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Fastställande av verksamhetsinriktning med strategiska mål
för de närmaste tre räkenskapsåren samt fastställande av
rambudget för verksamheten
Ägarrådet ska, i enlighet med bolagsordningen, fastställa verksamhetsinriktning med
strategiska mål och rambudget för Ineras verksamhet.
Strategiskt verksamhetsinriktning 2021-2022
Verksamhetsinriktning regioner - Inera

I regionerna är verksamhetsutveckling genom digitalisering en högt prioriterad fråga
och satsningar sker inom en mängd olika områden, som exempelvis:
-

Införande av nya vårdinformationssystem för både offentliga och privata
vårdgivare
Införande av digitala lösningar till stöd för egenmonitorering av kroniska
sjukdomar
Bättre användning av data för ledning, styrning, planering, genomförande,
uppföljning och utveckling av hälso- och sjukvården
Effektivare informationsförsörjning mellan vårdinformationssystem och
Nationella Kvalitetsregister
Införande av lösningar som stödjer digitala vårdmöten i primär- och
specialistvård
Användning av AI till stöd för olika verksamheter
Modernisering av 1177 sjukvårdsrådgivningen och utveckling av första linjens
digitala vård
Införande av digitala lösningar som skapar förutsättningar för samverkan
mellan regioners och kommuners hälso- och sjukvård

Den digitala utvecklingen inom svensk hälso- och sjukvård medför att stora,
samtidiga, anslutningar till Ineras nationella infrastruktur och tjänster kommer att äga
rum och ställa extra krav på Ineras leveransförmåga. Samtidigt för moderniseringen av
regionernas vårdinformationssystem och investeringar i lösningar för digitala
vårdmöten med sig möjligheter för regioner att erbjuda nya tillämpningar till stöd för
både medarbetare och patienter. Utvecklingen innebär bland annat att Ineras
tjänsteportfölj behöver anpassas både på kort och på längre sikt för att möta de delvis
nya förutsättningar som regioners digitala utveckling medför.
Det finns ett stort värde i det som samtliga regioner byggt upp inom ramen för Inera.
Parallellt med Ineras löpande verksamhet1 finns ett behov av att, med hänsyn till den
snabba digitala utvecklingen och regioners olika behov och förutsättningar, ytterligare
tydliggöra Ineras långsiktiga strategiska verksamhetsinriktning.
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Verksamhetsinriktning kommuner - Inera

Kommunerna använder i dag knappt 20 av Ineras tjänster inom ramen för hälso- och
sjukvård.
Inera ska i samråd med SKR och kommunerna utveckla, fastställa och implementera
en berednings-, prioriterings- och beslutsmodell för kommunsidan.
Inera ska, i samverkan med verksamhetsföreträdare i kommunerna, prioritera stöd till
digitalisering av kommunal hälso- och sjukvård och därigenom samverkan mellan
kommun och region. Utöver det ska Inera, i samverkan med verksamhetsföreträdare
och SKR, utreda möjligheterna till stöd inom socialtjänst och skola. I Ineras uppdrag
innefattas också att se över möjligheterna att ta vara på och sprida/skala upp lösningar
som idag finns i kommunsektorn.
Parallellt med Ineras löpande verksamhet2 finns ett behov av att, med hänsyn till den
snabba digitala utvecklingen och kommuners olika behov och förutsättningar,
ytterligare tydliggöra Ineras långsiktiga strategiska verksamhetsinriktning.

Ekonomisk översikt
Ineras verksamhet finansieras genom att ägarna köper tjänster av bolaget. Separata
avtal tecknas mellan Inera och respektive region och kommun avseende köp av de
tjänster som regioner och kommuner har beställt. Prissättningen av Ineras tjänster ska
vara rättvisande, transparent och så långt som möjligt baseras på faktiskt nyttjande.
Utgångspunkten ska vara självkostnad och hela livscykelkostnaden ska beaktas vid
prissättning. Inera ska sträva efter att effektivisera och långsiktigt sänka kostnaderna
och enhetspriserna.
Budget 2021

Nedan redovisas av styrelsen beslutat budget för 2021, som i sin tur grundar sig på de
överenskommelser som finns med regioner och kommuner. Inera omsätter 984 mkr
varav merparten av intäkterna kommer från regionerna.
Inom Inera pågår ett arbete med att stärka den interna ekonomistyrningen,
effektivisera verksamheter och processer, samt en översyn av bolagets affärs- och
prismodell.
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Budget
2021

Regioner
Kommuner
Statsbidrag mm via SKR
Privata bolag
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

801 579
56 604
109 702
16 445

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Materiella & immateriella tillgångar
Summa rörelsekostnader

-636 760
-301 376
-26 294
-964 430

Rörelseresultat
Ränteintäkter och liknande res poster
Resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

984 330

19 900
100
100
20 000

