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TEMA IT
>> Storregionerna
avgör framtiden

Foto: Hans-Olof Utsi

>> Ny teknik finns,
men sjukvården kan
inte ta emot den
>> Sjukvårdens
informationsmur
på väg att falla
>> Telia satsar på vård
>> Pappersslöseriet
värre än någonsin

Den nya tidens läkare
är ständigt uppkopplad
Sjukhusläkaren har intervjuat Sara Lei – AT-läkare i Kiruna
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Sjukhusläkarens reportrar
Christer Bark
t Har varit chefredaktör för tidningen Sjukhusläkaren sedan
2001. Arbetade under många år på dagstidningen Arbetet till
och från som reporter, förstasidesredigerare, redaktionssekreterare och nattchef.
Startade nätportalen Ditt Österlen och har i journalistiska
nätverk frilansat åt en rad tidningar och tidskrifter.

Sara Gunnarsdotter
t Frilansjournalist med inriktning mot medicin, hälsa och
sjukvård. Har arbetat i mer än tio år på Läkartidningen som
reporter, de senaste åren med inriktning på patientsäkerhet. Har skrivit boken ”3 ml – Om ett blodprov och ett åtal”
om fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus.
Har bland annat skrivit för TCO-tidningen, Hälsa & Vetenskap, Logopednytt och Medicinsk vetenskap.

Malin Lindgren
t Malin Lindgren är nybliven frilansande journalist efter sex år
som researcher, redaktör och dagchef på TV4:as lokala
nyheter. Dessförinnan har hon arbetat som skrivande reporter
på Helsingborgs dagblad och som multijournalist på tidningen
City Helsingborg. I grunden har Malin Lindgren en
sjuksköterske el gitimation och har bland annat tjänstgjort på
onkologen och förlossningen på UMAS innan hon sadlade om
till journalist.

Helene Thornblad
t Helene Thornblad har arbetat som reporter och redaktör

sedan 1987, med arbetsmiljö som huvudområde. Helene
Thornblad har skrivit flera reportage- och fackböcker om
bland annat ergonomi och ledarskap och har varit fast
medarbetare för tidningen Arbetsliv. Hon har även varit
redaktör för tidningen Författaren.
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Mycket på gång men

S

KARIN BÅTELSON
ORDFÖRANDE
I SJUKHUSLÄKARNA

”Om man tror
att lösningen
bara är att åka
och köpa ett
nytt färdigt
system så blir
det problem”

4

jukvården är under ständig
utveckling, har starkt produktionsfokus och är extremt
slimmad. Vi har en kraftfull
teknisk och digital utveckling.
Allt från ny diagnostik- och
behandlingsutrustning på mikro- till
makronivå både nära och på distans, till
robotar och hybridsalar för operation och
hela ”Bild och interventionshus” med all
teknik man kan tänka sig.
Så vad är det då vi pratar om när vi pratar
om sjukvårdens ”IT –kris”?
Det vi pratar om är vårdens informationssystem. Informationssystemen som är
vårdens viktigaste arbetsredskap för patientsäkerhet, kommunikation, återkoppling och
utveckling.
Även om de ser lite olika ut på olika
ställen så ligger de långt efter resten av
världen i funktionalitet och användbarhet.
Man säger att IT-stöd har fem utvecklingssteg: 1.insamlare, 2.dokumenterare,
3.hjälpare, 4.kollega och 5.mentor. Det
tredje och kanske fjärde steget borde kunna
nås som en föreläsare sa. Frågan är hur man
ska komma dit.
3R-samarbetet (Stockholm-Skåne och
Västra Götaland) om ett nytag med ”Framtidens Vårdinformationssystem” kan vara ett
steg.
Men problem blir det om man tror att
lösningen bara är att ”åka och köpa ett nytt
färdigt system”. Man ska inte underskatta
svårigheterna vid införande av ett helt nytt
system och att anpassa till befintliga strukturer och information.
Enligt 3R så ska det nya journalsystemet
preciseras utifrån en kravspecifikation i
samarbete med medarbetarna vilket är bra.
Många redan färdiga byggstenar som

används idag eller nu håller på utvecklas
kommer vara bra, även när de gamla journalsystemen måste skrotas. Vi tror också på
fördel av konkurrens mellan olika aktörer
och utrymme för innovationer.

Problem för de
nationella byggstenarna
Problemet finns dock även avseende de
nationella byggstenarna. Inera är landstingens ”e-hälsofabrik” som landstingen finansierar med 400 miljoner kronor varje år för
att skapa nya projekt. De pengarna räcker
inte för det arbete som pågår, men det har
varit svårt att få fram ytterligare finansiering. Man avser nu också att göra ett omtag
och titta över alla pågående projekt utifrån
användbarhet och nytta.
Även NOD, arbetet med den nationella
läkemedelslistan, kommer att utvärderas på
samma sätt som övriga projekt.
Under våren kommer Inera sedan sannolikt att omformas till ett SKL-ägt bolag för
tydligare ägarstyrning. Man diskuterar också
en ny finansieringsmodell där Inera har en
viss basbudget som tidigare, men att landstingen sedan beslutar och prioriterar och
beslutar om vilka projekt som ska göras och
sedan skjuter till de pengar som behövs.
Även kommunernas framtida del i med finansieringen diskuteras.
Helt klart är att mer pengar behövs vid
utveckling. Det måste vara klart från
början för varje projekt med både finansering och realistiska tidplaner. Göran Stiernstedt, regeringens särskilda effektivitetsutredare, har föreslagit 1 miljard kronor
från vardera stat och landsting till sjukvårdens IT och Lena Lundgren som varit
ansvarig för regeringens utredning om rätt
information i vård och omsorg vill också ha
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n ändå står det still
en miljard kronor till IT.
NOD, den gemensamma läkemedelslistan, är också under lupp på grund
av att man nu avvaktar vad som
kommer att hända med Lena Lundgrens
utredning.
Datainspektionen har uttalat kraftig
kritik avseende patientintegritet och
säkerhet i det nuvarande förslaget. Om
lagen inte går igenom är det osäkert om
det alls blir tillåtet med en gemensam
läkemedelslista och hur man i så fall ska
gå framåt.
Självklart ser vi också att patientens
möjlighet till integritet måste säkerställas både avseende teknik, spärrar och
tydlig information, och hur och vem
som presenteras för informationen i
journalsystemen.
Säkerheten måste också tas på stort
allvar, både för att inte obehöriga ska
komma åt sekretesskyddad information,
men också för basal driftssäkerhet eller
mot rena sabotage. Ledningssystem för
säkerhet har vi efterlyst.
E-hälsokomittens arbete när det
gäller utredningen om vad e-hälsomyndigheten ska göra och hur den framtida
ordinationsprocessen ska se ut blir också
osäkert i skenet av detta.
Så – just nu är många beslut helt i
limbo, och ingen har möjlighet att peka
med hela handen. Någonstans måste
man börja nysta för att komma framåt!

Så kan journalsystemen
bli bättre
Vi har en kravspecifikation för nästa
generations journalsystem för att hjälpa
arbetet på traven:
En inloggning, bärbar, trådlös, över-

skådlig, individuellt efter den funktion
man har, med rätt information till
behörig person i rätt tid, sökbarhet,
interaktiva beslutsstöd med möjlighet
till kommunikation exempelvis med
patient och apotek. Dessutom smart
loggkontroll där patienten kan se och
hantera sitt vårdförlopp exempelvis var
remissen är, var bokar jag tid och vad
var det doktorn sa. Vi vill ha en
gemensam läkemedelslista.
Under tiden är det bra att tänka på
vad man kan göra själv, nu, idag på min
arbetsplats för att det ska bli drägligare.
Ta tid för att ifrågasätta gamla eller
onödiga rutiner. Se till vad som kan

göras bättre och smartare utifrån befintlig teknik. Diskutera hur vi dokumenterar och varför. Ta tid för IT-ronder. Vi
måste vara delaktiga och ställa krav.
Och i väntan på bättre IT-system så
är det inte läkaruppgifter vi vill bli av
med. Mycket av det som beskrivs som
”onödig administration” är i själva
verket mycket nödvändigt, men en stor
del av hanterandet kan med fördel
hanteras av andra yrkesgrupper.
Sjukhusläkarna har fullmäktigemöte
den 19-20 mars och välkomnar då
sjukvårdsministern Gabriel Wikström
för en diskussion om hur vi ska göra
vården bättre.

Seminarium med
sjukvårdsministern
på Sjukhusläkarnas
fullmäktigemöte
Välkommen till Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte torsdagen den 19 mars –
fredagen 20 mars 2015.
t Lokal: Wallenbergaren, 1 trappa upp i
Näringslivets Hus, Storgatan 19, 114 51
Stockholm.
Seminarium den 19 mars kl.13.0016.00. Inbjuden gäst Gabriel Wikström,
sjukvårdsminister.
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Fängslade läkarens fall togs upp
vid Stefan Löfvens besök i Etiopien
I samband med att statsminister Stefan Löfven
besökte Etiopien togs Fikru
Marus fall upp med
etiopiska företrädare. Nu är
rättegångsdatum utsatt.
Men advokaten Hans Bagner
säger att han tror det först
när han ser det.

I ett brev som läkaren Margareta Sidenvall
fick med sig från Fikru Maru tackar han
kollegorna i Sverige för deras stöd. Han
skriver han att han följer den uppmärksamhet hans fall väckt och att alla
påtryckningar på UD och regeringen för att
agera kan göra avgörande skillnad för att
påskynda domstolsprocessen i Etiopien.

t Den svenska kardiologen Fikru Maru
sitter fängslad i det ökända Kality-fängelset i Etiopen sedan maj 2013,
indragen i ett jättestort mutåtal med
ungefär 70 andra åtalade. (Se Sjukhusläkaren nr 7/2014). Familjen och Fikru
Marus advokater hävdar att han blivit
en bricka i ett politiskt maktspel.
I december skickade Fikru Maru ett
brev till utrikesminister Margot Wallström via läkaren och politikern Margareta Sidenvall (Se artikeln nedan). I
brevet lyfte han fram UD:s skyldighet
att via ambassaden erbjuda honom ett
aktivt omhändertagande och vädjade till
ministern att göra allt för att för att han
skulle friges.
I januari skrev Fikru Marus etiopiska
advokater en begäran till det etiopiska
rättsväsendet om att skynda på hanter-

ingen av Fikru Marus fall.
När statsminister Stefan Löfven
besökte Etiopien i slutet av januari, för
att delta vid Afrikanska unionens årliga
toppmöte, togs Fikru Marus fall upp
med etiopiska företrädare. Mer än så får
vi inte veta och både statsrådsberedning
och utrikesdepartementet påpekar att
Sverige inte kan ingripa i en rättsprocess
i ett annat land.
Men efter statsministern besök i
Etiopien har ändå en domstolsförhand ling för just Fikru Maru planerats in till
9 och 10 mars. Tidigare har datum satts
för att sedan blåsas av i sista stund.
– Men kanske gör påtryckningarna
från Sverige att domstolen försöker hålla
förhandlingar den här gången, säger,
Hans Bagner, Fikru Marus svenska
advokat.
Samtidigt som Sverige trycker på i
Etiopien sätter svenska politiker press
på UD. Riksdagsledamoten Desirée
Pethrus (KD) har skrivit en interpellation till Margot Wallström som ska
besvaras den 20 mars. Hon vill ha
besked om hur Sverige arbetar för att ge
Fikru Maru en rättssäker och snabb
prövning och undrar hur svenska
ambassaden kan vara behjälplig. Desirée
Pethrus har också fått tid på etiopiska
ambassaden för att diskutera ärendet.
Sara Gunnarsdotter och Susanna Pagels

Svensk politiker träffade Fikru Maru
”En person med en väldigt enkel men
naturlig pondus.”
t Så beskriver läkaren och politikern
Margareta Sidenvall sitt möte i Etiopien
med fängslade Fikru Maru.
Den pensionerade gynekologen och
Gävleborgspolitikern Margareta Sidenvall
(KD) har engagerat sig i Hudiksvallsläkaren
Fikru Marus sak.
I höstas var hon själv i Etiopien för att
arbeta på ett sjukhus i västra Etiopen. På
vägen hem till Sverige stannade hon i Addis
Abeba för ett möte med Fikru Maru.
– Jag ville få mer information men
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också visa mitt stöd. Landstinget borde
engagera sig för en medarbetare som
befinner sig i trångmål.
I fängelset får Fikru Maru endast ta
emot besök av familj och representanter
för den svenska regeringen, men i
samband med en hälsokontroll utanför fängelset fanns det möjlighet för Margareta
Sidenvall att träffa honom i Addis Abeba.
– Han kom med sina väpnade vakter
och vi sågs i sjukhusets kafeteria.
Ett syfte med mötet var också att Fikru
Maru ville överlämna ett brev till Sveriges
utrikesminister Margot Wallström med en
vädjan om att hon ska engagera sig i hans fall.

Enligt Margareta Sidenvall trodde Fikru
Maru då att Margot Wallström inte ens
kände till hans fall. Hur det var då är oklart
men numera känner hon till det, det
framgick av det brevsvar från UD som överlämnades av ambassadpersonal när de
besökte honom i fängelset i början av
februari.
”Vi kommer fortsätta att noga följa ditt
ärende via vår ambassad och jag kan
försäkra dig om att du inte är bortglömd”,
skriver Per Holmström, chef för UD:s enhet
för konsulära och civilrättsliga ärenden.
Sara Gunnarsdotter

www.sjukhuslakaren.se
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VEM VET, INTE DU
VEM VET, INTE JAG…

E

nligt Boston Consulting
Group så fick en doktor
en snilleblixt för hundra
år sedan.Det kan väl i sig
vara en sensation men
det denne läkare kom på
var att vårdens kvalitet inte avgjordes av
läkarnas kunskap. Nej hans banbrytande
insikt var istället att kvaliteten avgörs
av hur det går för patienten. Sedan dess
har vi som tur är lämnat den tanken. Nu
avgörs kvaliteten av det vi kan mäta på
patienten. Helst på apoteket.
Men kunskap är viktigt och skall
inte på något sätt förringas. Kunskap är
en undflyende färskvara i ständig förändring. Förr, exempelvis, när människor kom in på akuten med hängande
mungipor så visste man att det var
antingen stroke eller borrelia. Idag vet
man att det är antingen botox eller en
läkare.
Nä inte ska man skoja så om läkare
som är så priviligierade och som i varje
stund i sitt arbete får se och uppleva så
mycket fantastisk utveckling skapat av
kunniga människor med kunskap. Bra
IT-stöd till exempel.

Men att låta hur det går för patienten
avgöra vad som är rätt och riktigt och
att kunskap och evidens ska styra, är
något som också våra myndigheter
gärna vill vara med och stötta i den föränderliga vården.
Den besvärliga läkarkåren tycker
dock att det ibland vore bra om riktlinjer och föreskrifter åtminstone något
sånär följer hur man egentligen gör.
Man brukar uttrycka det som att som
man frågar får man svar, eller oavsett
vad man frågar så blir man förvirrad.
För när den kunskapstörstande vården
ber myndigheterna om hjälp med att
klargöra om något är enligt gällande
evidens så kan Läkemedelsverket säga ja,
Socialstyrelsen nej, SBU att det är en
kunskapslucka och IVO fäller doktorn.
(Gladast av alla blir Vidarkliniken.)
Läkarna konstaterar ändå nöjt för sig
själva att ”När de lärde tvista om vad de
vet och när de inte vet vad de inte vet, så
vet vi som inte heller vet, förstås ännu
mindre än de som inte vet” och så kan
man lugnt fortsätta göra som man alltid
har gjort, eller just fått höra på en konferens.

