
Integrerat	system	för										
HÄLSODATA

Pågående

Utredningar

SOU 2016:05 Socialdataskyddsutredningen (Socialdepartementet) - 25

Fi 2017:09 Utredningen om inrättande av en myndighet för digitalisering av 
den offentliga sektorn (Finansdepartementet) - 26

Projekt & satsningar

Sweper (Swelife) - 27

Vision eHälsa 2025 (Regeringen & SKL) - 28 Handlingsplan eHälsa 2025 (Regeringen & SKL) - 29

Påverkansplattformen - styrkeområden (Swelife & Medtech4Health) - 30

Integrerad AI Diagnostik "I-AID" (Karolinska institutet & SLL) - 31

Kommittén för hälso- och sjukvårdsinformatik (Swedish Standards Institute) - 32

Arkitektur och regelverk (Inera) - 33

Patientnära utfallsforskning - RWE, (MSD & 
Karolinska Institutet) - 62

Finansiering/Utlysning Samarbete med Kina för forskning, utveckling och innovation inom life science och 
trafiksäkerhet (VINNOVA) - 12

Uppdrag 

Kunskap i samverkan, Forskningsproposition för 2017-2020, (Utbildningsdepartementet) - 35

Rapport om övergripande förhållanden rörande digitaliseringen inom 
hälso- och sjukvård och socialtjänsten (eHälsomyndigheten) - 36

Kliniska studier Sverige (Vetenskapsrådet) - 37

Hälsa för mig (eHälsomyndigheten) - 62

Nyligen avslutat

Utredningar

Betänkande SOU 2015:32 Nästa fas i 
eHälsoarbetet - 38

U 2016:04 Forskningsdatautredningen - 39 Delbetänkande SOU 2017:50 Personuppgiftsbehandling för 
forskningändamål  - 40

Slutbetänkande SOU 2016:2  Effektiv vård (Socialdepartementet) - 41 

SOU2017:40 För dig och för alla (Socialdepartementet) - 16

SOU 2018:4 Framtidens biobanker (Socialdepartementet) - 17

Betänkande SOU:2015:91 Digitaliseringens transformeran‐
de kraft - vägval för framtiden (Näringsdepartementet) - 42

För ett hållbart digitaliserat Sverige - en 
digitaliseringsstrategi (Näringsdepartementet) - 43

 U 2015:08 Slutrapport (En nationell samordnare
för området livsvetenskap) - 63

SOU 2017:104 Etikprövning - en översyn av reglerna om forskning 
och hälso- och sjukvård (Utbildningsdepartementet) - 76

Rapporter/Analyser

För säkerhetsskull (Vårdanalys) - 44

Behov och attityder till kliniska beslutstöd (Swedish 
Medtech & Sveriges läkareförbund) - 45)

Ethical review, data protection and biomedical 
research in the nordic countries (Nordforsk) - 80

Lapptäcke med otillräcklig täckning (Vårdanalys) - 65

Projekt & satsningar

Nationell modell för sjukvårdsintegrerad biobanking (Swelife) - 46

3H3R (Swelife) - 47

StandIN (Medtech4Health) - 48

3R (SLL, VGR, Region Skåne) - 49

Gemensamt ramverk av standard för interoperabilitet – del 2 
(Inera, SKL, eHälsomyndigheten, Swedish Medtech) - 50

Nationella cancerportalen (RCC) - 7

Nationella kvalitetsregister (SKL & Regeringen) - 
63

Förstudie - Förutsättningar för ökad 
läkemedelsuppföljning (SKL) - 64

Finansiering/Utlysning Artificiell intelligens för bättre hälsa (VINNOVA) - 51

I förvaltning/implementerat

Nationell informationsstruktur, NI (Socialstyrelsen) - 52

Nationell patientöversikt - NPÖ (Sveriges kommuner och landsting) - 53

Nationella tjänsteplattformen (Inera) - 54

Registerforskning.se (Vetenskapsrådet) - 55 Register Utilizing Tool - RUT (Vetenskapsrådet)

Integrerat system för          HÄLSODATA - 2018-09-24 - Mindjet

http://Registerforskning.se

