäckningen och bredbandstjänstens kvalitet. 

Behovet av information kommer dock att öka i takt med att allt fler e-

hälsotjänster och då även sådana som ställer långtgående krav på 

bredbandsinfrastrukturen kommer att användas.   

 

Bredbandskoordinering på regional nivå har pekats ut som en nyckelfunktion 

som, genom stöd från ett nationellt sekretariat, ska sammanlänka nationell nivå 

med regional och lokal för att få fullt genomslag i arbetet med att främja 

utbyggnad av framtidssäker bredbandsinfrastruktur. Den regionala 

bredbandskoordinatorsfunktionen som etablerats i länen har i samverkan med 

berörda kommuner möjlighet att fånga upp aktörer längst ut i accessnäten som 

inte träffas av främjandeaktiviteter, exempelvis lokalt byggda och ägda nät så 

som fiberföreningar. Av bilden nedan framgår att en bredbandskoordinators 

arbete med att främja tillgång till framtidssäker bredbandsinfrastruktur gynnar 

inte enbart den egna kommunen eller länet utan även övriga. Så är fallet 

eftersom en leverantör av en e-hälsotjänst kan vara såväl lokal som etablerad i 

en annan kommun och för leveransen exempelvis använda lokalt byggda och 

ägda nät i en annan kommun.  
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Bild 5.1 Användning och beroenden av bredbandsinfrastruktur för e-hälsa 

 
Källa: Baserad på en modell framtagen av Combitech. 

 

Arbetsgruppen vill med detta understryka att regionala bredbandskoordinatorer, 

tillsammans med kommunala, har en mycket viktig uppgift att genom olika 

samordningsinsatser verka för att framtidens kommunikationsinfrastruktur når 

alla. Detta genom att visa på helheten och bl a bidra med underlag för 

kravställning så som e-hälsotjänsters krav på bredbandsinfrastruktur.  

 

Anmälningsplikten utreds av PTS och målet är att ta fram ett allmänt råd på 

området. Arbetsgruppen anser att det är viktigt att anmälningsplikten utreds sett 

till bl a leverans av e-hälsotjänster.  

 

Kommuner har, som nämndes i förra kapitlet, en viktig uppgift i att efterfråga 

och kravställa elektronisk kommunikation för e-hälsotjänster. En del i detta är 

anskaffning av utrustning, t ex servrar, samt själva bredbandsinfrastrukturen, t 

ex redundanta nätförbindelser. SKL har, som nämnts, tagit fram vägledningar 

för arbete med e-hälsa. Dessa har även inkluderat frågor kring upphandling. 

Arbetsgruppen anser dock att upphandlingsmallarna bör kompletters med mer 

underlag kring tekniska aspekter för nät och tjänster. 

 

PTS anskaffningsvägledning ger olika aktörer, bl a kommuner, stöd i arbetet 

med att anskaffa elektronisk kommunikation som kan användas för bl a e-

hälsotjänster. MSB tillhandahåller metodstöd gällande informationssäkerhet 

och utbildningsinsatser företas inom ramen för Samverkansgruppen för 

informationssäkerhet (SAMFI). Tidigare arbetsgrupper har föreslagit 

informations- och utbildningsinsatser riktade mot offentliga och privata aktörer 

i samband med PTS uppdatering av vägledningen. Praktikfallsgruppen stödjer 

förslaget samt utvecklar det till ett nytt förslag (se nedan). 
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Den svenska bredbandsutbyggnaden sker främst genom marknadens försorg, 

men i områden där marknaden inte bygger finns möjlighet för exempelvis 

byalag att söka ekonomiskt stöd inom landsbygdsprogrammet. Här har PTS och 

Byanätsforum viktiga roller i att via Bredbandsskolan och de regionala 

koordinatorerna respektive genom direktkontakt, med lokalt byggda och ägda 

nät, informera om vikten av robusthet och driftsäkerhet. Också kommuner, 

regioner och länsstyrelser har viktiga roller i att säkerställa att rätt information 

kommer dessa lokalt byggda och ägda nät tillhanda och att näten som byggs ses 

som en del av helheten. Det finns information och stöd på många olika ställen 

och det är viktigt att t ex kommuner är medvetna om detta.  