För som tur är står förstås läkarna
över sådana världsliga ting som regelverk och myndigheter. Läkarna, proffsens proffs, som utövar sitt värv på den
enda fria arenan för den sanna professionalismen sedan urminnes tider.
Läkeriet, professionalismens professionalism, som med lekande lätthet behärskar den allra ädlaste av alla konstarter,
konsternas konst, den gudabenådade
Läkekonsten.
Ja den sköna Läkekonsten är förstås
höjd över alla misstankar och
hämmande regelverk! Läkekonsten,
som innefattar lika delar fingertopps känsla, empati och tur och som inga
styrsystem i världen kan styra upp.
Och alla andra yrkesgrupper instämmer också tveklöst i denna beskrivning
och förklarar i samfälld enighet att
läkare besitter den största kunskapen
och dessutom är
besjälade med
ett sjätte
sinne.
Vansinnet.
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– et
t mo
dern
t jou
rnal
syst
em

Dags att byta Journalsystem
alsyste
Advance presenterar

WebDoc,
WebDoc, Sveriges
Sveriges modernaste och mest säljande
journalsystem till privat vård
Läs mer på www.advance.se
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Sara Leis
favoritappar
och
webbplatser
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Sara Lei har su
Med egen surfplatta, YouTube-filmer
och appar förbättrar hon nu
patient-läkarmötet på akuten i Kiruna
Att använda en surfplatta i mötet med patienter kan spara tid och
öka patienternas förståelse för sin diagnos och den behandling som
läkaren sätter in. Dessutom leder det till mer delaktiga patienter.
Det tror Sara Lei i Kiruna.

t Sara Lei använder ett

hundratal (!) appar och
webbplatser.
t För Sjukhusläkarens
räkning har hon gjort en
lista på dem hon tycker är
mest användbara Länkarna
till apparna kan ni hitta på
sjukhuslakaren.se.
ANATOMI
Essential Anatomy 5
Anatomi i 3D med
över 8 000 olika
strukturer.
Innehåller både
kvinnliga och
manliga modeller
Finns för iPhone och iPad.
Pris: 239 kronor
SPRÅK
Universal Doctor Speaker/
Universal Nurse Speaker
t En app för
översättningar
mellan 13 olika
språk, både med
tal och text, med
tematisk indelning
av frågor och
svar. Finns för både
iPhone/iPad och Android.
Pris: 69 kr för iPhone och iPad

Fler appar nästa uppslag>>>
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t Sara Lei är AT-läkare på Kiruna sjukhus.
magen och i benfickorna. Den har en bra
Hon har precis börjat sin primärvårds storlek för att visa patienten och att själv
placering, men går samjourer på akutmotkunna söka på.
tagningen under hela AT-tjänstgöringen.
Att ha informationen på fickan sparar
När hon började tjänstgöra på akuten så
förstås tid, men Sara Lei tror också plattan
tyckte hon att det var otympligt att datoökar patientens vilja att följa hennes
rerna inte finns där patienten finns.
behandlingsrekommendationer och
– Datorerna finns ju på
ordinationer. Hon berättar att
läkarexpeditionen. Man går
hon flera gånger använt
dit, läser in sig på patienillustrativa filmsekvenser
ten, sedan går man in
från YouTube för att
till patienten som
visa patienter vad förförstås har en massa
maksflimmer är och
frågor som man inte
vilka risker det har.
alltid kan svara på. Då
– Patienten ser hur
måste man gå tillbaka
det ser ut när hjärtat
igen för att ta reda på
flimrar, att blodet står
det.
ganska mycket still och
Alternativet blev att ha
att det kan bildas en
med sig sin egen surfplatta
propp som kan åka vidare
för att direkt kunna söka svar
till hjärnan. Det är enklare och
och information och även för
mer pedagogiskt än att bara
Sara Leis surfplatta går precis ner
att kunna visa patienten
tala om hur många procent
i landstingsbyxornas benficka.
samma sak.
ökad risk patienten har för
– Jag använder referensstroke på grund av sitt förverken jätteofta, till exempel Internetmedimaksflimmer. De förstår när de ser det och
cin, för att slå upp behandlingsrekommenjag tror att man får ökad compliance.
dationer. Om jag är inne hos en patient som
Sara Lei använder också ofta surfplattans
har en fråga då kan jag kolla upp det direkt
kamera för att fotografera av patientens
Sara använder plattan som ett komröntgenbilder. Hon säger att det går att
ihåg-block, hon använder kameran,
göra på ett säkert sätt om man utesluter perwebbsidor med medicinsk information
sonuppgifterna. Då kan hon även ibland få
och medicinska appar, men också nätbaen snabb bedömning av en specialist som
serade informationsfilmer.
befinner sig i hemmet om hen också har en
– Jag har en iPad mini som precis får
Fortsättning nästa uppslag >>>
plats i landstingsklädernas fickor, både på

www.sjukhuslakaren.se
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urfat in i framtiden
Surfplattans kamera håller hög kvalitet och Sara
Lei använder den ofta för att fotografera av
patientens röntgenbilder (utan personuppgifter).
På så sätt blir de enkelt att visa för patienten.
Foto: Hans-Olof Utsi

surfplatta eller smart telefon.
Sara Lei berättar om en patient som
vägrade ta till sig att han drabbats av en
stroke.
– Det var först när jag visade honom
min platta med DT-bilden på hans
hjärna, där man såg utbredningen av
infarkten, som han förstod. Då gick han
med på behandlingen för att han insåg
att den var bra för honom.
Förutom den uppsjö av webbsidor och
appar som Sara Lei använder för sin egen
kunskaps skull, tycker hon att appen
Universal Doctor Speaker, för översättningar mellan flera språk, är den som är
mest användbar tillsammans med patienter.
Appen tolkar med tal och text mellan
läkare och patient på 13 olika språk.
Både läkaren och patienten kan välja
mellan olika teman för frågor och svar.
– Alla de vanligaste frågorna finns
med och det blir rätt.
För patienter som inte förstår vare sig
svenska eller engelska beställs tolk men
ofta tar det en stund innan den dyker
upp och Sara Lei säger att appen gör det
möjligt att triagera direkt genom att de
viktigaste frågorna går att ställa. Hon
använder också appen när hon tittar till
patienter som blir kvar på akutmottagningen några timmar eftersom tolken
inte finns tillgänglig hela den tiden.

En del patienter som varken pratar
engelska eller svenska har själva med sig
en mobiltelefon och använder Google
translate, men Sara Lei tycker sällan det
blir något begripligt av det.
– Men med den här appen blir i alla
fall frågorna rätt även om inte alla frågor
finns.
Sara Lei påpekar att hon inte använder
appen istället för tolk utan som ett komplement.
Plattan är mest användbar när Sara Lei
jobbar på akuten och rör på sig under
passet.
På vårdcentralen använder hon inte
plattan lika ofta eftersom hon siter med
patienten i det rum där datorn finns.
– Då visar jag provsvar och sådant
direkt i datorn.

Sara Lei säger att patienterna oftast är
intresserade när hon visar plattan.
– För yngre personer är det mer naturligt, men jag uppfattar att även äldre är
mer engagerade än om jag bara skulle
rabbla risker och namn på läkemedel.
Sara Lei äger själv sin iPad mini och
hon betalar själv för apparna. Hon har
inte undersökt om arbetsgivaren skulle
vara villig att stå för notan.
Hon säger att plattan ger möjligheter
att skapa en relation med patienten
eftersom den gör informationen tillgänglig för både doktorn och patienten på
plats.
– Patienten blir delaktig, och det är ju
dit man vill!
Sara Gunnarsdotter
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EKG

TRAUMA

ECG Guide (by QxMD)
t Över 200 exempel på
vanliga och
ovanliga EKGkurvor. Finns för
både
iPhone/iPad och
Android.
Pris: Cirka 9 kronor.

ORDBÖCKER
Svensk Mesh
t Uppslagsverk från Karolinska Institutet över ämnesord
för sökning i
medicinska databaser som
PubMed och
SveMed+.
Termerna finns
både på svenska och engelska.
Finns för iPhone och iPad,
Android och Windows Phone.
Gratis.

Medicinsk Ordbok
t Webbplats där det går att
söka bland fler än 10 000
medicinska termer.
Bra för läkarstuderande.

ECG Cases
t Över 1000 stycken
onormala 12-avledningsEKG, som tillsammans
täcker över 100 normala
EKG-fynd. Enkelt sökbart.
Skicka fall till dina vänner i
PDF-format.

LABORATORIEMEDICIN
The Blood Gas Handbook
Guide för
bedömning av
blodgaser.
Finns för både
iPhone/iPad och
Android. Gratis.

Labblistan
t App med samtliga
referensvärden i
bruk vid
Akademiska
Sjukhuset i
Uppsala. Finns för
både iPhone/iPad
och Android. Gratis.

PÅ WWW.SJUKHUSLÄKAREN.SE

Finns för iPhone/iPad
Gratis, men inapp purchase
för att låsa
upp samtliga
exempel
kostar 189 kr.

ORTOPEDI

Orthopedics Glossary
t Ordbok med
definitioner av
mer än 550
ortopediska
termer på
engelska.
Finns för både iPhone/iPad
och Android. 7-9 kronor.

AO Surgery
Rerence
t För handläggning av frakturer.
Beskrivningar av
hela processen
från diagnos till
eftervård.
För iPad och
Android.
Gratis

Ny video av Henrik Widegren

KARDIOLOGISK

AUSKULTATION

Vårdplatsbrist har senaste
åren blivit Sveriges vanligaste bristsjukdom.
t Symptomen är allvarligare
än både skörbjugg, rakit och
beriberi. Patienter dör och
får komplikationer, personal
får gastrit och allmänheten
drabbas av oro.
Men regionpolitikerna står
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handfallna. Vad finns det att
göra åt denna farsot? Utredningar? Omorganisationer?
Sammanslagningar? Balanserade styrkort?
Eftersom alternativet att
skapa fler vårdplatser är helt
uteslutet, så kommer här ett
anspråkslöst förslag. Från en
vårdplatskoordinator.

Auscultate
t Exempel på
avvikande hjärtoch lungljud.
Appen finns för
iPhone och iPad.
Pris: 49 kronor.

SoundBuilder
t Exempel på
avvikande hjärtoch lungljud.
Appen finns för
iPhone och
iPad. Pris: 49 kronor.

MyATLS
t Hela ATLSboken digitalt,
med filmer och
självtester.
Både för träning
och användning vid akut
traumaomhändertagande.
Finns för både iPhone/iPad och
Android. Gratis, men kostar 95
kr för att få full access till alla
funktioner – alternativt kostnadsfritt om du har en kod från
en ATLS-bok.

Advanced Trauma Life
Support 2014
t Instruktioner för bedömning
och handläggning av traumapatienter. Simulerade situationer
med möjlighet att
testa den egna
förmågan. Finns
för både iPhone/iPad och
Android. Gratis, men tillgång till
alla frågor och beskrivningar
kostar 49 kr.

ULTRALJUD
SonoSupport
t Referensverktyg för ultraljud,
med massor av
illustrativa bilder
och enkla
beskrivningar. Bra
för den som lär sig att göra
ultraljud på akuten.
Finns för både iPhone/iPad och
Android. Pris: Cirka 95 kronor.

Trauma Ultrasound eBook

t (EFAST) Interaktiv uppslagsbok för ultraljud vid traumavård.
Finns för iPhone och iPad.
Gratis.

www.sjukhuslakaren.se
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RADIOLOGI

REFERENSER

Radiology Assistant
t App med artiklar och bilder
inom åtta radiolo
giska områden.
Finns för både
iPhone/iPad och
Android. Pris:
Cirka 59 kronor.

Internetmedicin
t Beslutsstöd för den svenska
sjukvården.
Aktuella
behandlingsöversikter med
symptom,
diagnostik och
behandling skrivna av experter
inom respektive område.
Finns för både iPhone/iPad och
Android. Gratis.

Radiology Head

t Neuroradiologiskt
referensverktyg med massor
av interaktiva bilder. Bra för den
som lär sig tolka bilder på DThjärna. För iPad.
Pris: 29 kronor.

RealWorld Radiology
t Bilder med
förklaringar av
fynd från verkliga
patientfall. Finns
för iPhone/iPad.
Pris: 29 kronor.

RealWorld Orthopaedics

Nu kan du söka
Hjärt-Lungfondens
Stora forskningsanslag på
15 miljoner kronor.

Strama
Rekommendationer om val och
dosering av antibiotika.
Flera landsting har gratis appar
för både iPhone/iPad och
Android från sina lokala stramagrupper.

LB 2014
(Läkemedelsboken)
t Läkemedelsverkets producentoberoende
information om
läkemedelsbehandling vid
vanliga sjukdoms
tillstånd.
Finns för både iPhone/iPad och
Android. Gratis.

PubMed Tap
t Arkiv för
medicinvetenskapliga artiklar.
Finns för både
iPhone/iPad och
Android.
Cirka 29 kronor.

t Guide till de vanligaste och
viktigaste muskuloskeletala diagnoserna inklusive
frakturer, luxationer och degen
erativa sjukdomar.
Finns för iPhone och iPad.
Pris: 95 kr.

MedPulse

STATUS

t En app som
samlar medicinska nyheter. Finns
för iPhone/iPad.
Gratis

Dermatomes
t Referenskarta över vilka
spinala nervrötter
som vidarebefordrar intryck från
hudens olika
områden
Pris: 9 kr för
iPhone och iPad.
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SmartFOAM – open acces
medical education
t Crowd sourcing-app för
att följa senaste
nytt inom
medicin.

Forskning räddar liv, minskar människors
lidande och ger oss fler friska år. Den svenska
hjärt- och lungforskningen håller en mycket
hög internationell nivå och kan bedrivas tack
vare generösa gåvor till Hjärt-Lungfonden
från privatpersoner och företag.

Nu är Hjärt-Lungfondens Stora
forskningsanslag öppet för
ansökan under tiden 2 februari
till och med 10 mars 2015.
Forskningsanslaget är det största i Sverige
inom forskningsområdet för hjärt- och lungsjukdomar. Anslaget är treårigt och på hela
15 miljoner kronor och går till en forskare eller
en forskargrupp som är verksam i Sverige.
En internationell bedömningsgrupp granskar
samtliga ansökningar. Originalitet och sannolik
klinisk betydelse värderas extra högt.
Mer information om anslaget och ansökningsförfarandet finns på vår hemsida
www.hjart-lungfonden.se
Du kan också kontakta forskningsavdelningen
på telefon 08-566 24 220.

tillsammans r äddar vi liv
pg 90 91 92-7
www.hjart-lungfonden.se
VÅRT 90-KONTO KONTROLLERAS AV SVENSK INSAMLINGSKONTROLL
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– VI HAR
INGET VAL
Inom fem år ska Stockholm, Skåne och Västra
Götaland ha upphandlat
och implementerat en ny
gemensam IT-miljö. Det
kommer att kosta flera
miljarder. ”Vi har inget
val” säger hälso- och
sjukvårdsdirektören i VGregionen.

