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Informationsteknologins betydelse
för framtida hälso- och sjukvård be-
ror på i vilken utsträckning relevant

och korrekt information kan göras till-
gänglig för dem som behöver den i det
direkta vårdarbetet. Stora vinster för
förbättrad kvalitet kan erhållas med
strukturerade journaler och inbyggda
beslutsstödssystem. 

Tyvärr har utvecklingen i Sverige
hittills inte uppfyllt även lågt ställda
förväntningar; insatser behövs för att
vrida den rätt.

Stora brister
i samordningen
Efter en långsam inledning under

1970- och 1980-talen har IT-utveck-
lingen inom den svenska hälso- och
sjukvården tagit fart. Den präglas av
många lokala initiativ, med ingen eller
ringa samordning. Kommersiella in-
tressen har lyckats marknadsföra ett
flertal olika lösningar, vilket har med-
fört svårigheter vad gäller kommunika-
tion mellan systemen. Olika intressen-
ter har fokuserat på sin egen problema-
tik. 

Så finns t ex särskilda lösningar för
administration, för patientadministra-
tion, för medicinska journaler i sluten
och i öppen vård, för omvårdnadsdoku-
mentation och laboratoriespecialiteter
m m. Inom ett och samma landsting kan
flera olika system finnas parallellt, ja
till och med inom ett och samma sjuk-
hus. Landstingen, kommunerna och
den privata vården har valt olika system
för att dokumentera och registrera sam-
ma saker.

I början av 1990-talet övervägde
man inom ett av landets större landsting
att införa en enhetlig datajournal för
samtliga vårdgivare inom sitt område.
När man insåg att detta skulle innebära
hårdvaruinvesteringar på ca 150 miljo-
ner kronor beslöt man att avstå. 

Vid en genomgång av IT-läget inom
detta landsting ett par år senare fann
man att lokala initiativ resulterat i inves-
teringar på ett belopp i samma storleks-
ordning, men att man fått minst åtta oli-
ka sinsemellan inkompatibla datajour-
naler.

Historien illustrerar hur hanteringen
av IT skötts inom hälso- och sjukvår-
den. Beslutsfattare har inte förstått de
starka krafter som driver på utveckling-
en, inte heller att man lokalt ibland
struntar i centrala administrativa beslut.
Lokala krafter som tagit över har i sin
tur inte insett behovet av samordning,
och har kanske föredragit ett »eget» sy-
stem för att därigenom slippa insyn i sin
verksamhet. 

Lokala system kan också verka kon-
serverande på befintlig sjukvårdsstruk-
tur, och kan direkt motverka den flexi-
bilitet som IT-system normalt förväntas
skapa förutsättningar för. 

Lagen bör anpassas 
till sjukvårdssekretessen
En komplicerande faktor utöver de

nämnda är tveksamhet om hur integ-
ritets- och sekretessfrågor skall hante-
ras. Svensk datalagstiftning har inte un-
derlättat i detta avseende. Först under de
senaste åren har Datainspektionen visat
intresse för IT inom vården. 

En modern lagstiftning anpassad för
sjukvårdens behov bör vara ett priorite-
rat område. 

Det finns mycket 
att lära av USA
IT-utvecklingen i Sverige har myc-

ket att lära av USA, där sjukvården tidi-
gare var mycket fragmenterad. Nu byg-
ger man emellertid runt om i landet upp
sammanhållna organisationer – »Inte-

grated delivery systems», t ex Health
Maintenance Organisations, HMO –
där försäkringsbolag, sjukhus, öppen
vård och läkarorganisationer drivs un-
der en gemensam ledning [1]. Detta
främjar naturligtvis också uppbyggna-
den av integrerade IT-system.

En av de viktigaste iakttagelserna vi
gjorde vid en studieresa 1998 var att
man i de studerade sjukvårdssystemen
fokuserade på medicinsk information
i tre perspektiv: patientens, sjukvårds-
teamets och sjukvårdssystemets (Figur
1). 