 

Det finns även skillnader i leveranssäkerheten i elnäten. Ett elavbrott innebär att 

varken brukarens enhet eller bredbandsuppkopplingen fungerar. Reservkraft, 

t ex genom tillhörande UPS i routern tillsammans med reservkraftssystem i 

bredbandsnätet möjliggör att tjänsten kan upprätthållas även vid ett 

strömavbrott. 

 

Behov av prioritering av datatrafik i bredbandsnäten gällande e-hälsotjänster 

samt roaming mellan olika mobilnät har också diskuterats i arbetsgruppen. Av 

förstudien framgår att prioritering förekommer i fasta nät med best effort trafik 

för omsorgstjänsterna i praktikfallet. Också i mobilnäten används prioritering 

av trafik även om det inte av förstudien framgår några specifika exempel 

gällande användningsfallen i praktikfallet. Förbättrade möjligheter till 

prioritering kommer därtill bl a med standarden för 5G. Vidare förekommer 

enligt förstudien roaminglösningar med utländska simkort för 

omsorgstjänsterna i praktikfallet. Arbetsgruppen har inte gjort någon närmare 

utredning av dessa lösningar men konstaterar att frågorna är av fortsatt stor vikt 

för e-hälsa.  
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5.4 Utveckling av e-hälsa är beroende av bra processer och rutiner för 
informationssäkerhet och integritet 

Informationssäkerhet och integritet är viktiga aspekter i utvecklingen av e-

hälsotjänster. Inte minst viktigt är detta i anskaffningen och användningen av 

elektronisk information. Det finns ett stort behov av ökad kunskap och 

kompetens inom området informationssäkerhet. Arbetsgruppen har föreslagit en 

uppgift för PTS, SKL och MSB (se förslag under 5.3 ovan). 

 

Även Regeringsformen samt socialtjänstlagen innehåller regler respektive krav 

om skydd mot betydande intrång i den personliga integriteten för enskilda 

personer. Regelverket har inte prövats fullt ut i domstol.
42

  I de kommuner där 

                                                      
42 Utveckling av e-hälsa i kommunerna, Uppföljning av stimulansmedel 2014, Socialstyrelsen, mars 2015. 

Förslag: Arbetsgruppen föreslår att PTS utreder anmälningsplikten sett till 

bl a leverans av e-hälsotjänster. 

 

Förslag: PTS får i uppdrag av regeringen att under 2016 och 2017 anordna 

workshopar riktade mot kommuner i syfte att ge vägledning i  

a) hur de kan genomföra behovs- och riskanalyser samt arbeta med 

kontinuitetsplanering avseende bl a e-hälsotjänsters beroende av elektronisk 

kommunikation   

b) hur de kan efterfråga och kravställa informationssäker elektronisk 

kommunikation till enskilda användare av bl a e-hälsotjänster  

PTS bör i utbildningsuppdraget samverka med SKL (a och b) och MSB (a 

samt även vad gäller informationssäkerhet). PTS bör använda sig av de 

regionala bredbandskoordinatorerna, deras nätverk och samlade information 

i samordningen inför workshopar (bl a för att få förslag på 

workshopdeltagare och uppgifter om kommunernas olika förutsättningar). 

Också andra aktörer än de ovan kan vara aktuella för samverkan inom ramen 

för uppdraget.  

 

Förslag: SKL bör i syfte att underlätta upphandling på lokal och regional 

nivå utveckla befintliga vägledningar när det gäller upphandlingsfrågor samt 

komplettera där så krävs med nya mallar eller vägledningar kring 

upphandling av e-hälsa. Kompletteringarna bör bl a gälla tekniska frågor. 

Arbetsgruppen ger i bilaga 4 förslag på områden som bör ingå.   

 

Förslag: Regionala bredbandskoordinatorer får till uppgift att i samverkan 

med kommuner, regioner och län med stöd av det nationella sekretariatet 

och Byanätsforum samt underlag från PTS Bredbandsskola sprida 

information om robusthet, tillgänglighet och kvalitet till samtliga 

bredbandsaktörer i länet. 
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man har testat respektive infört kameratillsyn har man hanterat detta på så sätt 

att tillsynen via kamera är frivillig och bygger på ett samtycke från brukaren. 

