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Sökorsak



Forskning

Digital anamnes gör våra framtida EHR mer kraftfulla.

Egenrapporterad data

Kvalitetsregister

Kliniska beslutsstöd

Effektiv dokumentation



1. Regulatoriska frågor. Hur möjliggör vi säker och effektiv överföring av 

data? 

2. Nationell strategi för hur de kommande EHR-systemen ska kunna 

kopplas samman med andra system såsom 

kvalitetsregister eller CDSS.

3. Högre krav på EHR-leverantörerna gällande struktur och 

analysmöjligheter.

4. Satsning på system som utvecklas av 

kliniska forskare tillsammans 

med patienter.

Vilka satsningar behövs?



KI:s studie om digital anamnestagning är den 

största av sitt slag och ligger i internationell 

framkant inom forskningsfältet.

Digital anamnes kan göra våra framtida EHR mer 

kraftfulla genom att utnyttja datoriserade kliniska 

beslutsstöd, effektivisera dokumentation via 

strukturerad data och möjliggöra unik forskning med 

koppling till våra kvalitetsregister.

Vi behöver en nationell strategi för hur data effektivt 

ska kunna användas mellan systemen samt en 

satsning på system som utvecklats av kliniska 

forskare tillsammans med patienter.
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TACK!

AI:n som lyssnar på patienten 

1. KI:s studie om digital anamnestagning är den största 

av sitt slag och ligger i internationell framkant inom 

forskningsfältet.

2. Digital anamnes kan göra våra framtida EHR mer 

kraftfulla genom att utnyttja datoriserade kliniska 

beslutsstöd, effektivisera dokumentation via 

strukturerad data och möjliggöra unik forskning med 

koppling till våra kvalitetsregister.

3. Vi behöver en nationell strategi behövs för hur data 

effektivt ska kunna användas mellan systemen samt en 

satsning på system som utvecklats av kliniska forskare 

tillsammans med patienter.
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