Storregionerna
gör gemensam sak
och bestämmer
framtidens it-miljö

t Region Skåne, Stockholms läns
landsting och Västra Götalandsregionen har gått samman under beteckningen 3R för att hitta en gemensam
lösning för hälso- och sjukvårdens
behov av en fungerande vårdinformationsmiljö.
Sjukhusläkar
en 2/2012

IT | Journal
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Nu börjar it-jättarnas race om den svenska
sjukvårdsmarknaden. Sjukhusläkaren skrev
2012 om det amerikanska systemet Epic,
som nu är en av de heta kandidaterna i kampen
om sjukvårdsmiljarderna.
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– Vårdinformationsmiljö är alla
IT-stöd vi använder för att sköta
vårdens processer. Det stora är naturligtvis journalinformation, men det
handlar också om
till exempel
beslutstöd och
uppföljningsstöd,
säger Ann Söderström (bilden),
hälso- och
sjukvårdsdirektör
i VG-regionen
och ordförande
för 3Rsamarbetets styrgrupp.
– Jag tror inte att behoven i Stockholm eller Skåne eller VG är så vitt
skilda.
Ann Söderström säger att vårdens
medarbetare vill ha helt enkelt är ITsystem som verkligen är ett stöd i
deras arbete.
– Idag är de en tidstjuv. Det allra
mest irriterande kan vara att informationen finns men du hittar den inte
eller når den inte för de organisatoriska gränserna även gäller informationen.
Hennes vision är att professionerna
i vården ska ha ha all nödvändig
information i sin dator.

– Och informationen ska presenteras på ett sätt så att du inte behöver
sitta och leta. När du får in dina patietner så ska du kunna se den data du
behöver. Du ska också ha tillgång till
beslutsstöd, stöd för rekommenderad
behandling och riktlinjer. Den information du matar in den ska också
automatiskt kunna användas i uppföljningsarbete och kvalitetsregister.
Ann Söderström säger att det kan
låta som en dröm men att det naturligtvis går att åstadkomma. De flesta
patienter föreställer sig att det
fungerar ungefär på det viset redan
idag, att sjukhusen har tillgång till
varandras journalanteckningar och att
information om besök på vårdcentralen på sjukhuset.
Framtidens vårdinformationsmiljö
ska även inkludera och vara
ändamålsenlig för patienterna som
ska kunna vara delaktiga i sin vård
och behandling i högre grad än idag.

Ska tänka helt nytt
Tanken är att 3R går i bräschen med
sitt arbete och att de övriga 18 landstingen sedan följer efter. Enligt Ann
Söderström ska det då inte spela
någon roll alls vilka IT-system som
idag finns i de andra landstingen
– Nej, det här ska inte bygga på
vad vi har idag. Vi vill inte ha något
som är aktuellt idag. Vi vill ha något
som är aktuellt om fem år.
Monica Berglund, landstingsdi-
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rektör i Västmanland, är ordförande i
landstingsdirektörsföreningen. Hon
säger att man i föreningen har fullt
förtroende för vad 3R-samabetet åstadkommer.

3R har ledartröjan
– De har ledartröjan och i det avseendet företräder de oss, säger Monica
Berglund.
I ett längre perspektiv siktar man
alltså på en gemensam informationsmiljö för hela landet.
– Det är vår arbetshypotes. Vi ser behovet av att
vi går i samma riktning Vi
kan inte hålla på och ha
olika lösningar överallt,
säger Monika Berglund.
3R-samarbetets mål är
en gemensam systemlösning, upphandlad och satt
i drift före 2020.
Ann Söderström säger att gruppen
har tittat en del på liknande processer
i bland annat på grannländerna
Danmark (som för drygt ett år sedan
valde Epic som sitt vård-IT-system)
och Finland, och att tidsplanen ligger
inom möjligheternas gräns.

tanter också involveras i procerssen.
– Det är en jätteutmaning men det
är ett arbete som varje region måste
göra på hemmaplan. Titta på vårdens
processer, vara med och diskutera,
vara med och kravställa.
Ann Söderström säger att man
tidigare inte har haft tillräckligt
användarfokus när vid inköp av ITsystem.
– Jag tror att om inte de som ska
använda systemet får vara med och
bestämma vilket system vi ska ha då
blir det inte bra.
Meningen är
alltså inte att
regionerna själva
ska utveckla sin
egen vårdinformationsmiljö
utan upphandla
ett system som
redan finns
etablerat på marknaden.
– Efter kravställan måste vi se
vilken leverantör som bäst kan tillfredsställa våra behov.
Blir man inte väldigt sårbar
med en enda leverantör?
– Jo, men även om Sverige skulle
ha ett system så är vi ändå en del av
en global marknad, där det finns flera
stora leverantörer.
Ann Söderström säger att det är en
fördel med tre stora regioner som
samarbetar vid den framtida upphandlingen, 3R-samabrbetet blir en stark
part i förhållande industrin.
– Men vi vill inte gå direkt på och
titta på vilka system som finns på
marknaden utan titta på vad vi

Siktet inställt
på en gemensam
IT-miljö för
hela Sverige

120.000 medarbetare
ska få säga sitt
Första halvåret kommer att handla
mycket om få igång en förvaltningsorganisation. Nästa steg är att de över
120 000 medarbetarna i de tre regionerna ska formulera vad de behöver
istället för dagens ofta tekniskt
föråldrade IT-stöd utan gemensam
struktur. Och så ska patientrepresen-
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behöver för att stödja vårdprocesserna, få en bra arbetsmiljö och en
säker vård för patienterna.
Det viktigaste menar Ann Söderström är att gå igenom hur man ska
jobba i framtiden; Låta verksamheterna beskriva vad de vill ha. Arbetet
med vårdinformationsmiljön handlar
i grunden om verksamhetsutveckling.
– IT har hittills inte haft en tillräckligt framträdande plats i verksamhetsutvecklingen.
Än så länge har man inte gjort
någon kostnadskalkyl för hela arbetet
fram till ny vårdinformationsmiljö.

Alternativet att lappa
och laga finns inte längre
– Men om man sneglar på grannländerna kan man säga att det rör sig om
flera miljarder. Alternativet att fortsätta lappa och laga i våra gamla
system finns inte, säger Ann Söderström.
Även verksamheternas personella
resurser kommer att prövas.
– Vi vet alla att det är en pressad
situation men det är ändå jätteviktigt
att de som jobbar i vården måste vara
med och forma det här systemet och
en kritisk faktor är att få loss tid.
Ann Söderström återkommer till
att det inte finns några alternativ.
– Om vi inte gör det här arbetet
kommer vi fortsätta lägga tid på
dåliga IT-system. Löser vi det problemen kommer vi på sikt att frigöra tid
för med vårdnära arbete. Då kan det
vara värt att avsätta resurser, även om
det tar tid, för att få en bättre framtid.
Sara Gunnarsdotter

Läkare är Du livet ut!
Som senior läkare är du välkommen som medlem i SÄL – Sveriges
Äldre Läkare – en delförening inom Sveriges läkarförbund.
SÄL är en fackligt, medicinskt och kulturellt aktiv förening både för
Dig som fortsätter att yrkesarbeta och för Dig som slutat vara yrkesverksam.
Besök oss på www.slf.se/sal
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Muren på
väg att falla
DEN DIGITALA OCH
TRANSPARENTA
FRAMTIDEN ÄR HÄR
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Öppet brev till sjukvården

VEM
i vårdapparaten tar
ansvar för min mans cancer?

I fjol fick Britt-Marie
Ahrnells make Rolf
Edman beskedet att han
drabbats av en ovanlig
och illa spridd cancer.
Sedan dess har han
mött otaliga läkare –
men ingen som tar ansvar
för just honom.
I ett öppet brev undrar
hustrun Britt-Marie
Ahrnell hur det kan
komma sig att vi har en
specialistvård som inte
lär känna sina patienter.
***

Det öppna brevet har
tidigare publicerats i
Dagens Samhälle.

J

ag skriver till er för att ge er en
bild av varför akuten är så överbelastad. Och för att ge några
idéer till det ni kallar ”framtidens sjukvård” och som Riksrevisionen i sin senaste rapport
beskriver som vikten av att
mer ”sätta patienten i
centrum”.
Men kanske främst för att förklara varför vi
patienter envisas med att – som ni ständigt
läxar upp oss för i media – söka vård på ”fel
nivå”.
Vi som har klippkort på akuten vet
att vi inte trängs med snuviga karriärister eller tonåringar som är olyckliga för
att kärestan gjort slut.
Vi är där för att sjukhuset endast har en
enda ingång när minsta lilla oförutsett
inträffar. Och för att sjukhuset är fullt av
våra pågående kroniska fall som ni envisas
med att avsluta så fort det går för att sedan
– när komplikationer och följder uppstår –
hänvisa alla till denna enda ingång. Det är
som att hela tiden få upp kortet Gå tillbaka

till Gå i det gamla spelet Monopol.
På Gå belastar vi akutens resurser med
våra fall, som redan är väl kända på annat
ställe på sjukhuset och där möter vi ständigt
ny personal och roterande läkare som
försöker förstå och sätta sig in i våra öden.
Det måste kosta oerhört mycket pengar.
Det måste vara ett oerhört slöseri med
personals tid. Det är definitivt ovärdigt och
tidsödande för patienter och anhöriga.
Det måste finnas ett sätt som är bättre
för såväl ekonomi, personalens arbete som
vår upplevelse av omhändertagande. Ett sätt
som tar tillbaka ord som kontinuitet, följa
upp och mer sammanhållet ansvar bland
styrparametrar och vårdprocesser. Som
förstår vikten av ordet kännedom om patienten och förstår hur det ordet skiljer sig
från läkarens medicinska kunskap och journalens information.
Låt mig därför berätta vår historia och
förklara hur detta brev fick sin rubrik.
Fortsättning nästa uppslag >>
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För ett drygt år sedan
skrev Britt-Marie
Ahrnell ett uppmärksammat öppet brev om
bristen på läkarkontinuitet i cancervården
för sin make.
Nu uppmanar hon
vården att göra sig
beredd på en ny tids ålder med helt andra
krav på öppenhet och
kommunikaton med
omvärlden.
• Texten är en något om arbetad version av ett tal på
IVAs seminarium: Hur säker är
min journal på nätet?
Talet går att höra på YouTube.
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E

n lördag morgon ser jag fula
nya blåmärken på Rolfs bröst
och blir orolig. Han är också
väldigt svullen i ansiktet.
Jag tar foton på blåmärken
och svullnad och lägger upp
dem på hans hälsosida på nätet där de automatiskt jämförs med en medicinsk
bildbank. Strax går ett larm till hans journal
och jouren behöver bara kasta en blick på
bilderna för att beställa akut strålning.
På måndag morgon strålas den del av
tumören som gått in i en stor ven och som
nu hotade hans hjärtas blodomlopp.
Nä, du trodde väl inte på detta? Jag bara
skojade. Så går det inte till i dagens sjukvård.
En lördag morgon får man ringa det
stora sjukhusets växel och be att få bli
kopplad till jourhavande onkolog som efter
flera timmars väntan ger rådet att åka till
akuten. Ny väntan i timmar tills en underläkare ber en vänta på… just det, jour havande onkolog. Nu är det lördag natt och
en trött jour skickar hem en med rådet att
ringa kontaktsköterskan på måndag och
försöka boka en läkartid.
På söndagen får man ännu en uppläxning i media om att man än en gång sökt
vård på fel nivå.
I verkligheten vägrade jag tillbringa
fler timmar på akuten. Och tvingade mig
till en – just nu mycket olovlig – mailadress
till en läkare på måndag morgon. Han

beställde då strålning direkt på grund av
den diagnos – vena cava superior syndrom –
jag själv ställt via nätet och de bilder som
man lätt kan hitta där.
Så detta med ”journal på nätet” är endast
ett litet steg på vägen mot en annorlunda,
digital och transparent framtid och ett nytt
och mer effektivt sätt att kommunicera med
oss patienter och anhöriga. Om än nog så
viktigt. Det mest citerade stycket i mitt
öppna brev om kontinuitet lyder så här:
”Journalen är den enda som har ett sammanhållet medicinskt ansvar. På vår fråga om
inte någon människa har eller tar detta ansvar
får vi svaret nej. Alla har visserligen ansvar i
ögonblicket, men ingen har ansvar för helheten.”
Så det är väl helt följdriktigt och ganska
självklart att vi patienter och anhöriga vill
komma i kontakt med denna magiska
journal. I mitt öppna brev kallade jag
sjukvårdens personal för änglar och för att
fortsätta på det religiöst färgade språket vill

jag därför tacka Uppsalas projektledare för
journal på nätet, dessa munkar, som likt
sina föregångare i Umberto Ecos kända
roman ”I Rosens namn” förstått att klostret
– förlåt sjukvården – inte längre kan låsa in
sin kunskap.
Eco beskriver ju i sin roman en
medeltid där klostren hade monopol på
böcker som betraktades som oerhört farliga
att lämna ut till gemene man. Då fick de
hellre brännas och munkar dö för att skydda
dem.
Böcker kopierades av speciella skrivare
med särskild behörighet och låstes in i olika
rum dit endast några få hade tillträde. För
att få arbeta med dem, eller läsa dem, var
man tvungen att kvalificera sig enligt ett
mycket komplicerat system av regler,
meriter och hierarki. Och nu citerar jag
abotten i romanen när han förklarar
systemet för den nyanlände munken
William:
”Endast bibliotekarien har rätt, förutom

att veta, att röra sig i böckernas labyrint,
han ensam vet var han skall finna dem och
var han skall ställa dem tillbaka, han ensam
är ansvarig för deras bevarande.
…Endast bibliotekarien vet, beroende på var
boken står, hur pass svåråtkomlig den är, vilken
sorts hemligheter, sanningar eller lögner som ryms
i denna volym. Han ensam fattar beslut hur, när
och om den skall utlämnas till den munk som
efterfrågar den, stundom efter att ha rådfört sig
med mig.
…Ty ej alla sanningar är för allas öron.”
Så avslutar abotten detta samtal med
orden:
”Och när detta är sagt, skulle jag önska att
ni ville rätta er efter klostrets regler."
Jag menar att vi nu står i ett liknande
omvälvande skede av ett fallande monopol.
Den gången var det klostren som fick ge

”Om sjukvården
inte ger oss patienter
och närstående en
enkel väg med
tillgång till våra
data så står vi snart
hos er med våra
stickor, våra
paddor, våra
Appleklockor…och
kräver att få ladda
ner våra data på
våra villkor, till
våra verktyg”.

