
Kunskapsstöd för 
kommunernas hälso-
och sjukvård



Syftet med kunskapsstöd för kommunernas 
hälso- och sjukvård

• Syftet med erbjudandet är att ge legitimerad personal inom kommunens hälso- och sjukvård 

tillgång till vetenskapliga kunskapsunderlag i form av tidskriftsartiklar och liknande innehåll.

Enligt patientsäkerhetslagen ska hälso- och sjukvårdspersonal utföra sitt arbete i 

överenskommelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

I regionerna har all hälso- och sjukvårdspersonal god tillgång till ”vetenskapen” via Eiras och 

sjukhusbibliotekens prenumerationer på tidskrifter, e-böcker och databaser.

I kommunerna finns i stort sett inga prenumerationer, ingen samordning och inga bibliotek 

med uppdrag riktat till vårdpersonal.



Nytta med kunskapsstöd för den 
kommunala hälso- och sjukvården
• Ökad patientsäkerhet

• Ökade förutsättningar för kommuner att bedriva en evidensbaserad vård

• Ökade förutsättningar för kommuner att rehabilitera medicinskt 
färdigbehandlade patienter med allvarliga och ovanliga diagnoser

• Ökade förutsättningar för kommuner att attrahera arbetskraft

• Förbättrade möjligheter för handledning av studenter

• En centraliserad lösning ger fördelar vad gäller licenskostnader, tidsvinster 
och kompetens jämfört med om varje kommun eller länsförbund skulle 
agera på egen hand.



Erbjudandet innebär
• Erbjudandet innebär att Inera för kommunernas räkning upphandlar licenser 

som ger legitimerad personal inom den kommunala hälso- och sjukvården 

tillgång till vetenskapliga kunskapsunderlag. 

• Inera tillgängliggör innehållet genom en webbsida som användarna når 

genom en personlig inloggning.



Söktjänst för kommuner
• Kommunen beställer X antal personliga 

användarkonton (användarnamn och 
lösenord)  till sin legitimerade personal

• Innehåll 

- Prenumererade, vetenskapliga 
tidskriftsartiklar i fulltext (medicin, 
omvårdnad, äldrevård, rehabilitering m.m.)

- Söker även bland fritt tillgängliga artiklar

• Utveckling

- Möjlighet att beställa artiklar i fulltext som inte 
ingår i prenumerationen

- Möjlighet för kommuner att lägga till extra 
innehåll, t.ex. för social omsorg



Söktjänst för kommuner (användargränssnitt) 

Sök artiklar i vetenskapliga tidskrifter

Logga in 
för att läsa hela artiklar

En söktjänst för kommunal hälso- och sjukvård

Alla tidskrifter Andra söktjänster



Vad anslutande kommun behöver göra

• En beställande kommun behöver utse en kontaktperson i kommunen. 

Kontaktpersonen uppdaterar Inera med önskat antal användare och 

kontaktuppgifter. Kontaktpersonen inbjuds också till användarforum.

• Antal användare kan endast justeras inför nytt kalenderår.

• Tjänsten ställer inga krav på tekniska eller verksamhetsmässiga anpassningar.



Pris 

Priset är beroende av hur många kommuner som deltar och hur många användare varje kommun 

har. Ju fler användare ju lägre pris per användare och år. Priset påverkas även av vilket innehåll som 

ingår och vilka tekniska lösningar som användas. Är intresset lågt kommer Inera inte att gå vidare 

med utvecklingen.

• Prisexempel 

• Totalt 500 användare (totalt i anslutna kommuner) – 7 000 kr/användare och år

• Totalt 1000 användare (totalt i anslutna kommuner) – 4 000 kr/användare och år

• Totalt 2000 användare (totalt i anslutna kommuner) – 2 300 kr/användare och år