Brukarna har överlag visat sig vara positiva till kameratillsynen då de upplever 

bättre nattsömn med kameran jämfört med fysiska besök då de riskerar att bli 

väckta. Vidare finns bilder och ljud endast tillgängliga i samband med tillsynen 

och sparas inte någonstans. Noggranna riktlinjer finns också i kommunerna vad 

gäller den personal som utövar tillsynen bl a att det är ordinarie personal och att 

personerna har särskilda inloggningar för kameran. Här blir tillgång till och 

spridning av best practise viktigt för den fortsatta utvecklingen av e-

hälsotjänster. SKL:s vägledningar
43

 samt SKL:s, MFD och regioners 

kunskapsbanker fyller viktiga funktioner i spridningen.    

 

5.5 Sammankopplingar av bredbandsinfrastruktur och e-hälsotjänster 
behöver möjliggöra fortsatt utveckling 

Den snabba utvecklingen på e-hälsoområdet gör att tjänsterna och tillhörande 

utrustning snabbt kan bli omoderna. I detta finns också en risk för inlåsning till 

ett e-hälsosystem från en leverantör.
44

 Kopplat till detta utgör även bristen på 

standardisering på e-hälsoområdet en risk för inlåsningar av olika slag.
45

 

Kunskap och kompetens kring införande och upphandling av e-hälsa är kritiskt 

eftersom 290 kommuner inte kan agera var för sig och ta fram 290 olika 

lösningar.
46

 Samverkansprojektet Strategisk innovationsagenda föreslår av ovan 

anledningar bl a att staten och näringslivet tillsammans ska verka för öppna 

europeiska standarder i e-hälsotjänster och bidra till specificering av en vård-

och omsorgsplattform. Vidare föreslås SKL underlätta för kommuner i övrigt 

exempelvis genom att bistå i regionala upphandlingar eller genom nationella 

ramavtalsupphandlingar. Socialstyrelsens uppföljning (2015-3-9) visar att den 

standardiserade modell som har växt fram avseende digitala trygghetslarm bl a 

genom IT Norrbottens tester, standardiseringsarbete av dåvarande 

Hjälpmedelsinstitutet samt SKL Kommentus ramavtalsupphandling 2012
47

 har 

bidragit till utbredningen av larmen i kommunernas omsorgsverksamheter.  

 

Enligt Socialstyrelsens uppföljning framgår vidare att regionala e-

hälsosamordnare anser att det är viktigt att kommunerna bygger e-tjänsterna på 

plattformar där man i kommunen eller i hela länet kommit överens om en 

standard. På så sätt minskar man beroendet av enstaka leverantörer med egna 

lösningar och kommunen kan själv utveckla e-tjänster som kan fungera 

tillsammans med andra tjänster.  

 

                                                      
43 Exempelvis vägledning för e-tjänster i socialtjänsten, 

http://skl.se/download/18.772895e214641fb368d2e9db/1401872832929/e_tjanster_i_socialtjanst_SKL.pdf. 
44 Trender inom e-hälsa, Trendspaning juni 2015, Västra Götalandsregionen. 
45 Ibid.  
46 Strategisk innovationsagenda, e-hälsa i hemmet, juni 2014, framtagen genom bred samverkan inom ramen för 
Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. 
47 Från vilket 110 kommuner hade avropat i februari 2015 enligt Socialstyrelsens uppföljning av stimulansmedel för e-

hälsa för 2014. Trygghetslarmens kommunikationskedja har standardiserats till protokollet SCAIP. 

http://skl.se/download/18.772895e214641fb368d2e9db/1401872832929/e_tjanster_i_socialtjanst_SKL.pdf
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Sammanfattningsvis finner arbetsgruppen att standardiseringsinitiativ som avser 

öppna och skalbara lösningar är välkomna och kan komma både från 

leverantörshåll och deras respektive branschorganisationer samt kommunala 

(och regionala) samverkansorgan eller som innovationsagendan föreslår det 

offentliga och näringslivet i samverkan. I sammanhanget kan även nämnas 

projektet Stockholm Digital Care där just öppna lösningar av typen 

tjänsteplattformar är en viktig fråga. Projektet är ett samarbete mellan 

kommuner, landsting, branschorganisationer och forskningsinstitut.  

