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Den Geografiska utmaningen i ett Europeiskt perspektiv
§ Jämtlands län - den mest glesbygdstäta 

region i Sverige!
§ Täcker en yta lika stor som Belgien och 

Nederländerna tillsammans men har 
knappt 130 000 invånare

§ Ett sjukhus i mitten med en utbyggd 
primärvård. 

§ Långa avstånd! Vi måste använda 
distansoberoende teknik för att föra 
vården närmare patienterna. 



Source SCB 2017

Stockholm
352,5 inv/km2

Jämtland
2,6 inv/km2

Jämtland
17 000 000 invånare 

Stockholm
17 000 invånare

Omvänt 
förhållande

Jämlik hälso- och sjukvård samt omsorg under olika 
förhållanden



Den demografiska utmaningen
§ Jämtland har ett 10-årigt demografiskt 

försprång med en hög  andel åldrande 
befolkning

§ En åldrande befolkning konsumerar mer 
sjukvård men ger låga skatteintäkter

§ Vi behöver kostnadseffektiva lösningar 
som bemöter den åldrande befolkningen

Population an äldre (+75) 2012-2032
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Slutenvård Hemsjukvård / Egenvård

Nöjdhet

Kostnad

Nationell transformation av vård och omsorg
Nationell transformation av sjukvård

Statliga utredningar
§ Stiernstedt ”Effektiv vård”  

(SOU 2016:2) 

§ Nergårdh delbetänkanden
”God och nära vård” 
(SOU 2017:53, 2018:39)
– Beskriver en omställnings-

process på ca 10 år



Ekonomiska utmaningen





http://e-halsocentrum.se/

ImagineCare

eHälsocentrum - Ett ekosystem inom eHälsa och digitalisering



Vad är eHälsocentrum?
§ En unik samarbetsplattform för 

utveckling av eHälsa/mHälsa
§ Synergi skapas när Region, Kommun 

och Näringsliv samlokaliseras
§ Vi hoppas att näringslivet hittar behov

de inte känner till och vård och omsorg 
hittar innovationer de inte visste var 
möjliga. 

§ Ingen är bäst på allt, men alla är bäst på 
någonting!

§ Tillsammans kan vi accelerera 
eHälsoutvecklingen. 



Vad kan eHälsocentrum erbjuda
Ett ”företagshotell” med ett ”all-
inclusive” koncept

• Unik samarbetsmiljö (frenemies!)
• Kunskapsutbyte mellan offentlig 

sektor och näringsliv
• Inspirationsseminarier
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§ Nya hyresgäster medför mer samverkansyta

§ Skapa en eller flera demonstrationsenheter inom eHälsocentrum
– Exempelvis en demonstrationslägenhet där kommunen kan visa digitala hjälpmedel och 

Regionen kan visa utrustning för egenvård

§ Utbildningar riktade mot vård och 
omsorgspersonal i samverkan med lärosäten 

§ Traineeprogram i samspel mellan 
offentlig sektor och näringslivet

eHälsocentrum – vad är på gång
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År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på 
att använda digitaliseringens och e-hälsans
möjligheter i syfte att underlätta för människor 
att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd 
samt utveckla och stärka egna resurser för 
ökad självständighet och delaktighet i 
samhällslivet.

Norge och Danmark har en liknande vision

Varför vänta till 2025?
Tillsammans kan vi lyckas!