Fortsättning nästa uppslag >>>
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vika för de framväxande universiteten
som gav allt fler tillgång till kunskap
och bildning. Nu är det universiteten –
i det här fallet sjukvården – som tvingas
öppna sina kammare och ge oss alla
tillgång till sin kunskap.
Faktum är väl att det till stora delar
redan har skett. För mycket kunskap är
ju redan spridd och fritt tillgänglig.
Min make Rolf har en ovanlig
cancer i tymuskörteln. Och jag har nog
läst mer om denna cancer än vad någon
av hans läkare har gjort. Förutom
svenska sidor finns utmärkt information
från – t ex American Cancer Society och
Foundation of Thymic Cancer Research.
Jag har läst läroböcker i medicin om
tymom, jag har läst de senaste forskningsartiklarna och jag har läst över
hundra patientberättelser på nätet. Det
kan jämföras med Rolfs läkare och sköterskor som sällan träffat någon enda
patient med denna cancer och som inte
har tid att följa den senaste forskningen.
Det enda jag – eller vi – inte har
tillgång till – är hans egna uppgifter!
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Uppgifter om honom själv. Jag
upprepar det: Vi patienter och anhöriga
har tillgång till i stort sett allt. Utom
data om oss själva. Och då kan man ju
fråga sig: Vem är det alltihop det här
handlar om? För vem och varför finns
sjukvården till?
Jag tror att trycket på släppa
vårdens monopol nu kommer likt en
tsunamivåg. Om ni inte ger oss en enkel
väg med tillgång till våra data så står vi
snart hos er med våra stickor, våra
paddor, våra Appleklockor…och kräver
att få ladda ner våra data på våra villkor,
till våra verktyg.
Och med tanke på frågan om
säkerhet vill jag bara lägga till: Nej, vi
är inte rädda för säkerheten på nätet. Vi
utgår från att vården likt banker, skatteverk och andra ska klara av säkerheten.
Jag föreslår också att vården likt
dem också skulle pröva tanken att det
man gör handlar om kommunikation.
Inte om produktion. Tänker man kommunikation – inte produktion – ser man
likheten med den resa som startade i till
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exempel banker och media för över tjugo
år sedan. Och jag kan lova att här,
liksom där, kommer inget att bli sig likt
längre. Och att det bara är till det bättre.
Och att detta med journalen – som
många i vården tycker är så dramatiskt,
kanske rent av farligt – endast är ett litet
steg på vägen för helt nya sätt att kommunicera med oss patienter och anhöriga.
Nästa är att öppna fler kanaler och
inse att det fysiska mötet inte behöver
vara det enda sättet att kommunicera
med oss. E-post, sms, skype, facetime;
det finns många vägar att öka vårdens
tillgänglighet och därmed effektivitet.
I mitt inledande exempel i denna
text sparades ju såväl tre läkarbesök,
som tid, oro och pengar. Och därmed är
denna digitala, transparenta, framtid i
realtid här också av ekonomiska skäl.
Det är vårdens enda möjlighet att
hantera den enorma mängd ärenden vi –
numera alltmer uppkopplade, kunniga
och krävande – patienter och anhöriga
kommer att uppvakta er med.
Britt-Marie Ahrnell
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Ny teknik kan förbättra diabetikervården
– men sjukvården kan inte ta emot den
Mängder av ny teknik som
skulle underlätta vardagen
finns för diabetiker – men
vårdens infrastruktur kan inte
ta emot den än. I stället för att
fortsätta vänta håller Diabetesföreningen på att designa
en egen försöksverksamhet.
t – Utvecklingen finns absolut. Man
skulle kunna ta fram sin egen blodsockerprofil utifrån både behandling och
vilka livsmedel man äter. Den skulle
kunna göras kompatibel med nätet där
man kan få tydliga diagram över dygnet
och vid behov ha direktkommunikation
med sin läkare via datorn, säger Anders
Lönnberg som är ordförande i Storstockholms Diabetesförening.
Han berättar vidare om nya tekniska
lösningar som små armbandsur som utan
att sticka patienten läser av blodsockernivån med hjälp av mikrovågor och elektrisk impedans. Som snabbt och smidigt
och med oerhörd precission ger diabetikern en kurva över hela dygnet och som i
slutändan skulle kunna leda till en mer
exakt och individanpassad behandling.

Sjukvården hänger inte med
– De lösningar som finns tillgängliga
för diabetespatienterna idag är vi inte
alls nöjda med. I de flesta landsting är
en blodsockermätare i hemmet den enda
tekniska utrustning en diabetiker
erbjuds. Tillsammans med instruktionen att mäta blodsockret i förhållande
till behandlingen.
Men den modellen är alldeles för
standardiserad och tar inte alls hänsyn
till att diabetiker är individer som
reagerar olika på till exempel olika livsmedel, menar Anders Lönnberg. Med
hjälp av dagens teknik kan man lätt ta
fram sin egen profil utifrån betydligt

fler parametrar - som till exempel hur
olika livsmedel belastar den egna
kroppen. Vad händer med blodsockret
när just jag äter potatis? Hur belastas
min kropp när jag äter ris?

Dagens ersättningsmodell
stoppar utvecklingen
En av de stora bromsklossarna i
systemet är dagens ersättningsmodell
till landstingen,
menar Anders
Lönnberg. Ett
möte med läkaren
via datorn måste
enligt honom ge
samma ersättning
som ett möte öga
mot öga.
Anders Lönnberg är
– Vi håller på
frustrerad. Ny teknik
och designar en
finns och den skulle
förbättra vardagen för egen interaktiv
försökverksamhet
landets diabetiker,
men sjukvården
där vi diskuterar
hänger inte med.
med olika enheter
om de vill vara med. Men då måste vi
först lösa det här med ersättningar.
Att det ska ta 17 år innan evidensbaserad forskning når patienterna är
helt underkänt, menar Anders
Lönnberg.
Men enligt studier, han har tagit del
av, är det så verkligheten ser ut, berättar
han.
– Det är ett av de svåraste vi har att
tampas med. Utprovandet av nya
tekniska lösningar och behandlingsmodeller går för långsamt och är alldeles
för standardiserade. Därför har vi krävt
att få ett renodlat diabetessjukhus som
skulle kunna fungera kunskapsstödjande för hela vårdkedjan. Annars är
risken stor att det bara fokuseras på
blodsockerhalter och ingenting annat
ute i verksamheterna.
Vad anser Diabetesföreningen om
de försök som görs med nätjournaler?
– Det tycker vi är utmärkt bra! All
forskning visar att ju mer engagerad

patienten blir som medbehandlare desto
bättre. Ska man komma vidare med
kroniska sjukdomar så måste man ha
med sig patienten. Jag brukar säga att
en timme om året har din läkare hand
om din sjukdom och övriga timmar är
det du själv. Nätjournaler höjer definitivt behandlingsresultatet.
Vilka är de viktigaste frågorna ni
driver inom Diabetsföreningen när
det kommer till it och ny teknik?
– Bättre mätmetoder, bättre behandlingsmetoder och att alla informationskanaler ska vara tillgängliga för patienten. Vi vill helt enkelt ha ett it-system
som fungerar enkelt och smidigt. Där
patienten ges möjlighet att ta direktkontakt med sin läkare när problem
uppstår i stället för vid det inbokade
halvårsbesöket. Och att alla får tillgång
till den teknik som är lämplig för patienten att använda själv.
– I vissa delar av Kanada och USA
görs redan mellan 70 och 80 procent av
alla läkarbesök via dator. Men här i
Sverige kommer vi inte att kunna göra
detta förrän vi har sett över ersättningsmodellen.
Varför är ny teknik en så viktig
fråga för er inom Diabetesföreningen?
– Det är en sjukdom som man lever
med länge och patienterna blir väldigt
välutbildade kring sin egen sjukdom.
Dessutom finns det mycket tekniska
hjälpmedel att ta till som är lämpade att
använda själv i hemmet. Vi har också
många unga människor som lever med
sjukdomen under många år, både hög
och lågutbildade. Man ska också veta att
80 procent av kostnaderna för diabetes i
samhället handlar om följdsjukdomar
som hjärtinfarkt, blindhet och amputationer. Optimerar man behandlingen
med hjälp av ny teknik sparar man
väldigt mycket kostnader och lidande i
slutändan.

Malin Lindgren
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Patienter som tar egna prover i hemmet och skickar svaren raka vägen in i
journalen. Äldre dementa som övervakas av kameror och sensorer som larmar
hemtjänsten direkt om de lämnar sängen för länge nattetid. Framtidens teknik
testas redan för fullt, både i kommun och landsting och i april/maj planerar
Telia Healthcare lansering av sina system.

Nu satsar Telia
på sjukvård
NYTT AFFÄRSOMRÅDE SKA TA FRAM
DIGITAL HÄLSOTEKNIK I HEMMET

D

et är morgon och Annika har precis vaknat. Hon kliver
på vågen hemma i badrummet och det piper till när siffrorna stabiliseras och hennes vikt registreras. Inom loppet
av några sekunder finns det efterfrågade värdet även i
hennes journal på sjukhuset fem mil bort. Annika går
vidare mot toaletten. Som kroniskt sjuk i IBD, Inflammatorisk tarmsjukdom, är hon van vid att ta avföringsprov på egen hand.
Hon sticker en sticka genom plastpåsen som hon fäst i toaletten och stoppar
ner stickan i en liten burk. När vätskan i burken har ändrat färg fotar hon av
den med sin mobil och startar sedan appen som blixtsnabbt
analyserar färgen och sänder vidare även detta resultat till journalen.
***
Samtidigt har hennes läkare precis kommit till jobbet. När datorn har
brummat igång och journalprogrammet är öppnat ser hon en röd flagg dyka upp
på skärmen – en av patienterna har uppmätt värden utanför det gränssnitt som
har angetts. Det är 28-åriga Annika vars vikt verkar ha sjunkit igen. Medicineringen behöver troligen justeras – om det inte finns någon annan orsak till
viktnedgången vill säga. Läkaren harklar sig, trycker på den lilla telefonsymbolen bredvid Annikas namn och förbereder sig för ett videosamtal med sin
välkända patient.

Sofie Marton, diagnostiserad med Crohns sjukdom,
hoppas fått ett bättre liv med den nya tekniken. Tätare
provtagningar skulle göra det möjligt för både henne själv
och läkarna att upptäcka sjukdomsskoven redan på ett
tidigt stadium och så skulle hon slippa tidsödande besök
på sjukhuset.
Foto: Cicci Jonson
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et må låta futuristiskt
och avlägset, men
faktum är att pilotstudier där man testar teknik av
precis det här slaget redan pågår
på sex kliniker runt om i landet.
Det är Telia Healthcare som i
samarbete med läkare och patien-

D

ter inom mag- tarmområdet
utprovar teknik för IBD-patienter på hemmaplan som står i tät
förbindelse med sjukhusen.
– De tar avföringsprov
hemma, laddar upp det med
mobiltelefonen och sparar det på
ett personligt konto eller rakt in i
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journalsystemet, säger Niklas Sundler
som är affärsansvarig på Telia Healthcare.
I dag är våra system kompatibla med
Cosmic, men vi diskuterar även med
Siemens om att lösa det med Melior.
Svårigheterna på vägen har varit
många, inte minst när det gäller den
förändring i arbetssätt som den nya
tekniken kommer att innebära för vårdpersonalen. Hur ska rutinen för kallelser
se ut? Hur mycket ersättning ska
kliniken få vid videokontakt med en
patient? Hur ska bältet av teknik
utformas för yrkeskåren så att det
faktiskt funkar rent praktiskt på
arbetsplatsen?

För många plattformar
– Ett annat problem är att det pågår lite
för många olika små piloter runt om i
landet med HELT olika plattformar,
säger Niklas Sundler. Han jobbade
tidigare som IT-direktör i Region Skåne
och berättar om de 800 olika system
som redan fanns där - bara inom ett och
samma landsting.
– Jag ville inte bli den som stoppar
in det 801:a systemet med eget gränssnitt i båda ändarna, säger han. Vi
strävar efter att utforma modern digital
teknik för att ge mer vård för pengarna.
Vi är noga med att jobba via Ineras
tjänsteplattformar och hela tiden följa
nationell standard när vi utarbetar
systemet. Men det är i piloterna med
vården som vi lär oss hur det behöver
fungera.
En annan utmaning med den nya
tekniken är att få med sig patienterna
och presentera användarvänliga tekniska
lösningar där man slipper dubbelregistrera sina värden.
– Det måste vara en positiv upplevelse för patienten, annars funkar det
inte.
I Sverige finns även vissa svårigheter
med de olika lagsystemen som lätt
sätter käppar i hjulet för att samordna
den nya tekniken, menar Niklas
Sundler.
– Men vem vill ha tre vågar hemma?
I stället måste man utgå från en och
samma plattform och låta patienten
godkänna och på så vis bestämma vem
som ska få tillgång till värdena. Därför
har vi skapat ett ”hälsokonto” där alla

Sofie Marton ser bara fördelar med den nya tekniken, men poängterar att det är viktigt att läkarna
har tid och möjlighet att verkligen följa upp de provresultat som kommer in om det ska fungera.

uppgifter sparas och som gör det
möjligt att dela med sig.
En som vet hur det är att leva med en
kronisk tarmsjukdom och ta sig fram
och tillbaka mellan jobb, undersökningar och provtagningar är Sofie
Marton. Hon diagnostiserades med
Crohns sjukdom år 2010 och är även
suppleant i Mag och tarmförbundets
styrelse. Som doktorand på Chalmers
har hon fullt upp och sjukskriver sig
inte gärna.

Slipper ta ledigt från jobbet
– Att slippa åka till sjukhuset och ta
prover hade verkligen underlättat för
mig och för alla andra som vill att livet
med jobb och plugg ska kunna flyta på
trots sjukdomen, säger hon. Många som
får den här diagnosen är unga och mitt i
livet. Jag vet de som tvingas ta ledigt
från jobbet eller skolan en hel dag när
det är dags för provtagning.
Sofie Marton ser också många andra
möjligheter till ett bättre liv med den
nya tekniken. Tätare provtagningar som
möjliggör för både henne själv och
läkarna att upptäcka sjukdomsskoven
redan på ett tidigt stadium är ett
exempel.
– När jag är mitt uppe i något kan det
vara lätt att ignornera de första symptomen när de kommer smygande. Om man
tog prover tätare hemifrån och läkaren

direkt kunde se i journalen när proverna
förändras hade det underlättat mycket.

Vill ha enklare och
snabbare kommunikation
Att kunna kommunicera med läkaren
via sms eller andra moderna kommunikationssätt är också något som Sofie
Marton har på önskelistan.
– Det är det sättet man är van vid att
kommunicera som ung idag. Det är inte
alltid man har möjlighet att sitta i långa
telefonköer, säger hon.
Något negativt med den nya
tekniken har hon svårt att se. Men det är
viktigt att läkarna har tid och möjlighet
att verkligen följa upp de provresultat
som inkommer om det ska fungera,
betonar hon.
– Och sedan visar ju inte proverna
allting. Jag har ofta haft bra värden trots
att jag har varit sjuk – till och med när
jag behövde opereras. Det måste man
också ha med sig.

Rad pilotprojekt
Men det är inte bara i landstinget som
försök att modernisera och digitalisera
vården pågår. I Västerbotten genomför
Telia Healthcare tillsammans med
Region Västerbotten piloter i fem av
Fortsättning nästa uppslag >>>
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länets 15 kommuner. Där är det verksamheten hos kommunernas hemtjänst
och möjligheten att underlätta och
skapa trygghet för de äldre som vill bo
kvar hemma som står i fokus.
– Det är framför allt sensorer och
detektorer i hemmen som testas just nu
i Västerbotten. Till exempel av typen
som slår larm om en äldre person lämnar
sängen för länge under natten, glömt att
stänga en ytterdörr eller när
medicinskåpet
öppnas, säger
Magnus Rudehäll
(bilden), ITstrateg hos Region
Västerbotten.
Ett annat
exempel som finns
redan idag är Giraffen, en liten robot
som förenklat kan beskrivas som en iPad
på hjul, berättar Magnus Rudehäll. I
stället för att hemtjänsten sex gånger
om dagen ska åka hem till äldre som är

rädda för att ramla på toaletten kan
brukaren välja att använda giraffen och
kommunicera med både ljud och bild i
samband med toalettbesöket. En
lösning som både är ekologiskt och ekonomiskt hållbar samt skapar en högre
integritet hos brukaren, menar Magnus
Rudehäll.