 

Vidare har som nämnts elnäten varierande kvalitet och bredbandstjänster och 

utrustning för välfärdsteknologi är samtliga beroende av en väl fungerande 

strömförsörjning. Arbetsgruppen har av dessa anledningar kommit till 

slutsatsen att lösningar för kontinuerlig eldrift också kan behöva diskuteras i 

samband med öppna och skalbara lösningar. Det kan exempelvis gälla 

tillhörande UPS: er.  

 

Också krypteringsfunktioner har diskuterats i arbetsgruppen i samband med 

öppna och skalbara lösningar men det har i diskussionerna även framkommit att 

kryptering lika väl kan ingå i e-hälsotjänsterna.  

 

Det kan också enligt arbetsgruppen finnas problem med att funktioner ingår, 

exempelvis att internetuppkoppling ingår i e-hälsotjänster. Å ena sidan 

underlättar det i fråga om att uppfylla kommunallagens krav på att inte stödja 

enskild, å andra sidan kan det innebära lika många routrar – och abonnemang - 

som e-hälsotjänster vilket då både blir en praktisk och en ekonomisk fråga.  

 

Arbetsgruppen bedömer som en trolig utveckling att regioner och landsting, 

liksom Gävleborg och Norrbotten som är i färd med att upphandla 

omsorgstjänster, kommer att agera draghjälp och upphandla e-hälsolösningar i 

samverkan med kommuner. SKL kan bidra i detta arbete genom att ta fram och 

komplettera vägledningar för e-hälsa med centrala upphandlingsfrågor enligt 

ovan (se förslag under 5.3). 
 

5.6 Bredbandsinfrastruktur och bredbandstjänster med likadana 
miniminivåer 

I föregående kapitel konstaterades att pågående projekt om robust 

fiberanläggning har förutsättningar att bidra till att behov av robusthet i 

anläggningen av bredbandsinfrastruktur bättre tillgodoses. Viktiga 

förutsättningar för detta är att krav på dokumentation, förläggningskrav m m. 

omfattar nätets mest perifera delar (t ex accessnät på tomtmark) och samtliga 

nätaktörer t ex lokala fibernätsföreningar.  

 

PTS driftssäkerhetsföreskrifter lägger en grund för vad en kommun behöver 

utgå ifrån i sin kravställning av elektronisk kommunikation för e-hälsotjänster. 
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För användningen av en enskild e-hälsotjänst kommer denna grundläggande 

nivå i många fall att vara tillräcklig givet att bredbandstäckning finns där 

tjänsten är tänkt att användas. Ju fler e-hälsotjänster med ökande krav på 

kapacitet och kvalitet i bredbandet som är tänkta att användas desto mer kritisk 

blir bredbandsuppkopplingen. Och fler e-hälsotjänster är att förvänta eftersom 

e-hälsa bedöms innebära förbättrad livskvalitet för bl a kroniskt sjuka samt även 

medföra stora besparingsmöjligheter.
48

  

 

Det är således troligt att kraven på bredbandet ökar ytterligare i framtiden med 

fler e-hälsotjänster och andra e-tjänster. I fallet med de tre användningsfallen är 

det ingen av dessa tjänster som är lika realtidskritiska som avancerade digitala 

sjukvårdtjänster. Avancerade e-hälsotjänster kommer att kräva avsevärt större 

krav på den infrastruktur som är bärare. Kraven gäller förutom 

realtidskommunikation exempelvis kapacitet i överföringen och då både i ned- 

och upplänk eftersom mängden data som skickas i näten bl a gällande 

mätningar ökar inom sjukvården.  

 

Framtidssäkra bredbandsnät med god täckning både inger förtroende hos 

användare och skapar möjligheter för utveckling av digitala tjänster. Som 

exempel kan nämnas Västra Götaland där samarbetet kring e-hälsa började med 

utbyggnad av bredbandsinfrastruktur och utveckling av säkra inloggningar.
49

 

När denna ”standardiserade bärare” fanns på plats var det enklare att börja 

införa e-hälsotjänster. 

