
Utvecklingsprogrammet ITHS (IT
inom hälso- och sjukvården) har
sedan starten 1996 bidragit till
ett mycket stort antal IT-projekt.
Men nu krävs en nationell sats-
ning med 500 miljoner kronor un-
der fem år menar programmets
ordförande professor Håkan 
Eriksson på Karolinska sjukhuset.

❙ ❙ På kortare tid än 30 minuter kan en pa-
tolog ställa rätt diagnos åt ett operations-
lag som arbetar på mindre sjukhus på nå-
gon annan plats i landet. Det har visats i
ett projekt inom området telepatologi,
vilket bara är ett exempel på lyckade
satsningar inom ramen för utvecklings-
programmet ITHS. 

ITHS finansieras av landstingen,
Vårdalstiftelsen och Stiftelsen för kun-
skaps- och kompetensuppbyggnad. Syf-
tet är att finansiera projekt som använder

IT för att utveckla sjukvården, såväl den
sjukhusbaserade som hemsjukvården.
Programmets första fas, ITHS 1, starta-
de 1997 och i den fick 112 projekt dela
på 125 miljoner kronor. 90 procent av
projekten är avslutade. 

I ITHS 2, som nu pågår, har 11 pro-
jekt fått dela på 30 miljoner kronor. Kra-
vet på samverkan mellan landsting,
kommun och högskolor för att få pro-
jektmedel är nu större än tidigare. I ITHS
2 är målgruppen framför allt hemsjuk-
vård och äldreomsorg. 

Flera av de projekt som tillkommit
genom stöd från ITHS presenterades ny-
ligen vid ett presseminarium, och ut-
vecklingsprogrammets ordförande Hå-
kan Eriksson förklarade då att det inte
räcker med ITHS. Även regeringen mås-
te ta ett större ekonomiskt ansvar för att
skapa en effektivare hälso- och sjukvård
med hjälp av IT. 

– Det behövs en nationell satsning för
att ta tillvara de möjligheter som IT ger,
och för att samverkan mellan landsting
och kommuner ska utvecklas i hela lan-
det, sade Håkan Eriksson.

– Regeringen skulle åtminstone behö-
va tillföra 500 miljoner kronor under fem
år till detta. Det är lika mycket som hittills
tillförts från finansiärerna av ITHS. 

Även Vårdalstiftelsens VD Ewa
Ställdal efterfrågade ett större statligt
engagemang. 

– Med mer IT inom hälso- och sjuk-
vården förändras dessutom arbetsupp-
gifterna på så sätt att de förmodligen
upplevs intressantare för många som
idag inte söker sig till vården. Det skulle
också påverka lönenivåerna positivt,
sade Ewa Ställdal. 
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Aktuellt och reportage

Utvecklingsprogram gav många IT-projekt

»Nu krävs nationell satsning«

Telemedicin kan vara räddning för mindre sjukhus
Antalet patologer minskar, och
det äventyrar överlevnaden på
sikt för många små sjukhus. Tele-
patologi kan vara ett sätt att
möta detta hot, tror överläkare
Stefan Cajander på Akademiska
sjukhuset i Uppsala, som leder
ett projekt som fått pengar från
utvecklingsprogrammet ITHS 1. 

❙ ❙ Telepatologi innebär att patologi ut-
förs på distans med hjälp av IT. Det
handlar om såväl diagnoser, konferen-
ser, konsultationer och utbildning. I det
projekt som Stefan Cajander leder har
flera utvärderingar redan hunnit genom-
föras. Resultaten pekar på stora vinster. 

– Under en pågående operation tar det
18–30 minuter från det att en vävnad tas
från en patient vid ett sjukhus tills att en
patolog på ett annat sjukhus kan ställa
diagnos. Patologen styr då även på di-
stans det mikroskop vävnaden placerats
i, sade Stefan Cajander vid ett pressemi-
narium om ITHS. 

– Vi har bland annat gjort en utvär-
dering vid kvinnokliniken på Skellefteå
lasarett. Den visade att telepatologiska
ronder ledde till modifieringar av be-
handlingen i 20 procent av fallen, och till
en ökad kompetens bland läkarna i 90
procent av fallen. Dessutom sänktes ju
sjukvårdskostnaderna eftersom patien-
terna kunde få rätt behandling redan från
början. 

Stefan Cajander menar att telepatolo-

gi är ett exempel på IT-an-
vändning inom sjukvården
som mycket väl kan sträcka
sig utanför nationsgränserna.
Han har även haft kontakt med
flera länder inom ramen för
projektet, bland annat plane-
ras ett delprojekt mellan Aka-
demiska sjukhuset och Olof
Palmes Barnsjukhus i Hanoi,
Vietnam. 

– De har en mycket basal
utrustning och gamla lärome-
del, och det finns ett stort in-
tresse av att skapa en teleme-
dicinsk uppkoppling med oss
här i Sverige. Samtidigt inne-
bär ett sådant samarbete att
svenska patologer får komma
i kontakt med sjukdomar som inte före-
kommer i Sverige, sade Stefan Cajander. 

IT i hemsjukvården
Ett helt nytt projekt inom ITHS 2 är un-
der uppbyggnad i Stockholms läns
landsting. Syftet är att skapa möjligheter
till IT-stöd för samverkan i hemsjukvår-
den, vilket ska leda till både ökad vård-
kvalitet och en förbättrad arbetssituation
för vårdpersonalen.  

– Idag finns informationen om pati-
enten lagrad på olika ställen och egentli-
gen är det bara patienten själv som vet
var. För hemsjukvården är detta ett spe-
ciellt stort problem, sade projektkoordi-
nator Annika Eng. 

– Vi ska försöka skapa en IT-baserad
hemsjukvård som kan användas mobilt
och som täcker patientens hela vårdked-
ja. För patienten ska det innebära att inga
onödiga undersökningar behöver göras,
och att det blir en bättre uppföljning.
Dessutom blir informationen bättre till
såväl patient som till vårdgivare.

Projektet ska göra det möjligt för nya
patientgrupper att vårdas i hemmet, vil-
ket i sig också leder till att landstinget får
en ökad vårdkapacitet. I projektet ingår
Astrid Lindgrens barnsjukhus, Palliativa
enheten på Förenade Care, samt
ASIH/SLPO Långbropark. 

Peter Örn

Överläkare Stefan Cajander vid starten av projektet
om telepatologi, 1997. Nu har flera utvärderingar visat
att telepatologi ökar kvaliteten på vården, bland annat
i form av färre onödiga behandlingar. 
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