Det finns viktiga samband mellan
perspektiven. Vi måste kunna kommu-
nicera över gränser t ex mellan primär-
vård och sjukhusvård, vilket kräver
stödjande infrastrukturer. Programvara
för informationsutbyte mellan olika
system är ett viktigt område, som ofta
benämns »middle-ware», eller översätt-
ningsmotor. Det omfattar tekniska
tjänster som gör det möjligt för olika ap-
plikationer, t ex journalsystem, att kom-
municera med varandra. 

Det är också nödvändigt att de som
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arbetar med IT-
strategin har en
djup förståelse,
helst av egen erfa-
renhet, både för
verksamhetens be-
hov och för vilka
organisationen är
till, dvs patienter och
andra »kunder». Sam-
bandet mellan det lokala
sjukvårdsteamet och sy-
stemet som helhet är av av-
görande betydelse. Olikheter
i mål, kultur och styrning kan
försvåra eller förhindra utveck-
lingen av ett gemensamt synsätt.

IT-stöd kan
beskrivas i fem steg
IT-stödet kan beskrivas enligt mo-

dellen i Figur 2, som visar en utveckling
i fem steg. För varje steg ökar komplex-
iteten; samtidigt ökar värdet av infor-
mationshanteringen.

Effektivitet lokalt: 
Det första steget är det som tas ge-

nom att medicinska journaler helt eller
delvis förs över från papper till data-
skärm på den enskilda lokala sjukvårds-
enheten eller kliniken. Tillgängligheten
blir bättre eftersom journalen alltid kan
återfinnas, signeringsrutiner förenklas,
och mycket annat, tex tidbokning, kan
förbättras. 

Patientadministrationen kan integre-
ras i systemet så att dubbla registrering-
ar av vårdtider, diagnoskoder mm kan
elimineras. 

Detta första steg har tagits på många
ställen, men ofta endast delvis. Det
finns ett kvarstående behov av pappers-
journal för vissa funktioner. Många
dagliga rutiner, t ex läkemedelshante-
ring, är svåra att tillämpa inom de till-
gängliga systemen. Svar från diagnos-
tiska enheter kan många gånger inte tas
in i journalen eftersom man använder
olika system, som har svårt att kommu-
nicera med varandra.

Integration 
och kommunikation
över organisations-
gränser:
Steg två, kommuni-
kation mellan enhe-
ter, är betydligt svå-
rare. På tekniksidan

krävs öppna nätverk,
en plattform som ger

möjlighet för många att
dela information samt enk-

la, användarvänliga och flex-
ibla program. Därutöver krävs

ett samförstånd mellan dem som
samverkar om vilken information

som skall delas och vilken som skall
vara tillgänglig endast för ett fåtal.

Man måste vidare ha förståelse både
för varandras verksamhet och för hur
man samverkar på bästa sätt. 

Härigenom skapas förutsättningar
för det tredje steget: IT-stöd för parallel-
la processer och planering av vårdked-
jor. 

Stöd för parallella
processer:
Särskilt i den diagnostiska fasen ar-

betar vi inom vården seriellt genom att
utföra en diagnostisk åtgärd i taget och
därefter ta ställning till nästa. 

Genom ett effektivt IT-stöd kan oli-
ka aktiviteter samordnas så att patienten
kan få sin diagnos snabbare, även om
flera enheter, t ex både sjukhusspecia-
lister och primärvårdsläkare, involve-
ras.

Verksamhetsuppföljning 
med kunskapsuppbyggnad:
Det fjärde steget innebär att data tas

tillv ara på ett systematiskt sätt för att
man kontinuerligt och prospektivt skall
kunna följa verksamhetens processer
och resultat. Dessa data bör självfallet
hämtas från den registrering som utförs
rutinmässigt i vården, dvs från journa-
len [2]. 

Information för kvalitets- och verk-
samhetsuppföljning måste fångas di-
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När IT-revolutionen svepte över världen
blev den svenska hälso- och sjukvården
på efterkälken. Kommersiella intressen
lyckades marknadsföra ett flertal olika
lösningar, vilket har försvårat samordning

och kommunikation mellan systemen.

