
Tillsammans för  
en smartare välfärd 



Digitaliseringen anses vara 
den enskilt starkaste 
förändringsfaktorn i 

samhället fram till år 2025 
World Economic Forum, UD:s kansli för strategisk analys











530 000 nya medarbetare behövs i 
kommuner och landsting fram till 2025 
om inga förändringar görs i arbetssätt 

och bemanning 

Vi behöver använda digitaliseringens 
möjligheter för att möta olika 

samhällsutmaningar 



Verksamhetsutveckling som 
kräver ett modigt ledarskap



 
 
 
 
 



• Medicinsk information - 
fördubblas var 3:e år idag 
och var 73:e dag 2020

• En specialist behöver idag 
läsa in 160 timmar i 
veckan för att hålla sig 
ajour

• Anpassar diagnos och 
behandling efter DNA



Distansvård  
med digitala lösningar  

 
 
 
 
 
 




 
 
 
 
 







”SKL ska stödja kommuner, landsting 
och regioner att effektivisera och 

utveckla verksamheten med hjälp av 
digitalisering”



















▪  Öka takten och erbjuda 
bättre stöd. 

 

▪  Återanvändning och 
kostnadseffektivitet. 

 

▪  Som delägare kan 
kommuner, landsting och 
regioner använda Ineras 
tjänster utan föregående 
upphandling. 



 
 

”Bolaget ska i första hand ta fram gemensamma 
tjänster och lösningar till stöd för digitalisering och 

verksamhetsutveckling inom områden där 
marknaden inte bedöms kunna tillgodose ägarnas 

behov och intressen.”  
 



▪  Fem aktier kostar 42 500 kronor. 
 

▪  Fullmäktigebeslut.  
 

▪  Kommunen kallas till kommande ägarråd och 
bolagsstämma. 

 

▪  Ingen bortre tidsgräns för att registrera köp. 
 

▪  Endast kommuner som blir delägare har rätt att 
använda bolagets tjänster utan upphandling. 

 

▪  Frågor? Se www.skl.se/inera eller mejla 
inera@skl.se  

 



 
▪  Ineras verksamhet är och ska 

vara självfinansierad.  
 

▪  Varje tjänst ska bära sina 
egna kostnader över 
tjänstens livslängd. 

 

▪  Varje utvecklingsprojekt 
behöver ordna sin egen 
finansiering.  



Inriktning och samverkan mellan 
kommuner, landsting och regioner kring 

digitalisering 



 
 
 
 

Vård och 
omsorg 

 
 

 
 
 
 

Skola och 
lärande 

 
 

 
 
 

Tillväxt och 
samhälls-
byggnad 

 
 
 

Integration 
och arbete 

 

 
 
 
 

Demokrati 
och 

delaktighet 
 

Gemensamma förutsättningar 



  

▪  Dialog med kommuner, 
t.ex. via SKL:s nätverk 
Regionala konferenser  

 

▪  Dela Digitalt, 
www.deladigitalt.se  

 

▪  Regionala e-samordnare 
 

▪  Programkontor 

 



  



  

Fram till idag över 40 tjänster i förvaltning 

• 1999 

2017 



Inera 
·  Inera är nu ett SKL bolag  

·  Företaget omsätter drygt 750 mkr per år 

·  Intäkterna kommer främst från landsting och regioner 
men också från staten, kommuner, leverantörer och 
privata vårdgivare 

·  Inera har ca 200 anställda och ett 40-tal konsulter 

 



  

Vision och verksamhetsidé 

Verksamhetsidé 

Vision 

Inera är det självklara valet 
för landsting, regioner och 

kommuner  
i samverkan för digitalisering 

Inera stödjer verksamhetsutveckling i landsting, regioner 
och kommuner, med kvalitetssäkrade digitala tjänster, 

koordinering av digital utveckling samt kompetens inom 
interoperabilitet 

 



Inera 
·  arbetar utifrån verksamhetsbehov till teknik  

·  stödjer digitalisering av gemensamma satsningar mellan 
regioner, landsting och kommuner 

·  utvecklar och förvaltar i samverkan med kunder  

·  stödjer informationsutbyte mellan olika huvudmän 

·  har kompentens kring interoperabilitet, standardisering, 
upphandlingsunderlag, tillämpningsanvisningar och 
regelverk 

 



  

Organisation för styrning och förankring 

Styrelse 

Beredning 

 
Inera 
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Nuvarande process för nya uppdrag 
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Inera 
·  Inera är nu ett SKL bolag  

·  Företaget omsätter drygt 750 mkr per år 

·  Intäkterna kommer främst från landsting och regioner 
men också från staten, kommuner, leverantörer och 
privata vårdgivare 

·  Inera har ca 200 anställda och ett 40-tal konsulter 

 



  

Tjänster – några exempel 



  

450 tusen 
samtal per 

månad 

Tjänster för invånare 

8 miljoner 
besök per 

månad 



  

Kunskapstjänster för vård och omsorg 



  

Aktuell för: 
Depression och ångest 
Habilitering 
Tinnitus 
Ätstörning 
Beroende 
Stress 
osv 

Plattformen 
Stöd och behandling 



Nationell patientöversikt 
 
Alla landsting är 
anslutna. 
 
Ca 250 
kommuner är 
anslutna. 
 
Kommunerna är 
de största 
användarna. 
 



  

Sjukvårds- 
huvudmän 

 
Inera 

Marknads- 
aktörer 

Standardiserad IT-arkitektur 

Journal Journal Journal Journal Journal Journal Journal 

Tjänsteplattform 

Inera 
Leverantör Y Leverantör X 

Inera 

Diagnos Vaccination Labbsvar Läkemedel Varningar 



Fortsatt arbete 
·  Ny styrelse med sammansättning från landsting, regioner, 

kommuner och SKL i mars 

·  Utökat programråd med kommunföreträdare planeras 

·  Gemensam beredningsprocess med SKL 

·  Arbete påbörjat för att ta fram ”kommunal arkitektur” 

·  Viss samverkan påbörjad kring projekt som inte gäller 
vård och omsorg 
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