 

Arbetsgruppen finner att liknande kvalitetsnivåer i brukares 

bredbandsanslutningar från olika aktörer skulle underlätta för både kommuner 

och tjänsteleverantörer i att utveckla och erbjuda e-hälsotjänster. På Gotland 

förs en dialog mellan regionen och olika konkurrerande bredbandsaktörer, 

faciliterad av den regionala bredbandskoordinatorn, i syfte att genom 

branschsamverkan åstadkomma enhetliga kvalitetsnivåer i brukares 

bredbandsanslutningar liksom att säkerställa brister i elleveranser.  
 

Arbetsgruppen föreslår att frågan om minimikvalitet i bredbandsinfrastruktur 

utreds närmare genom en ny arbetsgrupp inom Bredbandsforum som gör en 

praktikfallsstudie över avancerade e-hälsotjänster. 

 

Kopplat till detta finner arbetsgruppen att en pilotstudie om 

bredbandsinfrastrukturens kvalitet, genomförd av PTS, kan tydliggöra 

kvalitetsnivåer för olika aktörer och således bidra till en gynnsam utveckling för 

e-hälsa. Studien bör avse anläggning och drift i ett specifikt län och inriktas på 

de kvalitetsnivåer som följer av projektet Robust fiberanläggning respektive 

                                                      
48 Enligt PwC:s rapport från juni 2015 ”Digitala doktorn kan komma” kan landstingen i Sverige spara 369 mkr per år 

om en tredjedel av patienterna som har kol, diabetes och hjärtsvikt skulle kunna behandlas på distans t ex genom olika 
digitala mätningar och inrapporteringar av data. Om e-hälsa skulle användas också i primärvården är 

besparingspotentialen 1,2 mdkr per år.  
49 Trender inom e-hälsa, Trendspaning juni 2015, Västra Götalandsregionen. 
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PTS driftssäkerhetsföreskrifter. Lokalt anlagda (mindre) bredbandsnät är av 

särskilt intresse för en sådan pilotstudie. Ett möjligt pilotlän är i sammanhanget 

Gotland med många lokalt anlagda nät samt en tydlig målsättning för e-hälsa i 

den digitala agendan. Eftersom Robust fiberanläggning ska vara klart först i 

slutet av 2016 kan studien i det avseendet tidigast påbörjas under 2017. En 

viktig förutsättning för pilotstudien är vidare att också pilotlänet ställer upp med 

resurser och underlag för genomförandet.    

 

 
 

 

5.7 E-hälsotjänsterna behöver vara kompatibla, framtidssäkra och hålla 
rätt leveransnivå 

Att utveckla e-hälsotjänster som är kompatibla med andra e-hälsotjänster och 

som är hållbara (exempelvis att de tar höjd för nya regler) samt uppfyller den 

funktionalitet och kvalitet som efterfrågas är en uppgift för både beställare/ 

kommuner och tjänsteleverantörer. Beställare/kommuner som efterfrågar e-

hälsotjänster behöver på ett tydligt sätt kunna redogöra för vad deras 

verksamheter kräver av tjänsterna. Tjänsteleverantörerna (och även 

bredbandsaktörerna) har i utvecklingen av e-hälsotjänster samt i 

anbudsförfrågan från beställare/kommuner viktiga roller i att förstå användarnas 

behov, vad de innebär i praktiken för brukarna och de specifika e-

hälsotjänsterna, och kunna översätta behoven till servicenivåer i 

bredbandsnäten. För beställarens, dvs kommunens del handlar det om att 

personer med rätt kompetenser deltar i kravställningsarbetet och att detta 

matchas från leverantörernas sida. För beprövade e-hälsotjänster bedömer 

arbetsgruppen att anskaffningsdialogen fungerar någorlunda väl när roller och 

ansvar har identifierats. Utöver detta förväntas leverantörerna även ta egna 

Förslag: Arbetsgruppen föreslår att en närmare utredning görs av vilka krav 

som avancerade e-hälsotjänster ställer på brukarens bredbandsinfrastruktur i 

form av en ny arbetsgrupp inom Bredbandsforum. 

