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Presentation



Kort om Inera

Inera ägs av SKL Företag, landsting, regioner och kommuner. Genom 

att erbjuda kompetens inom digitalisering stödjer Inera ägarnas 

verksamhetsutveckling. 

Inera koordinerar och utvecklar gemensamma digitala lösningar till nytta 

för invånare, medarbetare och beslutsfattare.



Kort om Inera, forts

Vi koordinerar och utvecklar digitala tjänster i samverkan med våra 

ägare. 

Våra tjänster används av personal, invånare och beslutsfattare. 

Exempel på tjänster är:

• 1177.se Vårdguiden

• Vårdhandboken

• Nationell patientöversikt

• Läkemedelstjänster

• Säkerhetstjänster och infrastruktur



Hjälpmedelstjänsten 

Hjälpmedelstjänsten är uppbyggd kring en databas som samlar 

information om hjälpmedelsprodukter. 

Tjänsten innehåller även information om avtal som används gemensamt 

av sjukvårdshuvudmän (regioner och kommuner) och 

hjälpmedelsleverantörer.



Hjälpmedelstjänsten, forts 

Leverantörer registrerar sina artiklar (hjälpmedel) i tjänsten. 

Sjukvårdshuvudmän registrerar inköpsavtal som leverantörer fyller på 

med artiklar och priser.

Sjukvårdshuvudmän får exportfiler varje kväll med data från tjänsten 



Hjälpmedelstjänsten 2.0

460 000 artiklar, 1500 

prislistor Exportfiler

1177

”www.hjalpmedels

tjansten.se”

Leverantörer

(300 stycken)

Invånare

Sjukvårds-

Huvudmän

(30 stycken)



Kundinteraktioner

Expertgrupp

Både leverantörer och sjukvårdshuvudmän. Är i första hand en 

utredande och beredande funktion. 

Nätverk – sjukvårdshuvudmän

För sjukvårdshuvudmän, expertanvändare. Är en taktisk nivå.

Nätverk – hjälpmedelsleverantörer

För hjälpmedelsleverantörer, rolltillsättare. Är en taktisk nivå.



• Projektet Hjälpmedelstjänsten 2.0 har avslutats 

• Nya Hjälpmedelstjänsten lanserades i januari 2019 

• Hjälpmedelstjänsten 2.0 har övertagits från projekt till förvaltning 

Vad har hänt sedan förra årets konferens?



Hjälpmedelstjänsten 2.0

Vi arbetar med sprintar och releaser för att få den nya plattformen att bli bättre 

Arbetet med sprint/releaseplanering utgår ifrån:

Backlog från projektet 

Nya upptäckter av buggar/förbättringar (som ryms inom basförvaltning) via ärenden från 

användare 

Analys av loggar 



Hjälpmedelstjänsten 2.0 - Från sprint till produktion 



Visning av hjälpmedel på 1177.se

• Det finns ännu inget beslut på om och i så fall när visningen av hjälpmedel på 

1177.se ska utvecklas på den nya plattformen. Förvaltningen för 1177.se har 

ansökt om budgetmedel för utveckling av tjänsten och förhoppningen är att 

det prioriteras i budgeten för 2020. Utvecklingen avser integration till nya 

plattformen och konfiguration till den nya Hjälpmedelstjänsten, som ligger till 

grund för det som visas i tjänsten på 1177.se. I budgetansökan ingår också 

utveckling för att förbättra användarbarheten, bland annat vad gäller 

tydligheten i visningen av hjälpmedel. Det önskemålet kommer från invånare, 

regioner och dem som arbetar med Hjälpmedelstjänsten. 



Få information om Hjälpmedelstjänsten

Inera.se

Nyhetsbrev  

https://www.inera.se/kundservice/formular/prenumerationer/formular-

prenumeration-nyhetsbrev/

Kontakta oss 

https://www.inera.se/kundservice/kontakta-oss/

https://www.inera.se/kundservice/formular/prenumerationer/formular-prenumeration-nyhetsbrev/
https://www.inera.se/kundservice/kontakta-oss/