Så finns t ex särskilda lösningar för admi-
nistration, för patientadministration, för
medicinska journaler i sluten och i öppen
vård, för omvårdnadsdokumentation och
laboratoriespecialiteter m m. Inom ett och
samma landsting kan flera olika system
finnas parallellt, ja till och med inom ett och
samma sjukhus. Landstingen, kommuner-
na och den privata vården har valt olika
system för att dokumentera och registrera 

samma saker.

Här finns det mycket att lära av USA, där
man kommit långt med uppbyggnad av

integrerade system.
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rekt i verksamhetsprocessen, inte som
någon separat registreringsrutin retro-
spektivt. 

Detta kräver en ytterligare formali-
sering av journalen så att intressanta
uppgifter noteras och så att datainsam-
lingen kan ske automatiserat i stället för
genom ifyllande av särskilda formulär
och blanketter. Det sistnämnda förfa-
randet tillämpas fortfarande för alla
kvalitetsregister, trots att samma data i
allmänhet också finns i journalen, men
då i så ostrukturerad form att automati-
serad datainsamling är omöjlig. 

Att ha en stor mängd insamlade data
ger i sig ingen förbättring, men genom
att tillämpa statistisk processanalys [3]
kan variationer följas, bedömas och ge
uppslag till förbättringar. Arbetsgrup-
per och enskilda medarbetare kan själ-
va på ett enkelt sätt följa sina individu-
ella resultat och jämföra sig med andra.
Enstaka betydelsefulla avvikelser kan
uppmärksammas och bli föremål för
analys och åtgärd. Vid förändringar av
processer kan man snabbt få en uppfatt-
ning om huruvida effekterna blir de av-
sedda eller om ytterligare förbättringar
krävs. Redovisningar av verksamhetens
resultat i kvalitetstermer blir relativt

enkla att ta fram för egna behov, men
också för beslutfattares, beställares och
samarbetspartners.

Beslutsstöd i det dagliga arbetet:
Det femte steget, beslutsstöd i det

dagliga kliniska och administrativa ar-
betet, är det mest komplexa. Ett exem-
pel på hur det kan fungera kan hämtas
från Intermountain Health Care i Salt
Lake City. Man har där utvecklat ett da-
toriserat beslutsstöd för antibiotikaval i
sluten vård [4]. 

Då läkaren konstaterat att en patient
har en infektion låter han datorn föreslå

ett lämpligt antibiotikum. Det gör den
med utgångspunkt från tidigare od-
lingssvar från samma avdelning. Da-
torn kontrollerar att ingen överkänslig-
het eller allergi finns noterad i journa-
len. Uppgifter om njurfunktionsprov,
längd och vikt ger underlag för dess do-
seringsförslag. För att minska risken för
resistensutveckling varierar datorn sina
antibiotikaförslag så att mikroorganis-
merna i miljön inte utsätts för ett ensi-
digt tryck. Slutligen kan det aktuella
prisläget påverka förslaget. 

Läkaren kan välja att följa datorns
förslag eller göra ett eget val. En styr-
grupp följer läkarnas handlande och
ändrar programmet med hänsyn till de i
allmänhet välmotiverade tillfällen då
läkarna valt ett annat alternativ än da-
torns förslag, så att en successiv förbätt-
ring kan åstadkommas.

System 
för vårdpr ogram
Ett liknande förfarande som det i

steg fem ovan praktiseras hos Inter-
mountain Health Care avseende vård-
program. Flera sådana har tagits fram,
bl a för diabetes och respiratorinställ-
ning vid »acute respiratory distress
syndrome» (ARDS). Då en patient med
diabetes kommer i kontakt med en an-
sluten läkare, och datajournalen öpp-
nas, ger datorn med utgångspunkt från
vårdprogrammet förslag till åtgärder,
t ex laboratorieprov och ögonkontroll.

3990 LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 96  •  NR  38  •  1999

▲

DICINSK KOMMENTAR MEDICINSK KOM

Patient-
perspektiv

Sjukvårdsteamets
perspektiv

Sjukvårdssystemets
perspektiv

In
fr

as
tr

uk
tu

r Semantisk infrastruktur för informationsutbyte

»Middle-ware»-plattform

Teknisk kommunikationsplattform

Värde
Beslutsstöd
i det dagliga arbetet

Verksamhetsuppföljning
med kunskapsuppbyggnad

Stöd för parallella processer
Integration och kommunikation
över organisationsgränser

Effektivitet lokalt

Komplexitet

Figur 1 . Infrastruktur och intressenter avseende
informationsutbyte inom hälso- och sjukvården [5]. 