Rekommendation: PTS får i uppdrag att initiera ett pilotprojekt, exempelvis 

på Gotland. Projektet ska syfta till att identifiera hur befintliga lokalt byggda 

och ägda nät så som fiberföreningar dels kan nå upp till de miniminivåer 

som fastställs i Robust fiberanläggning, dels att uppnå de krav som ställs i 

driftsäkerhetsföreskrifterna (PTSFS 2015:2). Lärdomar från piloten ska 

kunna appliceras på andra lokalt byggda och ägda nät, för att identifiera 

vilka insatser som krävs för att nå en miniminivå för leverans av e-

hälsotjänster. 

Projektet kan tidigast påbörjas 2017, då det är beroende av Projekt Robust 

fiberanläggning. En viktig förutsättning för projektet är att resurser avsätts 

på regional nivå.   
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initiativ till problemlösning för att kunna leverera e-hälsotjänsten. Många 

kommuner vill avtala om helhetslösningar. Många frågor är dock fortfarande 

olösta på e-hälsoområdet exempelvis vad gäller regelverk, utveckling av 

standarder etc. Detta gör det svårt att upphandla dessa tjänster. Också 

upphandlingsregelverket upplevs som nämnts svårt.   

 

Digitaliseringskommissionen rekommenderar i sitt betänkande Vägval för 

framtiden regeringen att ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att starta ett 

forum för samverkan och dialog kring digitaliseringsfrämjande upphandling. 

Arbetsgruppen ser positivt på förslaget då ett sådant forum har förutsättningar 

att lösa ut många viktiga frågor även utöver de som eventuellt kan hanteras 

genom upphandlingssamverkan eller ramavtalsupphandlingar. Också projektet 

Stockholm Digital Care torde kunna bidra med underlag i arbetet att utveckla 

och införa kompatibla, framtidssäkra e-hälsotjänster med rätt leveransnivå 

eftersom projektet bl a syftar till att ta fram beställarstöd vad gäller e-

hälsotjänster.   

 

Viktigt är också att regioner och andra aktörer som genomför upphandlingar för 

flera kommuner eller gör ramavtalsupphandlingar som kommuner sedan kan 

avropa från delar med sig av erfarenheterna till andra regioner. Exempelvis 

skulle publika ”e-hälsotjänstkataloger” kunna vara ett sätt att sprida kunskapen 

vidare.  
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Bilaga 1 Möjligheter för e-hälsa 
Maskin-till maskin kommunikation eller sakernas internet innebär att ett stort 

antal enheter kommunicerar via fasta och mobila anslutningar och marknaden 

för dessa områden växer och förväntas växa mycket under kommande år. 

Utvecklingen av antalet abonnemang för både fasta och mobila 

bredbandstjänster ökar kontinuerligt. Sett ur ett globalt perspektiv har ökningen 

varit enorm de senaste 10 åren.  

 

Bild 1.1 Sakernas internet 

 

Källa: http://datasciencebe.com/. Image published under the article “The Thing in Internet of 
things”, published in https://inventrom.wordpress.com/. 
 

År 2003 fanns globalt sett 500 miljoner enheter som kunde koppla upp sig mot 

internet, 2015 rör det sig om ca 26 miljarder enheter. Om man dessutom 

inkluderar passiva sensorer, ID taggar, routrar etc. rör det sig om ca 50 

miljarder enheter.
50

 Dessa enheter kommer att vara uppkopplade mot mobila 

och fasta nätverk. Främst är det de mobila anslutningarna som tros öka markant 

under de kommande åren:  

 

Bild 1.2 Uppkopplade enheter år 2021 

 
Källa: Ericsson Mobility report 2015. 

Att utvecklingen av M2M går så pass snabbt beror på många faktorer, bland 

annat att mobilnäten byggs ut i snabb takt, ökad kapacitet i samtliga nät, 

utveckling av molntjänster, ökat behov av realtidsdata, allt fler tjänster som 

kopplas upp och allt fler uppkopplade enheter. Globalt sett använder många 

                                                      
50 Ericsson Mobility report 2015, Boston Consulting Group m.fl. 

https://inventrom.wordpress.com/
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enheter mobila nät för sin kommunikation och mobil uppkoppling har på många 

håll ersatt fasta uppkopplingar. Att använda användarens egen mobila enhet 

som hälso-hub blir ett allt vanligare alternativ för e-hälsotjänster. I länder med 