Inte råd med olika system
– Det vore väldigt bra om vi kunde
hitta en standard för hantering av
sensorinformation som alla kunde
använda. Att kommuner och landsting
använder olika system kommer vi inte
långsiktigt att ha råd med. Telia ser
naturligtvis sin chans att tjäna pengar
inom detta område men för oss handlar
piloterna framför allt om att utveckla
verksamheten hos våra kommuner och
skapa bästa möjliga förutsättningar för
de äldre västerbottningarna, berättar
han vidare.
Han tror att flera av funktionerna
kommer att kunna införas redan under
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år 2015. Men det återstår en del utmaningar. Historiskt har man ofta plockat
in nya it-lösningar men fortsatt arbeta
”som man alltid har gjort”.
– Det är ganska konservativa miljöer.
Rutiner och strukturer måste ses över.
Personalen måste också få stöd och möjlighet att avgöra vilka larm som är
falska och inte. Sedan ska naturligtvis
själva tekniken fungera också.
I framtiden hoppas han att det ska gå
att både ta blodtryck och olika former
av prover och tester i hemmet.
– När mina föräldrar blir äldre och
får behov av stöd i hemmet kommer de
kanske att få några digitala hjälpmedel
beviljade från kommunen och några
andra från landstinget. Kan man då
hitta en gemensam struktur och en
standard som båda kan tänka sig att
använda vore det väldigt bra, både för
organisationerna men framförallt för
patienten, säger han.
Malin Lindgren

Varför vänta på
framtiden?
Följa remissen hela vägen till mottagaren. Arbeta direkt i patientens journal vid sängkanten med stöd av surfplatta. Få en
överblick i planering och ständig tillgång till rätt information i
mötet med patienten genom evidensbaserade råd.
Med den nya versionen av Cambio COSMIC® blir sjukvården
-:%,, )" Ś%.#0, ], *.#(.,( )" ( :((/ ', .#&&fredsställande arbetsplats för vårdpersonalen i det dagliga
mötet med patienterna.
Med Cambio COSMIC är framtiden redan här!

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer Idag är Cambio ett
e-hälsoföretag som tillhandahåller smarta pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100000 användare Vi är engagerade i att förbättra hälso- och
sjukvård samt patientsäkerhet
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Så kan du testa ditt it-system
Hur funktionellt är ditt
journalsystem, på en skala
från 0 till 7? I Danmark och
flera andra europeiska länder
används HIMSS-skalan för
att mäta just det. Men i
Sverige används metoden
sällan.
t HIMSS är en icke vinstdrivande
intresseorganisation med målet bättre
hälsa genom IT-lösningar. Både vårdgivare och IT-företag är medlemmar.
HIMSS i Europa har tagit fram en
sjustegsmodell för bedömning av ”ITmognad” i journalsystem, och med det
menas främst vilka funktioner som finns
i systemen.
För att nå nivå 7 krävs ett helt
papperslöst system där alla funktioner
en kliniker behöver är integrerade.
Labbsvar, röntgenbilder och kliniska
beslutsstöd ska finnas med och läkemedelshanteringen vara helt sluten,
exempelvis via läkemedelsautomater.
Journalföringen ska vara strukturerad
och kliniska data återföras till sjukvården för forskning och förbättringsarbete. Data ska vara lagrad i sådan form
att informationsutbyte kan ske med
andra enheter i patientens upptagningsområde.

Bara två sjukhus
har nått nivå 7
Till nivå 7 har bara två europeiska
sjukhus kommit i dag: Marina Saludsjukhuset i Spanien och universitets kliniken i Hamburg-Eppendorf.
Journalsystem på nivå 6 har ett 50-tal
europeiska sjukhus i dag, och där är
kraven något mindre. På denna nivå
finns inte krav på återföring av data till
verksamheten, sjukhuset behöver inte
vara papperslöst och det kan vara OK
om delar av verksamheten inte hunnit
implementera alla funktioner i systemet.

Claus Duedal Pedersen är IT-chef på
Odense Universitetshospital och
ledamot i HIMSS styrelse.
– HIMSS bedömningsskala har varit
mycket användbar för oss i Danmark.
Den användes till exempel i kravspecifikationen vid upphandlingen av ny ITplattform i region Själland och Huvudstaden, berättar han.
– Skalan ger en möjlighet till benchmarking. Du kan få reda på var ditt
system befinner sig i dag i förhållande
till en europeisk standard och få en
tydlig bild av luckorna i ditt system.
Det ger den information man behöver
för att forma en strategi för förändring
och vad som behöver prioriteras.
I takt med den teknologiska utvecklingen revideras bedömningsskalan och
kraven höjs för att nå respektive nivå.
Den senaste revideringen gjordes 2014.
I Sverige är bedömningsskalan
relativt okänd. När HIMSS gjorde en
undersökning av IT-mognaden i journalsystem i 14 länder i höstas var
Sverige inte med. Orsaken är, enligt
Claus Duedal Pedersen, att inget initiativ till bedömning tagits från svensk
sida.

Kronoberg på nivå 6
År 2011 mottog landstinget i Kronoberg en utmärkelse
som nivå 6-sjukhus
av HIMSS. Styrbjörn Östberg
(bilden), som i dag
är medicinsk rådgivare i region Kronoberg och objekts ägare av Cosmic,
bekräftar att
regionen ligger i framkant även i dag.
– Vi har väldigt mycket i vårt system.
Single sign on (en inloggning till alla
system och funktioner), alla konsultsvar,
röntgenbilder och utlåtanden. Vi har ett
och samma system för slutenvård, primärvård och mottagningar inom vårdvalet och en läkemedelslista som i princip
är heltäckande för regionen. Alla
kommuner kan läsa i Cosmic och tre av

dem dokumenterar i det.
Styrbjörn Östberg tror att det varit
en fördel för Kronoberg att vara litet.
Det finns en närhet mellan vården och
IT-avdelningen och en förståelse för
vårdens behov och problem. En annan
fördel är att man kunde börja helt från
början för drygt tio år sedan då den
elektroniska patientjournalen infördes
och inte behövde haka upp sig på gamla
lösningar.
– Jag tror vi har fördel av att ha allt i
Cosmic men funktionalitet är inte allt,
prestanda är också viktigt och ibland
finns det seghet i systemet och det kan
bli många klick. Men ska man signera
så ska man...

Efterlyser mer
strukturerad dokumentation
I framtiden hoppas Styrbjörn Östberg
att journaldokumentationen blir mer
strukturerad. Det går i dag att dokumentera på flera olika sätt, vilket leder
till att det blir svårt att hämta ut data
från systemet.
– Det är för mycket fritext i dag. Det
finns också mycket mer att göra när det
gäller beslutsstöd. I dag har vi interaktionsvarningar, direktkoppling till FASS
och kopplingar till PM. Cambio utreder
nu ett regelstyrt beslutsstöd och har försöksverksamhet i Östergötland. Det
följer vi med intresse.
HIMSS bedömningsskala har reviderats flera gånger sedan år 2011 då Kronoberg fick sin utmärkelse, samtidigt
som journalsystemet utvecklats. Ingen
ny utvärdering efter bedömningsskalan
har gjorts och det går därför inte att
säga vilken nivå region Kronobergs
system ligger på i dag.
Edvard Lekås, ordförande i Kronobergs läkarförening och Sjukhusläkarnas
lokalavdelning, säger att läkarna är förhållandevis nöjda med journalsystemet.
– Vi har många moduler i systemet
och utbildningen är bra. Landstinget har
haft en bra inställning till våra behov.

Helene Thornblad
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UNDERSÖKNING I REGION SKÅNE:

Pappersslöseri
utan gränser
Remisser skrivs ut och
scannas in igen till en
kostnad av 3,5 miljoner
kronor – varje månad. Och
totalt printas det ut närmare
15 miljoner sidor från
digitala journaler varje år.
t Papperslöseriet inom Region Skåne
finner inga gränser – trots att all information går att både läsa och skicka
vidare digitalt med några enkla knapptryck.
Remisser som skrivs ut ur det ena
systemet för att sedan scannas in och
föras vidare in i nästa. Journaler som
skrivs ut och sätts in i långa rader av
pärmar. Fastän varenda vårdanställd kan
logga in och läsa exakt samma information på en dator. Och fastän den
digitala informationen lätt kan föras
vidare till andra system utan vare sig
kostnad eller miljöpåverkan. Så gammalmodigt hanteras informationen
inom vården i Skåne år 2015.

Chockad
– Jag är chockad. Det handlar alltså om
fem och en halv miljoner utskrifter på
bara ett år och då är det inte antal sidor
utan bara varje utskriftstillfälle jag talar
om. Om man uppskattar att det skrivs
ut mellan 2-3 sidor vid varje tillfälle
landar vi på omkring 15 miljoner sidor
totalt, säger Boel Sjöstrand som är
22

enhetschef på avdelningen för tillsyn
och utredning på Region Skåne som har
genomfört tillsynen av det dagliga papperslöseriet.
Genom att beställa data från journalprogrammet Melior, som används inom
slutenvården i Skåne och PMO som
används i primärvården, granskade Boel
Sjöstrand och hennes kollegor hur
många journalutskrifter som gjordes
under första halvåret 2014.
De genomförde även djupintervjuer
på sju vårdenheter för att bättre förstå
varför och hur journalutskrifterna
hanteras. En enkätundersökning med 13
frågor om papperhantering publicerades
samtidigt på Region Skånes intranät.
– Det mest slående i resultatet var
förutom mängden utskrifter som görs
att så mycket papper skrivs ut för att
skickas till andra enheter inom Region
Skåne, säger Boel Sjöstrand. Det går ju
att göra enkelt i de digitala systemen.
Men 71 procent av regionens utskrifter
var just för den här typen av internt
bruk. Man säger att man är digital inom
vården i dag, men det rimmar väldigt
illa med den enorma mängd papper som
hanteras.
Boel Sjöstrand ger ett exempel på
svar från djupintervjuerna där en medicinsk sekreterare berättade hur hon
brukade få frågan från en läkare på vårdcentralen om hon kunde skriva ut en
journal från Melior åt honom så den
kunde scannas in igen i PMO.
– Så kunde det låta och det handlar
om okunskap om hur systemen
fungerar. Jag la också märke till att 25

procent av de som gjorde en utskrift
inte visste vem mottagaren av utskriften
var. De hade skrivit ”x” när systemet
frågade dem – det kunde vi se i loggarna
från Melior. Det är alltså en ganska stor
andel som skriver ut saker utan att veta
varför eller till vem de faktiskt gör det.

Gamla rutiner lever kvar
En förklaring till den enorma mängden
utskrifter i den samtidigt så digitaliserade vården tror Boel Sjöstrand är att
det i en så stor organisation som Region
Skåne ofta byggs rutiner ”ovanpå
varandra” i stället för att gamla skalas
bort och ersätts av nya. Det digitala
journalerna finns där men de skrivs fortfarande ut och sätts in i pärmar av
gammal vana. Ingen stannar upp och ser
till att de gamla onödiga rutinerna
rationaliseras bort.
– En läkare sa till mig för flera år
sedan att pappersjournalerna behövs för
det ”är så man vet hur sjuk en patient
är”. Han menade att det gick att avgöra
på pappersbuntens tjocklek och var
betydligt svårare att få en direkt uppfattning om i en digital journal. Den
inställningen finns naturligtvis också
men jag tror att mycket görs av gammal
vana.
Att få fram en exakt kostnad för
samtliga utskrifter i Region Skåne
visade det sig så komplicerat att man
aldrig gjorde något försök. Det ingick
inte heller i tillsynen att titta på
pappersslöseriet ur ett kostnadsperspektiv. Men när det gällde de remisser som
skrevs ut och sedan scannades var det
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Boel Sjöstrand, som undersökt pappersanvändningen i Region Skåne, säger att hon själv blev chockerad av hur mycket som skrivs ut. Foto: Li Fernstedt

något enklare att få fram en ungefärlig
prisbild. På det fanns en färdig prisuppgift som Regionarkivet tar betalt av
Region Skåne för tjänsten. Och kostnaden där landade på ungefär 6,50 kronor
per sida – vilket gav en slutsumma på
hisnande 3,5 miljoner varje månad.
Boel Sjöstrand tystnar och låter de
svindlande beloppen sjunka in.
Rummet fylls av den självklara frågan –
hanterar vi verkligen information så
gammaldags inom vården år 2015?
– Jag tror inte att man tänker sig för.
Det är det här skiftet mellan papper och
digitalt som vi på vissa sätt har fastnat i.
Många har svårt att släppa pappret –

man är van att hålla något i handen.
Ett stort problem är också att organisationen som sådan tillåter papperslöseriet, menar Boel Sjöstrand. Hade man
stängt den här möjligheten hade den
inte kunnat förekomma.
Du menar om Region Skåne helt
hade tagit bort utskriftsmöjligheten
från datorerna?
– Det är en väldigt radikal lösning
men den hade nog gett effekt. Man
skulle också kunna tänka sig att bara viss
behörig personal tilläts göra utskrifter.
Vems är ansvaret för att det skrivs
ut sådana oerhörda mängder papper?
– Det är väl verksamhetschefernas

ansvar även om det i ett större perspektiv är Region Skånes ansvar.
Vad hoppas du ska hända nu när
tillsynen är klar?
– Digitalt remiss och svarssystem
borde skyndas på. Det funkar inte att
fortsätta hålla på och faxa eller posta
saker år 2015.
Hur tror du att det ser ut i andra
landsting?
– Region Skåne är absolut inte
ensamma om det här problemet. Jag
tror att det ser ut på liknande sätt i
precis hela landet.
Malin Lindgren

Sjukhusläkarnas ordförande: Dåliga it-system stor orsak till pappersslöseriet
Sjukhusläkarnas ordförande Karin
Båtelson tror att Region Skåne som
landsting är långt ifrån ensamt om
papperslöseriet.
– Det här är siffror som man skulle kunna
multiplicera med vartenda landsting över
hela landet, säger hon. Det är upprörande
ur både miljö- och effektivitetssynpunkt och
det handlar om att våra it-system är för

t

dåliga och inte hänger ihop med varandra.
Vi scannar, skriver ut, faxar och tuggar
både inom sjukhusen och mellan vårdenheter.
En annan orsak är att it-stöden inte ger
oss tillräcklig överblick över förlopp, ordinationer eller olika sammanhang och då
skriver vi ut och använder papper i mängd
också av den anledningen.
Men det är mycket på gång på det här

området, menar Karin Båtelson. Både när
det gäller vetskapen om behovet av förbättrade digitala verktyg och en förenkling
av de lagar som reglerar hur digitalt
material får hanteras inom vården.
– Men de ansvariga måste förstå att
det behövs pengar och skjuta till det också
för att det ska bli förändring.
Malin Lindgren
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Bevarandechefen på
Riksarkivet hyllar pappret
SVERIGES SAMLINGSPLATS FÖR FRAMTIDENS VÅRD & OMSORG