Figur 2 . »Utvecklingstrappa» för brett
införande av IT-stöd i hälso- och sjukvården [5].
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Läkaren kan genom att klicka i rutor be-
ordra datorn att skriva ut och skicka iväg
remisser. 

Läkar nas följsamhet
till pr ogrammet rapporteras
Genom att datorn till en styrgrupp

rapporterar läkarnas följsamhet till
vårdprogrammet samlas information
om i vilken utsträckning programmet
tillämpas i rutinsjukvården. Genom att
analysera avvikelser och låta de läkare
som tillämpar programmet få delta ak-
tivt i dess fortsatta utveckling kan det
förbättras så att det uppfyller såväl ve-
tenskapliga som vardagsvårdens krav
samt läkarnas behov av att ha kontroll
över sin arbetssituation och att kunna ge
varje patient en individuellt anpassad
vård. 

Det datoriserade vårdprogrammet
förbättrar läkarnas bedömningar, det er-
sätter dem inte.

Hur skall man kunna
åstadkomma allt detta?
Hur kan då allt detta åstadkommas?

På de ställen i USA där vi fann välut-

vecklade IT-system hade lång erfaren-
het givit ett stort förtroende för syste-
men och deras förvaltare. Ett stort arbe-
te hade lagts ned på att förankra syste-
men och deras tillämpningar hos använ-
darna. Man samlade sina erfarenheter
centralt i organisationerna och utnyttja-
de kunskaperna för den fortsatta ut-
vecklingen. 

De centralt placerade IT-enheterna
styrde den tekniska utvecklingen gan-
ska hårt, men hade också nära kontakt
med verksamheten och dess behov.
Vårdprogram och andra beslutsstöds-
system var starkt lokalt förankrade ge-
nom att involverade medarbetare aktivt
deltog i utvecklings- och förändringsar-
bete. 

Ökad självständighet
i de svenska systemen
I Sverige kommer andelen vård pro-

ducerad med hjälp av alternativa drift-
former sannolikt att öka. De verksam-
heter som även fortsättningsvis blir
drivna i landstingens regi kommer tro-
ligtvis också att få en ökad självständig-
het. 

Det är en utveckling i många styck-
en motsatt den i USA. Där är IT ett vik-
tigt hjälpmedel för att hålla samman de
»integrerade sjukvårdsystem» som nu
bidrar till att minska fragmenteringen.

För att uppnå samma resultat i Sve-
rige kan nationella och regionala an-
greppssätt för den IT-baserade informa-
tionshanteringen och kommunikatio-
nen vara nödvändiga. Vi behöver en för-
djupad systemsyn inom hälso- och
sjukvården, och vi måste åstadkomma
en utveckling i riktning mot större inte-
gration när det gäller IT-lösningar. 

Vi får inte tveka
att gå samman om system
Vi får inte tveka att investera i infra-

struktur och att gå samman om regel-
system och IT-system som möjliggör
utbyte av IT-baserad medicinsk infor-
mation såväl mellan olika vårdgivare
som mellan vårdgivare och patienter.
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Översikt
eller medicinsk

kommentar?
Många av Läkartidningens läsare föl-
jer utvecklingen inom olika områden i
internationella specialtidskrifter och
böcker. Om nya rön är av så stor bety-
delse att stora läkargrupper i Sverige
borde informeras om dem kanske en
medicinsk kommentar eller kort över-
sikt i Läkartidningen är motiverad.
Redaktionen sätter stort värde på artik-
lar där flera aktuella arbeten jämförs
och sammanfattas så att kliniskt viktiga
slutsatser kan dras, likaså på översik-
ter som speglar spännande utveckling
inom en specialitet eller ett ämnesom-
råde.
Skriv eller ring gärna innan du skriver
en artikel av denna typ!

Se även artiklarna på sidan 4032 och 4035
i detta nummer.