en mindre del utbyggd fast infrastruktur, t ex i delar av Asien och Afrika sker 

utveckling av tjänster mot mobila applikationer. Där är den smarta telefonen 

nyckeln för att få ut e-tjänster inom många olika områden, däribland e-

hälsoområdet. 
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Bilaga 2 Beskrivning av de olika delarna 
av beslutsprocessen 
Initiativ och behov – här väcks idén och/eller identifieras behovet av att 

tillhandahålla e-hälsotjänster till brukare. Initiativ kan komma såväl från 

tjänsteleverantörshåll som från någon av kommunens olika verksamheter eller 

brukarna själva. Behov av e-hälsa har av bl a SKL konstaterats föreligga 

generellt för Sveriges kommuner. 

 

Förstudiefas – när idén har fått fäste gör kommunen initialt en sondering av 

möjligheter och utmaningar med de aktuella e-hälsotjänsterna. Verksamheten 

leder eller är delaktig i arbetet. Potentiella brukare informeras och tillfrågas om 

intresse. Insamling av erfarenheter från andra som redan infört tjänsterna eller 

har genomfört liknande projekt görs i detta skede. Nationella nyttoberäkningar 

studeras. En fördjupad studie av nyttor för kommunen görs och roller, ansvar, 

kontaktpunkter m m. längs leveranskedjan för tjänsterna identifieras. Vem som 

ansvarar för inhämtningen av kunskap i denna fas kan variera men det kan 

exempelvis vara en strateg eller utvecklare. 

 

Beslut 1 – här tas ett principbeslut att gå vidare i processen mot att 

tillhandahålla e-hälsotjänsterna. Nyttoberäkningarna m fl underlag från 

förstudiefasen utgör stöd för beslutet. Vem som fattar beslutet är avhängigt bl a 

svårighetsgrad och investeringsbehov i de aktuella e-hälsotjänsterna samt hur 

kommunen är organiserad. Beslutet kan exempelvis fattas av socialsekreterare, 

social-/äldrechef eller e-nämnd.  

 

Förberedelsefas – här görs olika typer av förberedelser för att säkerställa 

leveransen av e-hälsotjänsterna. Det kan exempelvis vara fördjupade 

nyttoberäkningar, utbildningsinsatser, genomförande av funktions- och 

användningstester, etablering av ny/förändrad verksamhetsprocess i kommunen, 

kartläggning av bredbandsinfrastruktur etc. E-hälsa behöver bli en integrerad 

del av verksamhetens helhet. Manuella vård- och omsorgsrutiner kommer dock 

fortsatt att behövas vid sidan av den digitala hanteringen. Arbetet involverar 

många olika funktioner inom kommunen liksom möjliga tjänsteleverantörer och 

bredbandsaktörer samt eventuellt brukarnas anhöriga.  Ansvariga för 

förberedelserna är desamma som under förstudiefasen.  

 

Beslut 2 – när de nödvändiga förberedelserna är klara tas det formella beslutet 

att dra igång själva införandet av e-hälsotjänsterna. Beslutsfattare är desamma 

som under Beslut 1. 

 

Implementering – här sker implementeringen enligt den leveranskedja som 

identifierats under processteget förstudiefas. Det är i detta skede som 

kravställning och upphandling görs av kommunens eller regionens 
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upphandlingsfunktion. Bistånd i kravställningen fås från flera håll bl a 

verksamheten, IT och bredbandskoordinators-funktionen
51

. Möjliga 

tjänsteleverantörer och bredbandsaktörer bidrar i upphandlingsdialogen genom 

att svara på RFI:er och liknande. 

 

Användning – efter implementeringen följer användningen och därmed 

uppföljning, drift och förvaltning av e-hälsotjänsterna. Det kan även vara 

aktuellt med fortlöpande utbildningsinsatser. Upphandlingsfunktionen, 

verksamheten, tjänsteleverantörer och bredbandsaktörer samt brukarna 

(eventuellt även anhöriga) har olika roller i arbetet.  

Stegen i processen är inte statiska utan förändras bl a beroende på 

svårighetsgrad i samt investeringsbehov vid införandet av e-hälsotjänster. 

