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Vad är ett digitalt kunskapsstöd? 

• Finns flera, betalda och gratisvarianter.. 

• Vi finns för att snabbt och enkelt tillgängliggöra den senaste 
kunskapen till sjukvården, framför allt primärvård. 

• Hjälper läkare och sjuksköterskor att ge rätt behandling till rätt 
patient vid rätt tidpunkt. 

• Underlättar teamets arbete och samverkan över 
organisationsgränser. 

• Ger ökad kvalitet och därmed ökad patientsäkerhet. 

• Ökar patientens medverkan i sin egen vård. 

 



Vad är Medibas? 

• Sveriges mest omfattande webbaserade medicinska 
kunskapsstöd. Över 5 000 professionstexter, 
patientinformationer, illustrationer, animationer och länkar. 

• Anpassat till vårdens pressade vardag. Går att använda på 
sekunder, men ger också möjlighet till fördjupning. 

• Uppdateras dagligen av den medicinska redaktionen i 
samarbete med Karolinska institutets bibliotek, våra norska 
kollegor och vårt medicinska råd.  

• Alla texter för professionerna har koppling till 
patientinformation, som går att mejla eller skriva ut. 

• Nationella riktlinjer från Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och 
SBU integrerade i verktyget, med kortversioner och länk. 



Bakgrund i korthet 

• Bygger på Norsk Elektronisk Legehåndbok, NEL, som används 
av 95 % av de norska allmänläkarna. 

• NEL finns även i Danmark, under namnet Lægehandbogen. 
Lanseras under 2016 också i Tyskland, som Deximed. 

• Lanserades i Sverige i mars 2013.  

• Har i dag cirka 3 000 betalande användare i alla landsting. Har 
centrala avtal med Halland, Sörmland, Östergötland, 
Västerbotten, Kronoberg och Capio.  

• Ägs av Bonnier Business Press och NHI (som står bakom 
norska NEL). 

• Medibas finansieras helt av abonnemangsavgifter, har inte 
några annonser eller andra partnersamarbeten. 

 



Stöd till vårdpersonalen… 

 



… och till 
patienten 



Vi är bra förmedlare! 

• Medibas tar inte fram egen kunskap, gör inga egna graderingar 
eller liknande. 

• Däremot gör de medicinska redaktörerna bedömningar av vad 
som är viktigt att lyfta fram – utifrån egen kunskap, litteratur 
och i samråd med experter inom respektive område. 

• Vi är kunskapsförmedlare och kan hjälpa till att sprida 
information brett till primärvården. 

• Exempel: standardiserat vårdförlopp för cancerdiagnoser. 

• Viktigt också med patientinformationen; vill vara ett stöd för 
läkaren och patienten i samtalet. 



Tack! 
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