
 1 

Rapport eHealth Week Amsterdam juni 2016 
- ”digitaliseringen av vården ska bli en harmonisk bukett” 
Göran Petersson [2016-09-07] 
 

Den sedan år 2006 återkommande internationella konferensen för eHälsa (tidigare 
namn WoHIT) eHealth Week ägde år 2016 rum i juni i Amsterdam 
(http://www.ehealthweek.org) . eHealth Week arrangerades av bl a holländska 
regeringen och HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society 
(http://www.himss.org) och hade 2200 deltagare (se konferensens officiella rapport, 8 
sidor; 
https://www.eiseverywhere.com/file_uploads/6b99f7a50bf939d5168b1c5615321249_
eHW_Post-Conference_Brochure_web.pdf)  

 
Svensk-holländskt seminarium 
Sedan flera år har socialdepartementet – i år med hjälp av eHälsomyndigheten och 
SweCare - arrangerat ett separat seminarium för en svensk delegation för att utbyta 
erfarenheter om e-hälsa mellan Sverige och Holland. I den svenska delegationen med 
cirka 120 personer ingick företrädare för myndigheter, landsting, kommuner, 
professionsförbund, organisationer och företag verksamma inom e-hälsa; undertecknad 
representerade Svenska Läkaresällskapet.  
Statssekreterare Agneta Karlsson, socialdepartementet och generaldirektör Torsten 
Håkansta, eHälsomyndigheten presenterade den svenska synen på eHälsa (se 
presentationer 
https://www.dropbox.com/sh/rf5u01cnzxptequ/AABAJN4h_NO0hFLkv2mogtTIa?dl=0) 
och från Holland representanter för regeringen och nationella vårdorganisationer. 
 
Se ”officiell” rapport blogg 
http://www.swecareblogg.se/2016/06/svensk-delegation-till-amsterdam-och.html 
 
Agneta Karlsson berättade om den Vision för eHälsa 2025 som lanserades i mars 2016 
(med presentation vid SLS IT inspirationsdag http://www.sls.se/Kvalitet/IT-
kommitten/163-Inspirationsdagen/) för att bli världsledande på att använda 
digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att 
uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd. (se 
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/04/vision-e-halsa-2025/) 
 
Visionen ska åtföljas av insatser inom följande tre prioriterade områden: 
1. Regelverk (Laws and regulation) 
2. Termer och begrepp (Terms and concepts; semantic interoperabilitiy)  
3. Standarder (It-standards; technical interoperabilitiy)[se uppdrag 
https://www.ehalsomyndigheten.se/nyheter/2016/nytt-regeringsuppdrag-om-
standardisering/]  
 
Skillnader Holland Sverige 
Från de Holländska presentatörerna gjordes jämförelser med Sverige, bl a geografiskt. 
Holland med sina 17 milj har en yta mindre än Småland. Holland införde personnummer 
så sent som 1988 och i hälso- och sjukvården först 1995 men pnr ansågs för närvarande 
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används för litet. Här har Sverige ett försprång avseende forskning baserat på pnr. En 
annan stor skillnad är att alla sjukförsäkringar i Holland är privata med tillhörande 
drivkrafter att hålla kostnader nere med bibehållen eller t o m bättre kvalitet. För det 
tredje så har den holländska staten stor makt över planering av hälso- och sjukvård till 
skillnad från Sverige där det är landstingen som har störst inflytande. 
 
DICA - Dutch Institute for Clinical Auditing 
I Holland finns det publika DICA – Dutch Institute for Clinical Auditing (http://dica.nl), 
som är ett heltäckande kvalitetssystem för alla sjukhus i Holland [ingen tillgänglig 
information på engelska men PPT-filen på engelska i dropbox ovan är mycket 
informativ]. DICA leds av Hubert Prins, MD, PhD, kolorektalkirurg, och baseras på 
registeranvändning i samarbete med ICHOM (International Consortium for Health 
Outcomes Measurement http://www.ichom.org/ ) i vilket bl a Karolinska institutet 
medverkar och där förre GD för Läkemedelsverket Christina Åkerman är VD med kontor 
i Boston.  
 