Viktigt är att processen medger en logisk kedja av utredning och beslut så att 

rätt förväntningar kring e-hälsotjänsterna byggs upp hos alla inblandade. 

  

                                                      
51 Enligt kommunenkäten (för 2014) är i många kommuner IT-ansvarig och bredbandskoordinator samma person. 
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Bilaga 3 Exempel på brister i anläggning 
och dokumentation av bredbandsnät 
På flera håll i landet (bl a Dalarna och Gotland) har offentliga verksamheter 

med hjälp av stickprov genomfört kontroller av mindre noder i slutförda 

fiberanläggningar av accessnät i byar. Slutsatserna från dessa kontroller är att 

det har betydelse vem som beställer/ kravställer anläggningen och hur detta 

görs. Bland annat hittades följande brister: 

 Bristfällig montering (t ex ojordade stativ, otätade slangar ej heller tätat 

mot mark, söktråden når inte in i skåpet, lösa skarvboxar med risk för 

vridning etc) 

 Avsaknad av eller otydlig dokumentation och märkning 

 Undermålig materialkvalitet (tex veka skåp) 

Detta knyter direkt an till uppkomsten av arbetsgruppen dvs behov av ökad 

kunskap och medvetenhet hos användare/beställare om robusthet, tillgänglighet 

och kvalitet.  

 

Överlag har mer etablerade entreprenörer större kunskap om anläggning och 

olika nätdelars betydelse för bredbandsinfrastrukturens funktionalitet och 

kvalitet. På motsvarande sätt har mer etablerade bredbandsaktörer större 

kunskap i egenskap av beställare än nyblivna aktörer exempelvis i form av 

fiberföreningar och ställer därmed hårdare krav på entreprenörer i anläggningen 

med följd att dess kvalitet ökar. Av stickproven ovan framgår bl a att krav 

behöver ställas även på hur rekommendationer ska följas t ex hänvisningar till 

standarder m m. 

 

I kontakter med regionala bredbandskoordinatorer där liknande studier har 

genomförts avseende större noder i fasta och mobila nät har bl a framkommit att 

elförsörjningen bedöms vara bristfällig vid störningar av olika slag samt att 

noden och/eller nätsträckan fram till noden utgör s k single point of failure dvs 

noden som är central kan gå ned och ledningen som är enda 

kommunikationsväg kan grävas av. I nät av mindre skala utgör även personella 

resurser en svag länk. Förutom el kan försörjning av reservdelar (t ex kort) 

utgöra en kritisk länk i kommunikationskedjan. Liknande brister och/eller risker 

har även framkommit i PTS tillsyn.
52

  

  

                                                      
52 Se bl a analysunderlag gällande driftsäkerhetsföreskriften.   
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Bilaga 4 Centrala upphandlingsfrågor som 
bör ingå i SKL:s vägledningar 
Problem Diskuterad lösning 

Stängda tjänstesystem, får inte tillgång till 

data 

Öppna lösningar (exempelvis routrar, 

bredbandsboxar, särskilda 

omsorgsplattformar, VPN-tunnlar, 

mjukvara) 

Svårt förutsäga omsorgs- och vårdbehov Skalbarhet i den öppna lösningen 

E-hälsotjänster beroende av ström Tillhörande (inbyggda) UPS: er 

Informationssäkerhet och integritet 

behöver tillgodoses 

KLASSA är ett bra verktyg (kan 

liknande tas fram för fler frågor?) 

Kryptering – i tjänst eller utrustning? 

Övriga tekniska frågor? Exempelvis 

minimikvalitet på bredbandsinfrastruktur 

och bredbandstjänst? 
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Bilaga 5 Personer som intervjuats i 
förstudien 
Bodens Kommun Helena Samuelsson 

Övertorneå Kommun Carina Kemppainen 

Haparanda Kommun Carina Kapraali 

SKL Patrik Sundström 

Inera Leif Carlson 

Myndigheten för delaktighet Maria Gill 

Nacka Kommun Jonas Ek 

Borås Stad Johannes Adolfsson 

Kommunförbundet  Marja-Leena Komulainen 

Norrbotten 

Region Västerbotten Magnus Rudehäll 

CGI Fredrik Lindén 

Acreo Marco Forzati 

TeliaSonera Niklas Sundler 

 


