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Karolinska sjukhuset har etable-
rat en hälsodialog med allmänhe-
ten. I maj i år öppnades den inter-
aktiva hälsokommunikations-
tjänsten KS Dialog på sjukhusets
hemsida. Tio av sjukhusets egna
specialistläkare medverkar utan-
för ordinarie arbetstid och mot
visst extra arvode.

❙ ❙ Nu planerar KS att också öppna termi-
naler för besökarna i entréerna till akut-
mottagningarna och så småningom till
öppenvårdsenheternas entréer. 

– Där ska patienterna enbart kunna
läsa om sådant som berör den vårdenhet
de ska besöka, de ska till exempel kunna
få information om åkomman de söker
för eller den behandling de ska genom-
gå, säger Lennart Malmström, överläka-
re på öron-, näs- och halskliniken och
projektdirektör på marknads- och infor-
mationsavdelningen.

– Om en patient kan förbereda sig
mentalt inför en undersökning tror vi att
det kan avlasta vården och på sikt ge
tidsvinst för läkare och annan personal.
Patienten får hemma vid datorn eller vid
entréterminalen i förväg svar på frågor
han eller hon annars skulle ställa till lä-
karen: Gör det ont? Måste jag ta sprutor? 

Idag får KS-patienterna skriftlig in-
formation om förestående undersök-
ningar. Problemet är att den i jämförelse
med Internetbaserad information tar
lång tid att uppdatera eftersom allt mate-
rial måste tryckas om. 

Tio specialistläkare
Den multidisciplinära sajten har för när-
varande tio specialistläkare samt barn-
morskor och dietister knutna till sig.
Specialiteterna är idag ÖNH, gynekolo-
gi, sex och samlevnad, reumatologi,
neurologi, hud, infektion/resemedicin,
barn, tumörsjukdomar, förlossning och
graviditet samt diet och näring.

– Frågeställaren loggar in sig utan att
kunna spåras och ställer sina frågor öp-
pet, det vill säga andra som tar sig in på
sidan kan läsa dem. 

– Det är vår avsikt att människor ska
kunna se varandras frågor och ge var-
andra goda råd, till exempel vid en för-
kylning som inte går över. De ska också
kunna se varandras svar. Det kommer
säkert fler svar från patienter och anhö-
riga än från specialisterna.

För att inte skadliga eller farliga råd
ska ligga kvar på sidan går specialistlä-
karna in en gång om dagen och rensar

och rättar till. Varje vecka svarar dess-
utom varje specialist på mellan fyra och
fem frågor som han/hon själv valt ut. To-
talt ägnar de berörda läkarna mellan 60
och 90 minuter i veckan åt KS Dialog.

Under startmånaden maj fick sidan
52 000 besök mot 41 000 i oktober, men
Lennart Malmström låter sig inte nedslås.

– Det finns naturliga förklaringar. I
somras kunde vi inte besvara frågor på
grund av semesteruppehåll. Man ska
också komma ihåg att vi inte har gått ut
med någon extern marknadsföring kring
den här tjänsten. När vi startade tog vi
dessutom över en annan hälsosajt och
ärvde besökarna från den.

56 procent ville ha kontakt via Internet
Han ser det som mycket intressant att
Norska centret för telemedicin vid en pa-
tientundersökning kom fram till att 30
procent av de tillfrågade var villiga att
byta från en läkare som inte var etable-
rad på nätet till en som var det. 56 pro-
cent uppgav att de önskade kunna kon-
takta läkare på Internet. En undersök-
ning gjord av svenska Socialstyrelsen
visar att 64 procent av befolkningen i ål-
dern 16–64 år har tillgång till Internet i
bostaden (80 procent om arbetsplatsen
räknas med) och att 13 procent någon
gång sökt hälsoinformation på nätet.

– Kan vi bara lösa sekretessfrågan
kan vi lägga ännu mer läkar–patient-
kontakt på nätet. Då skulle till exempel
bröstcancerpatienterna, som ofta har
många frågor och känner oro efter in-
greppet, kunna ha efterdialog med sina
läkare på Internet.

– En interaktiv tjänst kan också stär-
ka dialogen med primärvårdens medi-
cinska organisation genom tillgänglig-
het och råd.

Iréne Olsson

frilansjournalist

Sjukhusläkare ger svar
i hälsofrågor på hemsida

Patienter kan träffa läkare på sajten
http://ksdialog.ks.se

Koder för diagnos och patientens
arbetsgivare ska anges på sjukin-
tygen från 1 januari 2003. Riksför-
säkringsverket vill så småningom
också införa krav på att en kod
för den intygsskrivande läkaren
anges.

❙ ❙ Sjukskrivande läkare ska från och
med årsskiftet ange diagnosens ICD-10-
kod enligt WHOs dia-
gnossystem på sjukin-
tyget. Det har Riksför-
säkringsverket, RFV,
bestämt. Anledningen
är att RFV ska börja
föra statistik över vil-
ka diagnoser som ökar
och minskar, berättar
Göran Blennow, försäkringsöverläkare
på RFV.

Eva Nilsson Bågenholm, andre vice
ordförande i Läkarförbundet, tror att det
kan vara bra för sjukskrivningsstatisti-
ken.

– Men det kan ta lite mer tid om man
inte har koden klar, säger hon.

Likaså ska den sjukskrivande läkaren
ange patientens arbetsgivare med en
kod. Detta för att RFV ska kunna se
skillnader mellan olika arbetsplatser. 

Förutom dessa två koder vill RFV
också att den sjukskrivande läkaren an-
ges med en särskild kod, i likhet med för-
skrivarkoden på recepten, av statistiska
skäl. Detta är än så länge bara ett förslag
som RFV framfört i de regelbundna
samtal om sjukskrivningssituationen
som sedan i maj förs mellan RFV, Lä-
karförbundet, Läkaresällskapet, Social-
styrelsen och Landstingsförbundet.

– Vi är tveksamma. Vad vill man ha
ut av det? säger Eva Nilsson Bågenholm.

Göran Blennow:
– Vi tror att vi ska kunna mötas. Vi

vill inte hänga ut enskilda läkare, men vi
vill gärna ha statistik så att den enskilde
läkaren kan se sitt sjukskrivningsmöns-
ter. Det efterfrågas av läkare i enkäter vi
gjort.

Statistiken skulle enligt Göran Blen-
now göras allmänt tillgänglig endast på
läns- och kommunnivå. På individnivå
skulle statistiken göras tillgänglig endast
för den intygsskrivande läkaren själv.
Förändringen kräver politiskt beslut och
är inget som RFV på egen hand kan be-
sluta om.

Elisabet Ohlin

RFV vill ha kod
för läkare 
på sjukintyg

Göran Blennow
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