Oktober 2015 i Stockholm
Varmt välkommen till årets HoSIT som blir
den 16:e upplagan av denna konferens. Redan
nu erbjuder vi dig som arbetar inom vården
och som är dagligen delaktig i att driva den
svenska vården framåt möjligheten att boka
in höstens datum i kalendern.
I höstas satte vi tonen för den absolut viktigaste
diskussionen:
Hur går man från teknik till verksamhetsnytta?
Det kräver förändring, engagemang, drivkraft
och en gemensam målbild.
I höst kommer vi gräva ännu djupare och vi
kommer att våga ställa de svåra frågorna. Vi ser
gärna, att just du som arbetar inom verksamheten,
är med och driver frågeställningarna och påverkar
dina branschkollegor och viktiga representanter
från de beslutsfattande organen genom att dela din
syn på framtidens vård.
För dig som vill anmäla dig redan nu till årets
viktigaste och största diskussionsforum för
representanter inom den svenska vården
– anmäl dig idag.
I höst har vi också NYPREMIÄR
I över 15 år har HoSIT varit platsen ”av vårdens
IT-användare - för vårdens IT-användare” och
så ska det förbli. I år stöper vi om formatet
baserat på användarnas önskemål och lanserar
därför just nu ett nypremiärserbjudande:
Boka före 27 mars 2015 för endast 2500 kr
(endast 60 platser tillgängliga)

Med vänlig hälsning,
Lisa Bergström, HoSIT 2015
Hemsida: www.hosit.se
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Digitalt är bra men papper
är fortfarande oöverträffat
på några punkter.
Åtminstone om man frågar
mannen med ansvar för
bevarande på Riksarkivet.
t I källaren på Riksarkivet i

Stockholm finns fortfarande
fullt läsdugliga dokument
från slutet av 1400-talet. Och
papper är fortfarande år 2015
det optimala mediet när det
kommer till information som
behöver sparas riktigt, riktigt
länge. Det menar Jonas Palm,
arkivråd och chef för avdelningen för informationsbevarande på Riksarkivet.
– Fördelen med papper är
ju att om man gör allt enligt
konstens regler så är det bara
att lägga undan det så länge
man håller ett bra klimat. Man
behöver aldrig lägga energi på
att reaktivera, kopiera eller
kontrollera det, säger han.
– Gemene man kanske tror
att det digitala materialet går
att behandla likadant som
papper, att det bara är att spara
ner alltihop på en hårddisk och
lägga undan, men riktigt så
enkelt är det inte.
För det är just det ständigt
återkommande problemet
med reaktiviering och
migrering* av den digitala
informationen som gör att
den bevarandeformen i
längden kostar så mycket
mer energi, tid och pengar.
Till migrering och kontroll
av det digitala materialet så
inget har gått förlorat, går det
åt kvalificerad personal – och
personal innebär per automatik höga lönekostnader,
berättar Jonas Palm.
Kostnaden för bevarande av
en hyllmeter papper uppskattar han till ungefär en tredje-

del av summan det kostar att
bevara samma mängd information i digital form.
– Reaktiviering är inte
heller något man kan välja
att göra eller inte göra. Det är
ett måste hela tiden för att
den digitala informationen
inte ska försvinna. Och det
går inte att vänta med det i
fem eller tio år för att spara
pengar – för då finns plötsligt inte tekniken längre. Ta
90-talets diskettstationer till
exempel. Var köper du en
sådan idag? säger Jonas Palm.
Fördelen med det digitala
ligger i stället i att informationen som lagras går att
behandla och sprida snabbt,
menar Jonas Palm.
Men om nu papper är så
bra – varför bevarar man
inte sin information så på
Riksarkivet?
– Det är helt enkelt så att
den digitala information vi
får från olika myndigheter
kräver digital lagring. Annars
kommer en mängd information att gå förlorad och det
blir i många fall för dålig
upplösning om man skulle
skriva ut till exempel bilder
på papper. Men vi tar även
emot omkring 15 000 hyllmeter papper om året så helt
digitalt är inte arkivet ännu.
Finns det någon fara
med att allt mer av vår
information lagras digitalt?
– Den största faran är väl
om det kommer en elektromagnetisk puls som slår ut
alltihop.
Malin Lindgren
* Fotnot: Migrering innebär att man
flyttar över (migrerar) program, data
eller hårdvara till en annan tillämpning
eller plattform eller att man gör äldre
versioner av data läsbara i nyare versioner av program eller operativsystem.
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Ständiga hälsomätningar
kan få oss att må sämre
Att hälsoarmbandet blev
årets julklapp förvånar inte
universitetslektor Wilhelm
Kardemark.
t Det är ett bra exempel på den

mätbarhetstrend som råder – som gör
det möjligt att skapa statistik och göra
det egna livet mätbart utifrån modern
teknologi. En trend som han inte bara
anser är av godo.
– Vi har fantastiska möjligheter att
inhämta information om våra egna
kroppar idag, säger Wilhelm Kardemark, filosofie doktor i religionsvetenskap som har skrivit en avhandling om
människosynen och synen på hälsa i
svenska hälsotidskrifter för hundra år
sedan och fram till i dag.
– Aktivitetsarmband och pulsklockor
som har utvecklats allt mer i löpboomens spår hjälper oss att ta kontroll
över och ständigt utveckla den egna
kroppen. Det finns givetvis poänger
med detta men ur ett livsåskådningsperspektiv kan man fråga sig – vad är det
egentligen som är så viktigt att mäta?

Lätt att missa poängen
För om det viktiga i livet blir att ta reda
på hur pulsen ligger under löpturen
missar man många bitar som faktiskt
kan säga mer om den faktiska kvaliteten
på motionsrundan, menar Wilhelm
Kardemark.
Att få lämna familjen en stund för att
bara vara själv, att uppnå själslig lugn
och ro – det säger pulsklockan väldigt
lite om. Inte heller löptekniken kan registreras av en pulsklocka.
– Din puls kan vara perfekt men
samtidigt sliter du kanske ut dina knän.
Hela den kvalitativa dimensionen av
löpning försvinner när fokus hamnar på
det mätbara, säger han.
En annan fara med mätbarhetstren-

AVHANDLING
IFRÅGASÄTTER NYA
HÄLSOTRENDEN
den är att många av redskapen ger information som är väldigt svår att tolka och
tyda för den som
inte besitter
specialkunskap
på området.
Resultaten på
pulsklockan
eller hälsoarmbandet kan lätt
upplevas som
stressande för
individen.
– Vad ska jag Wilhelm Kardemark tror
att trenden att ständigt
med all denna
information till? mäta hälsan kan få motsatt effekt för många
Den kanske är
som tar statistiken på
jätteviktig för
för stort allvar.
den som elitsatsar
men inte för en motionär. Det blir en
slags elitnorm som läggs på vardagslivet. Den bästa motionen är ju trots allt
den som blir av.

Kroppen har blivit ett
ständigt förbättringsprojekt
Men trenden att hälsovinster ”ska” vara
mätbara genomsyrar hela vårt samhälle i
dag, menar Wilhelm Kardemark. Inte
minst inom vården där kroppen lätt blir
ett objekt som man ska inhämta information om.
– Rimligen är det så att har jag en
känsla av något, som trötthet till
exempel – ja, då behöver jag vila mer.
Oavsett om hälsoarmbandet eller appen
visar att jag har haft si och så många kvalitetstimmar med sömn den gångna natten.
Känner jag mig pigg finns det inget
problem och då kan informationen om att
nattens sömn var dålig skapa stress.
Du har sagt att kroppen idag är

ett ”ständigt förbättringsobjekt”.
Vad menar du med det?
– Mycket av ansvaret för den egna
hälsan läggs idag på oss som individer.
Vi matas ständigt med nya budskap om
hur vi kan förbättra och stärka vår kropp
ända ner på cellnivå. Vi kan till och med
själva mäta det som ligger bortom vår
uppfattningsförmåga genom olika gentester. För hundra år sedan var hälsan
mer en nationell plikt där staten hade
huvudansvaret för att se till så att individen var frisk och stark och kunde
arbeta ordentligt. Ibland gjordes ingripande för att få bukt med olika folksjukdomar.
Men finns det inga positiva
effekter att få ut i vardagen av den
nya hälsoteknologin?
– Jo, det är klart! Man kan till
exempel lägga upp sin favoritrutt på
löparsajter på nätet och få nya träningskompisar. Och klarar man av att tolka
en pulsklocka rätt kan den vara till viss
hjälp och till exempel säga ifrån om din
puls blir alltför hög. Men lagom är
alltid bäst och det gäller att kunna sovra
i det ständiga informationsflödet.
Vad tror du om framtiden på det
här området?
– Jag tror den här typen av teknologi
kommer att fortsätta att utvecklas.
Aktivitetsarmbanden säljer som smör
och det vi ser nu tror jag bara är början.
Jag såg ett exempel från en lyxmässa
nyligen där vanliga smyckesarmband
och andra varor som inte har varit
tekniktunga innan hade försetts med
olika funktioner. Men jag tror också att
det här kan leda till en motreaktion.
Den har vi redan sett lite av i form av
surdegsbrödbak och yoga där man inte
fokuserar på snabbhet och prestation
utan andra värden som smak och
rörlighet.

Malin Lindgren
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– Om inte
medarbetarna är
med blir det skit igen
”Cheferna
i Sverige har
för dålig
inblick i vad
verksamheterna
håller på med”

Jonas Söderström har blivit
lite mer optimistisk, men ser
också en rad orosmoln och
tror tyvärr att vården kommer
att sitta fast i de dåliga systemen undr relativt lång tid
framåt trots insikten att något
måste göras.
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Det har skett ett genombrott för insikt och förståelse av vad dåliga
IT-system ställer till med i sjukvården. Det anser författaren till
Jävla Skitsystem, boken om digital arbetsmiljö, som kom ut för
drygt fyra år sedan. Men skitsystemen själva, de kommer att hänga
kvar ett bra tag.
t Jonas

Söderström är informationsarkitekt
och har arbetat med användbarhet i datasystem sedan mitten av 1990-talet. Han
säger att de senaste åren inneburit ett
genombrott för insikt och förståelse av problemen med dålig digital arbetsmiljö och
problemens omfattning, inte minst inom
sjukvården.
– Att vi överhuvudtaget har Göran Stiernstedts utredning och de väldigt tydliga
ställningstaganden han har gjort, det är ett
framsteg, säger Jonas Söderström.
I mitten av januari presenterade Göran
Stiernstedt ett PM i halvtid av utredningen
om effektivt resursutnyttjande i hälso- och
sjukvården, där han bland annat lyfte fram
behovet av ett nationellt omtag ”i syfte att
åstadkomma genomgående och långsiktiga
förbättringar av informationssystem i hälsooch sjukvården”.
Men Jonas Söderström menar också att
såväl fiaskot med det avskydda ordinationsverktyget Pascal som journalsystemet
PMO, som region Skåne lade ner efter
påtryckningar från fackligt håll, har bidragit
till en större benägenhet till förändring och
även i viss mån försiktighet inför nyheter

och förändringar.
– Vi har också insikterna om att NPM
[New public management] som styrmetod
har egendomliga effekter eftersom det ofta
ligger en IT-lösning i botten: ”Nu kan vi
mäta det här!” Då gör man det och låter sig
styras av vad som är möjligt mer än vad som
är viktigt.
I sin bok Jävla Skitsystem beskrev Jonas
Söderström hur enskilda medarbetare inte
alltid vågar framföra klagomål på ITsystemen eftersom de lägger problemen hos
sig själva och sin egen förmodade oförmåga.
Jonas Söderström tycker att det ha skett en
väsentlig förbättring även på den här
punkten under de senaste åren.
– Nu har det slagit igenom att ”det är
inte mig det är fel på utan systemen”.
Men trots insikterna och utredningsaktiviteterna på området har det egentligen
inte skett någon stor förändring i systemen
som användarna har att hantera i sin yrkesvardag.
– Nä, vi kommer att sitta fast i de här
systemen och strukturerna under relativt
lång tid framåt och det är bekymmersamt på
många sätt, säger Jonas Söderström.
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Somliga menar att helt enhetliga ITsystem i den svenska sjukvården vore en
lösning för att slippa de problem som
ideligen uppstår när systemens förmåga
att kommunicera med varandra fallerar.

”Finns för få system
– inte för många”
Jonas Söderström säger att det kan låta
som en dröm, men menar istället att
Sverige har för få olika system i sjukvården.
– En del av bristerna, i till exempel
journalsystemen, handlar om för svag
konkurrens som inte pressar fram tillräckligt bra system. Det är en oligopolsituation, där de som har stora delar av
marknaden inte behöver anstränga sig.
Han lägger till att konkurrensen för
just journalsystemen egentligen är
halvbra, där finns ändå flera leverantörer,
men för väldigt många andra av den
offentliga sektorns IT-system finns det
endast en eller två aktörer.

Presstödet en förebild
Jonas Söderström tycker att det statliga
presstödet till vissa publikationer skulle
kunna vara en modell även för vården för
att främja mångfald och konkurrens.
Han påminner om att den förra regeringen gick in med cirka 200 miljoner
kronor i subventioner till Facebook för
att bygga en serverhall i Luleå.
– Så uppenbarligen kan det finnas
både pengar och vilja att stödja. Så varför
inte vården? Bra hälsolösningar har
dessutom en global marknad.
Göran Stiernstedt har också föreslagit
en statlig IT-miljard med minst motsvarande åtagande från landstingen och
kommunerna, inte uttalat för att främja
konkurrensen utan mer vagt för satsningar i gemensamma investeringar.
– Men jag är också lite orolig för vad
en glad och kreativ IT-industri skulle
kunna göra om de plötsligt får en hel
miljard, säger Jonas Söderström.
Han menar att ett känt problem inom
alla IT-sektorer är en tendens att börja
fila på tekniska lösningar på varje
problem innan man noggrant analyserat
vad behovet egentligen består i.
I en dyster framtid blir då systemen
Fortsättning nästa uppslag >>>

Foto: Stefan Nilsson

”All utveckling inom offentlig
verksamhet måste ske på öppen källkod
som alla kan använda fritt”
mer och mer ihopkopplade. En liten förändring någonstans drar då med sig
krav på ändringar på andra ställen, och
det blir mer och mer svåröverskådligt
vilka konsekvenser förändring eller
byten av något slag faktiskt får.
– Störningar i ett system fortplantar
sig som chockvågor genom alla anslutna
system. Vi kommer att bli tvungna att
göra alltfler snabba åtgärder och förändringar. Då har vi det mörka scenariot, då
kommer vi att få nya Pascal och PMO –
som båda infördes snabbt på grund av
brådskande förändringar – och alla
kommer att två sina händer och säga att
”vi var tvungna”.

”Med ett system kan
hela sjukvården slås ut”
Jonas Söderström menar att detta också är
en anledning att vara skeptisk till ett enda
nationellt journalsystem för sjukvården.
Vid problem skulle det finnas risk att
sjukvården i hela Sverige slogs ut.
Vad som istället behövs enligt
Jonas Söderström är system som
lättare kan bytas ut mot
varandra. Han säger att det
handlar om att det ska gå att
processa, lagra och klassificera
information på identiska sätt, så
att man kan växla över rakt av
från en applikation till en annan.
– Det är en jätteutmaning men ett
måste för att komma framåt med det
man kallar öppna standarder, det
betyder en och samma grundläggande
struktur som man i längden hoppas att
alla tillverkare ska använda.