DICA kombinerar kvalitetssystem med PROM (Patient Reported Outcome Measures) och 
kostnader som bas för jämförelser. Liksom i Sverige gäller registren patienter med 
specifika diagnoser men inte för de multisjuka. Systemet med jämförelser är mest prövat 
för kirurgiska åkommor med bl a allmän förbättrade resultat i Holland. 
Kostnaderna är fundamentala i den holländska utvärderingen vilket aktualiserar den 
pågående debatten i Sverige om vårdens värden och värdebaserad vård.  
 
Kopplat till DICA finns tjänsten Medical Research Data Management (http://mrdm.nl), 
som skulle underlätta forskning med digitala vårddata. En av MRDM:s anställda Manuel 
Harmsen har etablerat en verksamhet i Sverige 
(https://www.linkedin.com/in/manuelharmsen).  
 
Nictiz - National Competence Center eHealth 
Nictiz (https://www.nictiz.nl/Paginas/English.aspx) är ett nationellt kompetenscenter 
för eHälsa. Liksom i Sverige har man i Holland svagt utbyggd överföring av patientdata 
mellan olika vårdaktörer inkl kommunal vård. Sverige ligger dock klart före avseende 
tillgång till sin journal via internet.  
 
Inom Nictiz ser man följande utmaningar:  

• Balancing act between bottom up vs top down  
• Capture the value of fast growing technology in slowly changing organizations  
• Managing expectations and short term benefits; the better is the enemy of the 

good.  
• The asymmetric business case of healthcare  

 
Nictiz Efterlyste standardiseringar och också möjligheter att dela data mellan Holland 
och Sverige. 
 
eHealthWeek – leverantörer, psykisk ohälsa, matchmaking och pris till svensk 
Vid konferensen medverkade många leverantörer av vilka flera internationella 
naturligtvis ser ett bra tillfälle att delta i upphandlingen av ett nytt 
vårdinformationssystem för de sk SUSSA-landstingen resp Stockholms- och 
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Göteborgsregionen (det sk 3R-projektet). Bland utställarna dominerade det holländskt 
ägda Philips, som ville kalla sig för ett hälsoföretag hellre än teknikföretag.  
 
Arrangörerna hade ordnat separata korta matchmaking-möten på 15 minuter vardera 
mellan akademiker, leverantörer och utvecklare enligt en förhandsanmälan. På detta 
sätt fick man möjlighet att knyta många nya värdefulla kontakter. 
 
Bland utställare och papers var det ett stort fokus på psykiska tillstånd och 
användningen av digitala verktyg för att må bättre, bl a iKBT och olika spel. Betydelsen 
av utvärdering och forskning betonades i flera föredrag; evidens efterlystes. Detta är fn 
på gång i Sverige [se 
http://skl.se/halsasjukvard/ehalsa/internetbaseratstodochbehandling/nationellkompe
tensgrupp.5095.html ] 
 

Under konferensen tilldelades innovationslandstingsrådet (L) Daniel Forslund, SLL, 
eHealth Leadership Award för sin starkt positiva påverkan för digital omvandling av 
hälso- och sjukvården i Europa. Priset delades ut i närvaro av bland annat EU:s 
hälsokommissionär och Hollands hälsominister, som hoppades att - ”digitaliseringen av 
vården ska bli en harmonisk bukett”. Detta gäller förstås även i Sverige men frågan är 
hur. 

 
Sammanfattningsvis var konferensen och det svenska seminariet mycket värdefulla för 
nya kontakter och att stämma av läget för eHälsa i Sverige i förhållande till Holland men 
även andra länder samt att skapa nya samarbeten.  
Utmaningen nu är att få många i för sig lovande nyheter att fungera i praktiken. Vision 
eHälsa förväntas åtföljas av en eller flera handlingsplaner under hösten 2016. 
Förhoppningsvis ska dessa kunna presenteras och diskuteras vid Nationella 
eHälsodagen 9/11 KI (http://www.nationellehalsa.se/) resp SLS konferens om digitalt 
stöd i vården 9/12.   
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