– Jag hoppas att 3R bara
försöker skapa ett bassystem
Jonas Söderström nämner 3R-samarbetet (Se sidorna 12-13) och säger att han
hoppas det ska utveckla ett sorts bassystem, en minsta gemensamma kärna
för patientinformation, som man sedan
28

kan låta andra inovera kring och i konkurrens bygga många olika tjänster eller
moduler ovanpå.
– Jag hoppas att man inte satsar
på att försöka göra både ett
nytt heltäckande journalsystem
som dessutom ska göra information åtkomlig för patienterna. Då syftar man mot en
lösning med ännu högre komplexitet än vad vi har idag.
Spåren efter andra sådana
projekt för heltäckande,
enorma lösningar förskräcker.
Jonas Söderström poängterar också
vikten av verksamhetsnära innovation,
även om den också bör ske inom grundläggande ramar. Men också att all utveckling inom offentlig verksamhet måste ske
på öppen källkod som alla ska kunna
använda fritt och kunna bygga vidare på.
– Man pratar mycket om det nationella omtaget, men det är absolut nödvändigt att de som är direkt verksamma
engagerar sig i sina IT-system och förbättringen av dem.
Även om inte alla som arbetar inom
vården kan eller ska ägna sig åt innovation tror Jonas Söderström att det finns
tillräckligt många medarbetare som har
bra idéer om hur systemen kan utvecklas. Därför är det viktigt att stimulera
initiativ på lokal nivå, men också att
identifiera och dra lärdom av dem.

Medarbetarna måste var med
– Det innebär inte att vi ska
lägga hela ansvaret på medarbetarna men om de inte är med
så kommer det att bli skit igen,
för Sverige har generellt chefer
med alltför dålig inblick i vad
verksamheten verkligen håller
på med.
Även facket har stort ansvar och stora
möjligheter i sitt arbetsmiljöarbete,
säger Jonas Söderström. Men utbild-

ningen till arbetsmiljöombuden
behöver uppgraderas till att också
omfatta IT-system så att de kan identifiera och ta sig an problemen.
De IT-ronder som sedan några år
tillbaka görs bland annat i Västra Götalandsregionen är ett steg på vägen,
tycker Jonas Söderström, men han anser
också att fackförbunden måste utveckla
metoder för att bli mer proaktiva.
– Man måste kräva att få vara med
vid beställningar av IT-system och när
de utvecklas ställa krav på hur projekt
ska drivas.
Han påpekar att sådana krav helt och
hållet är förankrade i arbetsmiljölagen
(1977:1160) andra kapitlet 1§ där det
står att medarbetarna har rätt att bidra
till utformning i förändringar på arbetsplatsen.

Optimist på lång sikt
Jonas Söderström är optimist trots att
utvecklingen kan kännas trög. Och även
om det flesta anser att det är bråttom att
komma till skott med åtgärder tror han
på att skynda långsamt med både utredningar och införande av nya IT-system.
Han jämför med miljörörelsen.
– Kunskapen om miljöförstöring
började slå igenom i slutet på 1960talet, men det dröjde till en bra bit in på
1980-talet innan vi fick verkliga
åtgärder inom området. Men när
omsvängningen kom så gick det fort.
Jonas Söderström exemplifierar med
att alla svenska pappersbruk ungefär
samtidigt upphörde att klorbleka
papper. Det blev med ens en helt onödig
och till och med otänkbar metod.
Sara Gunnarsdotter

Fotnot: Jonas Söderströms bok Jävla Skitsystem kommer i en ny, uppdaterad utgåva under
våren 2015. Den nya upplagan kommer bland
annat att innehålla mer om den tilltagande
byråkratiseringen, inte minst inom vården.
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Oklart hur statens
engagemang ska se ut
– Det är nu det svåra börjar,
säger Göran Stiernstedt,
regeringens särskilda
effektivitetsutredare.
Men hur man ska gå tillväga
har jag inget riktigt svar på.
Det är vad vi ska ägna det
andra året av utredningen åt.
I mitten av januari kom han med ett
”diskussion-PM”. I det föreslår han att
staten går in med en miljard kronor och
landstingen och kommunerna med
samma summa årligen under ett antal år
fram över.
– Var gränsen går för statens engagemang och exakt vad staten ska göra, det
har jag än så
länge bara en
ganska diffus
uppfattning om,
men allt måste ju
hållas ihop. Men
jag tycker att en
av statens uppgifter är just att
förse hälso- och
sjukvården med
Göran Stiernstedt.
en bra infrastruktur och dit hör IT-systemen, säger
Göran Stiernstedt.
Däremot är han tveksam till att
vårdens informationssystem bör vara
nationellt gemensamma.
– Risken är att det blir sårbart,
otympligt och att man blir uppbunden
vid en enda leverantör.
I sitt ”diskussions-PM” skriver han
att landstingen har misslyckats och att
det måste göras ett omtag för att få till
stånd en nationell infrastruktur och
långsiktiga förbättringar av IT-systemen
t

inom hälso- och sjukvården.
Göran Stiernsted menar att dagens
IT-system inte bara har stora brister
utan, vilket är lika illa, också saknar
nationella kunskaps- och handläggningsstöd.
Anledningen att inget gjorts åt de
dåliga IT-systemen förklarar han med
att landstingen inte förmått att agera
samlat och inte involverat representanter för verksamheterna i framtagandet
av systemen.
– Men det måste vara färre system än
idag, det törs jag definitivt säga, och de
som ska finnas måste man kunna kommunicera emellan.
IT-arkitekten Jonas Söderström som
skrivit boken Jävla Skitsystem tycker
tvärtom att det finns för få IT-system i
vården.
Göran Stiernstedt skrattar stilla när
han får höra det, men håller med om att
det ligger något i Jonas Söderströms
åsikter att en mer levande konkurrens
skulle driva utveckling och kvalitet
framåt.
– Men här har du ett av problemen,
det finns så otroligt många uppfattningar om vad som behöver göras.
Göran Stiernstedt som själv har en
lång sjukvårdskarriär bakom sig, både
som kliniker och högt uppsatt tjänsteman, säger att han kan se bakåt på
många misslyckanden inom just IT.
– Mycket pengar har kastats i sjön
och väldigt mycket har handlat om det
ska finnas många system som ska kommunicera med varandra, men det är
aldrig någon som har kunnat fixa det.
Landstingen satsar i dagsläget cirka
sju miljarder kronor på IT, varav endast
en halv miljard går till gemensamma
ändamål, säger Göran Stiernstedt och
lägger till att fördelningen kanske borde
vara den omvända för att komma någon
vart.

Jonas Söderström har uttryck oro för
vad en »glad och kreativ IT-industri
skulle kunna göra om de plötsligt får en
hel miljard«. Göran Stiernstedt delar
hans oro.
– Min erfarenhet är att de hittills
använt väldigt mycket pengar till att
säga att de ska bygga plattformar, som
de sedan inte lyckas med.
Därför, menar Göran Stiernstedt, har
det varit viktigt att påpeka att IT-miljraden inte bara ska gå till tekniska lösningar utan till betydligt konkretare
arbeten också, som till exempel att göra
journalmallar och standardiseringar.
– Jag vet inte ens om det är just en
miljard eller två som behövs, det är mer
en pedagogik för att markera att man
behöver satsa rejält på att investera. Och
det har jag en övertygelse om. Men det
handlar absolut inte bara om teknik,
utan i allra högsta grad också om
struktur, informatik och standardiseringskrav.
Runt om i landet pågår projekt och
idéarbeten med siktet mot förbättrad
IT, en del mycket lokala, medan andra
har bredare perspektiv. Även om Göran
Stiernstedt säger att initiativen i allmänhet är utmärkta är han bekymrad
över att det spretar.
– Vem ska hålla ihop allt det här?
Ibland känner de knappt till varandra.
Å andra sidan menar Göran Stiernstedt att det är mikrolokalt som mycket
av utvecklingen måste ske.
– Jag brukar säga till professionerna
att mycket hänger på dem. När det
gäller IT kan man ta tag i informatikbiten, till exempel hur man dokumenterar
och hur man undviker dubbeldokumentation. Det kan man göra redan idag.
Det är ledningsfrågor på lokal nivå.

Sara Gunnarsdotter och Christer Bark
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Tekniska, ekonomiska
och juridiska hinder
hotar NOD:s framtid
Efter flera års försening är nu
den nationella ordinationsdatabasen, NOD, på väg ut i
sjukvården. Förhoppningarna är stora om att en
samlad läkemedelslista ska
öka patientsäkerheten och
minska onödig administration. Men det finns flera
problem att lösa.
t Jonas Dahl är distriktsläkare i
Hässelby och huvudprojektledare för
journal- och läkemedelstjänster på
Inera, som koordinerar landstingens och
regionernas e-hälsoarbete.
Han har själv exempel på hur fel det
kan bli när det finns flera vårdgivare och
apotek kring en patient och alla har
olika versioner av läkemedelslistan. På
den landstingsägda vårdcentral där han
arbetar används journalsystemet
TakeCare. Capio S:t Göran som är
huvudsjukhus för upptagningsområdet
använder Cosmic. Och ingen av vårdgivarna kan se varandras ordinationer till
samma patient.

Patienter drabbas
– Det har gått snett för en del patienter.
Ett exempel är en patient som fått
starka biverkningar av ett läkemedel
som skrivits ut på S:t Göran. Jag satte
ut läkemedlet, men när patienten
hamnade på sjukhus igen så sattes läkemedlet in igen.
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– Jag har också haft diabetespatienter
där det aldrig verkar gå att få ordning
på värdena oavsett hur jag ändrar i ordinationerna. Självklart skulle det vara
värdefullt att få veta om patienten inte
hämtat ut sin medicin på nio månader
vilket jag varit med om!
Målet med NOD är att alla vårdgivare och apotek ska ha en gemensam
läkemedelslista och att förskrivarens
ändringar registreras direkt i listan utan
överföringar och mellanhänder.

Alla har olika underlag
– I dag har alla olika underlag och det
skapar osäkerhet. Hemtjänstpersonal
eller anhöriga som hämtar ut läkemedel
kan ha dålig koll. Patienten kan ha svårt
att minnas, eller har inte riktigt förstått
på grund av språksvårigheter. Det kan
leda till att ett utsatt läkemedel i journalen ändå hämtas ut på apotek eller att
doseringen blir fel. I dag måste man
varje gång lyfta på luren och ringa
apoteket för att vara riktigt säker på att
det blir rätt.
Jonas Dahls vårdcentral har ett bra
samarbete med S:t Göran och får ofta
kopior av journalanteckningar därifrån
för att kunna följa sina patienter.
– Systemet hänger på att de är kloka
nog att skicka över kopiorna. Men det
skapar mycket extra administration när
man manuellt måste föra in de ändringar som gjorts på S:t Göran i sin egen
läkemedelslista.
Men även om en gemensam läkemedelslista kan verka vara en enkel och
självklar lösning har resan mot målet
varit lång och flera problem återstår att
lösa.

Karina Tellinger är strateg för vårdtjänster på Inera. Hon menar att avregleringen av apoteksmarknaden med
fler dosapotek är en av anledningarna
till att NOD dragit ut på tiden.
– Vi underskattade konsekvenserna
av avregleringen för dostjänsten. De
innebar att vi fick införa en helt ny
applikation för att ordinera dosdispenserade läkemedel, infrastruktur med högre
krav på säkerhetslösningar, inloggning
med SITHS-kort, kataloger och behörighetsnivåer för att personal. Vi förstod
då inte riktigt hur mycket jobb det
innebar, komplexiteten i processen och
hur stor belastningen skulle vara på
systemen.
I dag är den tekniska grunden
lagd för NOD och databaserna igång
sedan december 2014. Men de kan
inte fullt ut användas i sjukvården.
Hindren är juridiska, tekniska och
ekonomiska.

Hoppet står till en ny lag
I dag finns tre separata lagstiftningar för
förskrivning, ordination och expediering av läkemedel. Enligt lagen om
receptregister har legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal bara rätt till direktåtkomst till receptregistret om det rör
DOS-recept, alltså inte övriga recept.
Integrering av NOD i journalsystemens läkemedelsmoduler är nästa
bekymmer. Utveckling av systemen
kostar pengar och hoppet står till att
landsting och regioner ska vara beredda
att betala för nödvändig utveckling i
journalsystemen. Det finns inga statliga
pengar till detta.
– De tekniska utmaningarna för att
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integrera NOD är olika stora för
olika journalsystem. Vissa är inte
konstruerade för att ta in data
från externa informationskällor,
en del har äldre teknik och andra
nyare, säger Karina Tellinger.
– Inom slutenvården används
läkemedelsmodulerna för förändring av ordinationer under vårdtiden och detta kommer inte att
göras i NOD. Detta innebär att
läkemedelsmodulerna måste
byggas så att de fungerar både
för information som ska med i
den samlade läkemedelslistan
och för slutenvårdsläkemedlen.
Det innebär att det är mer
komplext att införa NOD i den
slutna vården.
Under 2015 arbetar Inera
parallellt med att få igång journalleverantörernas arbete och
med den egna ”reservlösningen”:
Pascal för NOD. Några pilotprojekt för test av detta system ska
igång under första halvåret,
bland annat på Jonas Dahls vårdcentral.
– Vårt mål är att förskrivare
ska slippa jobba i Pascal. Som förskrivare ska man bara behöva
jobba i läkemedelsmodulen i sitt
journalsystem. Men Pascal-applikationen ska vara ett komplement för exempelvis pensionerade läkare och fritidsförskrivning. Då får man också information om patientens alla läkemedel
och möjlighet till interaktionsstöd, säger Karina Tellinger.

”Staten bör
ta ett större ansvar”
Styrbjörn Östberg är medicinsk
rådgivare i region Kronoberg,
och även ansvarig objektsägare
för Cosmic. Han ser många
fördelar med NOD, inte minst
för att slippa patientsäkerhetsriskerna med dubbeldokumentation, men också bekymmer i det
lokala perspektivet:
– Alla landsting har skrivit på
att de ska integrera sina journalsystem med NOD, så vi har

inget annat val än att betala.
Men jag kan tycka att stat och
myndigheter borde ta ett större
ansvar för den utveckling som
behöver göras i journalsystemen.
Det borde vara ett nationellt
intresse. I dag finns det ett gap
mellan Ineras finansiering och de
nationella behoven.
Ett annat problem är att
nationella tjänster som Pascal är
under ständig utveckling, och
det är svårt för journalleverantörerna att ta fram nya funktioner
mot något som förändras hela
tiden, betonar Styrbjörn
Östberg.
Osäkerheten kring juridik,
ekonomi och teknik innebär alltså
att det är omöjligt att säga hur
lång tid det dröjer innan alla
Sveriges läkare har tillgång till en
samlad läkemedelslista.
I bästa fall kan införandet ta fart
under 2016, men det kan också
dra ut på tiden. Någon absolut
tidsgräns för när alla ska vara med
på tåget finns inte i dagsläget.
Rune Kaalhus är Läkarförbundets representant i referensgruppen för NOD. Han tror att integreringen i journalsystemen är
ett större bekymmer än vad Inera
räknat med.
– Risken finns att landsting
och regioner inte orkar med eller
inte har pengar till det. Jag
skulle vilja se att staten gick in
med ett stöd, genom att patientsäkerhetsmedel går till NOD. En
samlad läkemedelslista är ”en
lågt hängande frukt” som kan ge
stort mervärde för förskrivaren
och bättre patientsäkerhet. Ska
300 000 personer som arbetar i
hälso- och sjukvården verkligen
behöva vänta ytterligare fyra år
på det?
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Prins Daniels
forskningsanslag
för yngre lovande
forskare.

Den svenska hjärt-, kärl- och lungforskningen
håller en mycket hög internationell nivå och
kan bedrivas tack vare generösa gåvor till
Hjärt-Lungfonden från privatpersoner och
företag.
Alla gåvor, stora som små, gjorde det
möjligt att öka satsningen på forskning till
225 miljoner kronor 2014.
Nu vill Hjärt-Lungfonden främja återväxten
av yngre forskare inom hjärt-, kärl- och
lungområdet. Vi gör det bland annat genom
att utlysa ett forskningsanslag:
Prins Daniels forskningsanslag
för yngre lovande forskare.
Anslaget är treårigt och på hela
6 miljoner kronor.
Bedömningsgrund. Vid utvärdering av de
sökandes forskningsprojekt kommer
originalitet och sannolik klinisk betydelse
att särskilt beaktas.
Ansökningar lämnas in fr o m 23 februari
t o m 24 mars 2015. Mer information om
anslaget och ansökningsförfarandet finns på
vår hemsida www.hjart-lungfonden.se
Ytterligare upplysningar om anslaget,
kontakta Hjärt-Lungfondens forskningsavdelning på 08-566 24 220.

•

tillsammans räddar vi liv
pg 90 91 92-7
www.hjart-lungfonden.se
Helene Thornblad
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Quantified self – en trend
som växer explosionsartat
IT är det starkaste verktyget
för att utjämna maktbalanserna inom sjukvården.
Genom att ge patienterna
tillgång till IT-verktyg som
kan göra dem mer delaktiga
i sin egen vård blir vården
både bättre och mer
demokratisk.
t Det säger Sara Riggare, ingenjör och
forskare inom hälsoinformatik vid Institutionen för lärande, informatik, management, och etik, LIME, på Karolinska
Institutet, KI.
Hon har själv Parkinsons sjukdom och
har utvecklat en app för läkemedelspåminnelser och utvärdering av
läkemedlens effekt. Ett exempel på den
snabbt växande trenden ”quantified self”
(Att mäta själv).
Sara Riggare är en aktiv patient. För
några år sedan lade hennes neurolog till
en depåtablett till hennes redan ganska
digra läkemedelslista.
– Jag tyckte inte att jag fick samma
effekt på eftermiddagen som på
morgonen när jag nyss hade tagit den. Jag
föreslog att vi skulle dela upp läkemedlet
i mindre doser flera gånger i stället.
Sara Riggares läkare tyckte att det lät
besvärligt och påpekade dessutom att
det enligt FASS ska räcka med en tablett
om dagen, men sa att om hon nödvändigtvis ville så fick hon testa.
– Då gjorde jag det och fick en
mycket jämnare och bättre effekt över
dagen. Efter det vet jag att min neurologs förskrivningssätt har förändrats
även till andra patienter.
Sedan dess har Sara Riggare alltså
utvecklat en app för ändamålet.
– Idén kom från en doktorsav handling där en man hade konstruerat
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Sara Riggare tror inte att hon skulle kunnat utveckla sin app utan sina erfarenheter som patient.
– Det hade varit svårt att förstå komplexiteten utan att ha upplevt det själv. Jag ville ju kombinera
mina ingenjörskunskaper med mina patienterfarenheter för att försöka förbättra för mig själv och
andra med kronisk sjukdom.

Sara Riggare utvecklade en egen
app som förbättrat medicineringen
ett hjälpmedel för att mäta fingerfärdighet hos patienter med Parkinson i
klinisk miljö. Då tänkte jag att det
måste ju gå att använda själv också.
Sara Riggare berättar att hennes
rörlighet varierar väldigt mycket över
dagen beroende på hur hon har tagit
sina läkemedel.

– Redan i första versionen av appen
kunde jag se det; ett mönster som
återupprepas från dag till dag, ungefär
samma tider.
Med hjälp av graferna utifrån appens
data kunde hon flytta tidpunkten för
medicineringen med bara en halvtimme
och få klart förbättrad effekt.
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När Sara Riggare träffar sin neurolog tar
hon numera med och visar honom kurvorna i
sin smarta telefon eller skriver ut och ger
honom.
– Genom att använda elektroniska verktyg
blir det möjligt att samlas kring mer objektiva data. Min känsla kan bekräftas av resultatet från verktyget.
Helst skulle Sara Riggare vilja kunna
skicka data från sin app direkt in i sin journal,
men det finns ännu inget sätt att lösa det.
– Men vi har fått forskningsmedel för att
göra det, eller åtminstone få in uppgifterna i
kvalitetsregister.
Sara Riggare ser IT bland annat som ett
demokrativerktyg för att utjämna maktbalanserna inom sjukvården, ett stöd för patienter att bli mer delaktiga i sin egen vård.
Dessutom menar hon att om patienterna har
tillgång till bra IT-system så driver det på
utvecklingen av vårdens egna IT-system.
– Idag är vården IT-skeptisk eftersom den
inte har fått några bra system. I världen
utanför vården slås de dåliga systemen ut, till
förmån för dem som fungerar. Men vården är
så instängd av upphandlingsregler och annat
att marknaden där inte blir riktigt naturlig.
Men Sara Riggare säger att hon inte har
någon mission att förändra sjukvården.
– Det har jag varken tid, ork, lust eller
möjlighet att göra som enskild, stackars liten
patient. Min mission är att utrusta mina medpatienter med verktyg så att de kan förbättra
sin vård. Då kan många bäckar små föra
utvecklingen framåt.
Nästan 100 personer har nu testat och
utvärderat Sara Riggares app för läkemedelspåminnelser och fingerrörlighet vid Parkinsons sjukdom och under våren hoppas hon att
den är färdig för marknaden.
– Vi närmar oss 1.0, en förstaversion!
Sara Riggare och hennes app ingår i den
global rörelsen quantified self, som handlar om
att mäta saker om sig själv för sin egen skull.
Föresatsen att mäta sina funktioner, förmågor
och vitala parametrar är inte alls sprungen ur
patienters behov, utan främst från elitmotionärers strävan att kunna träna ännu mer och bättre.
Sara Riggare säger att hon förmodligen
skulle varit intresserad av quantified self även
om hon inte haft Parkinsons sjukdom.
– Förmodligen, eftersom jag är ingenjör
och gillar att mäta saker, men då skulle det
inte vara lika viktigt för mig.
Sara Gunnarsdotter

DE DUNKLA
LÄKEMEDELSLISTORNA
”Nu se vi ju på ett dunkelt
sätt, såsom i en spegel …”
t Paulus ord om kärleksbudskapet i 1:a
Korintierbrevet i 1917 års bibelöversättning är svårt att förstå om man inte
inser att forntidens teknologi innebar
att speglar var polerade metallplattor
och inte senare tiders metallbelagda
glasskivor. Tekniken medgav bara en
dunkel bild, oavsett hur mycket man än
polerade.
Lite grand är det på samma sätt idag,
reflekterar jag över våra läkemedelslistor i patientjournalerna. Vi kan inte
finna bra arbetssätt för föreskrifter och
tekniken stödjer inte det vi vill göra.
Teknisk utveckling löser inte heller
problemen för vi är inte särskilt tydliga
– eller samstämmiga – kring hur vi vill
arbeta med läkemedelsordinationer i de
elektroniska patientjournalerna. Det
räcker inte med att konstatera att ”det
ska vara enkelt att ordinera.”
Kanske borde vi starta i andra änden?
Inte försöka hitta felen i dagens arbetssätt och teknik och bygga på en ny
våning på ett hus vilande på en bräcklig
grund? Utan istället tänka tvärtom: När
jag träffar en patient – vad skulle jag
vilja veta om patientens nuvarande och
tidigare läkemedelsbehandling?
Visst skulle jag vilja veta vilka läkemedel i vilken dos min patient ska ta
just idag? Varför min patient ska ta dem
och vilket målet med behandlingen är?
Vem av mina kollegor som har ansvar
för uppföljning av varje enskilt läkemedel och vem som senast tog ställning till
patientens samlade lista?
Allt kanske jag inte kan få automatiskt med hänsyn till enskilda patienters önskemål om skydd för integritet.
Andra saker som mål för behandlingen kanske vi oftast inte ens formulerar för oss själva när vi sätter in ett läkemedel. Men det mesta av det övriga
vore både värdefullt och möjligt för mig
att kunna ta del av när jag möter en
patient. Det skulle spara tid för mig och
det skulle ge en bättre vård. Och det
som är viktigt för mig som läkare är
minst lika viktigt för patienten när
patienten ska genomföra behandlingen
på egen hand i hemmet. (Fast patienten

nog i många fall är bättre hjälpt med
ändamål med behandlingen på svenska
än en mer detaljerad ordinationsorsak.)
Är vi överens om att det vore bra att
enkelt kunna ta ställning till en patients
läkemedelsbehandling så måste vi också
inse att det är den som ordinerar läkemedlen som måste veta både vilket
ansvar ordinationen innebär, och dokumenterar det nästa person i vårdkedjan
behöver veta om samma ordination.
Alternativet till att läkaren gör detta
är att vi i efterhand försöker lösa problemen som uppstår genom multiprofessionella team som gör läkemedelsgenomgångar och försöker rekonstruera
vad läkarna som behandlat patienten
tänkt. Det är inget fel på fördjupade
läkemedelsgenomgångar – men de ska
inte behöva vara normen utan något
som tas till när ordinarie vård i undantagsfall inte fungerar.
Det är mot bakgrund av detta som
både det policydokument om roller och
ansvar för patientens läkemedelslista
som Läkarförbundet nu ställt sig bakom
och arbetet vid Socialstyrelsen med
ordinationsorsak måste ses.
De ger möjligheter men ger inte
färdiga lösningar. Om vi läkare kan vara
överens om hur vi vill att patientens
läkemedelslista ska fungera, om hur vi
ska fördela roller och ansvar, och om
vilka krav vi bör ställa på ett system för
att enkelt kunna ange både ordinationsorsak och ändamål på samma gång– då
kanske vi på sikt kan få de föreskrifter
och IT-system som stödjer det vi vill.
Att göra tvärtom, skriva föreskrifter
och bygga IT-system, för att sedan
försöka enas om hur läkare ska arbeta
har prövats tidigare ...
Att se framåt och tro på förändringar
är positivt. Det märks också i den nya
bibelöversättningens mer positiva
anslag: ”Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte.”

MIKAEL
HOFFMANN
läkare, specialist i klinisk
farmakologi och
iinfektionssjukdomar,
samt chef för stiftelsen
NEPI – Nätverk för
läkemedelsepidemiologi.
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TID FÖR KLINISK ANALYS

H

ur lång tid tar det
att göra en klinisk
analys? Den erforderliga tiden
varierar givetvis
beroende på
hälsoproblemets komplexitet, men
beror även på ambitionsgraden för pedagogik och information samt läkarens
kunskaper, erfarenheter och personlighet (stenisk/astenisk).
Hur lång tid ”tar det” i praktiken
respektive ”borde det ta” att undersöka,
analysera, bedöma, ge råd/behandla,
informera och dokumentera t.ex. ett
öppenvårdsbesök?
Medel(min) SD
Tyskland ..................7,6 ..........4,3
Spanien ...................7,8 ..........4,0
Storbritannien..........9,4 ..........4,7
Nederländerna.......10,2 ..........4,9
Belgien ..................15,0 ..........7,2
Schweiz .................15,6 ..........8,7
Genomsnitt ............10,7 ..........6,7

Tabellen ovan visar resultat av en
belgisk studie från 2002 (BMJ 2002;
325: 472), där man jämförde genomsnittliga konsultationstider i primärvård
i sex olika länder. Här var variationen
7,6 – 15,6 minuter per besök. Är tiden
adekvat? Har skillnaderna någon betydelse för den medicinska kvaliteten?
En rapport från Vårdanalys (2013:1)
visade att det saknas information om
besökens längd i primärvården i Sverige.
Ett barn med akut öronvärk i samband
med en akut övre luftvägsinfektion kan
ofta bedömas på några få minuter
medan en äldre person med komplexa
hälsoproblem och behandlingar kan ta
betydligt längre tid.
På Sahlgrenska universitetssjuk husets hemsida anges att ett besök på
reumatologiska specialistmottagningen
”kan ta mellan 20-60 min”.
Om vi antar att ett återbesök på en
specialistmottagning i genomsnitt tar
30 minuter kan man fundera över hur
34
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Läkare och professor i geriatrik
vid Örebro universitet

lång tid som behövs för att bedöma och
handlägga en patient med t.ex. fem
olika kroniska sjukdomar (hjärtsvikt,
KOL, diabetes, Mb Parkinson och
smärta) i primärvården med rimlig grad
av precision enligt ”vetenskap och
beprövad erfarenhet”.
En konsultationstid på 5 x 30 = 150
minuter låter mycket, men är 15-30
minuter tillräckligt, dvs 5-10 gånger
mindre tid än på motsvarande specialistmottagningar? Hur mycket av tiden
kan ersättas av honnörsord som kontinuitet, tillgänglighet och helhetssyn?
Frågan ställs på sin spets när det
gäller multidomän-analys hos personer
med kroniska, multipla, komplexa
hälsoproblem och behandlingar =
vårdens vanligaste kroniska problem.
Inom geriatriken anses multidomänmetoden ”comprehensive geriatric
assessment” (CGA) vara ’method of
choice’, men frågan är om det är möjligt
att genomföra CGA i primärvården,
givet de korta konsultationstiderna.
Dagens sjukvård kännetecknas av
stress: omfattande fragmentering, ekonomiska nedskärningar, ständiga om organisationer, samt brist på både kvalificerad personal och tid. Detta trots att vi
aldrig tidigare haft fler utbildade läkare
och sjuksköterskor och aldrig satsat

större summor på sjukvård. Man kanverkligen undra varför ekvationen inte
går ihop. Vilken betydelse har det att
läkare – med ett minimum av 12,5 års
utbildning till första medicinska specialitet – inte har en betydligt bättre anpassning av arbetsuppgifterna till förutsättningarna att hantera dem, dvs samband
mellan vårdens innehåll och form?
Kanske kunde vi få vägledning
genom en jämförelse med andra branscher, som också hanterar komplexa
problem, t.ex. jurister och arkitekter. I
dessa branscher finns inga köer och inga
politiska och administrativa organ som
”beställer” en viss verksamhet, utan den
regleras via en fungerande marknad och
problemlösningen får ta den tid ’som
behövs’.
Frågan är i vilken utsträckning den
’beställda’ tillgången på sjukvård leder
till suboptimeringar och därmed kostnadsökningar totalt sett.
Ett exempel: Läkemedelsbiverkningar är mycket vanliga och leder till
mycket lidande och kostnader, men flertalet biverkningar är dosberoende och
många borde därför vara möjliga att
förebygga med regelbunden klinisk
monitorering och evaluering – vilket
kräver tid.
Nog är det märkligt att det finns så
lite forskning kring konsultationstidens
betydelse för den kliniska analyskvaliteten och hälsoutvecklingen över tid? I
rådande kunskapsläge kan man undra
vad landstingens beställarenheter baserar
sina beställningar av ”vårdvolymer” på?
En avgörande fråga är om en förlängning av konsultationstiderna hos läkare
i öppen vård/primärvård skulle göra det
möjligt att på allvar integrera primär-,
sekundär- och tertiär prevention över tid
med god överblick i journalerna och
därmed uppnå en högre vårdkvalitet och
större preventivt tryck i hela vårdsektorn? Tänk om de korta konsultationstiderna i primärvården direkt motverkar
en hög vårdkvalitet över tid?
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