
A
nvändningen av IT i hälso- och
sjukvården går fortfarande att
utveckla mycket. Det pågår
omfattande arbeten för att sti-

mulera utveckling och användning av IT
i vården bl a i syfte att öka kvaliteten och
effektiviteten, men även för att stödja
verksamhetsutveckling och forskning.

Interaktiva tjänster på Internet tas
fram med målet att öppna vården till nyt-
ta för patienter och vårdgivare. I flera
landsting har möjligheter införts att kon-
takta sin vårdcentral elektroniskt för att
t ex boka tid eller förnya recept.

En viktig fråga framöver är också
samverkan mellan hälso- och sjukvår-
den och IT-leverantörer. Det handlar
bl a om utveckling av strukturerade
datorjournaler. För närvarande hanterar
sjukvården ett komplicerat nät av olika
system framtagna av olika leverantörer,
vilket medför problem vid överföring av
information. Det är också svårt att få en
överblick av alla befintliga system.

Ännu ett exempel på utvecklingen av IT i
vården är de terminologiarbeten som på-
går på flera håll, med Socialstyrelsen
som ansvarig för samordningen av en
nationell terminologi. Idag finns bety-
dande skillnader i språkbruk mellan oli-
ka enheter, yrkesgrupper och huvud-
män.

Det kommer att krävas insatser för att
terminologin skall bli mer enhetlig vid
journalföring. Detta är nödvändigt för
att uppgifter enkelt skall vara sökbara
och för att man skall kunna göra aggre-
gerade statistiska översikter för kvali-
tetsmässig och ekonomisk uppföljning.

Detta är bara några exempel på IT-
frågor som är viktiga för framtiden, även
för läkarkårens vidkommande.

För att utveckla och omarbeta Läkarför-
bundets gällande IT-politiska program
har centralstyrelsen (CS) beslutat att in-
rätta ett nytt råd för IT-frågor, där det
skall ingå en ledamot med forsknings-
meriter. Vid sitt senaste sammanträde i
slutet av april fastställde CS direktiven
till det nya IT-rådet.

I rådets uppdrag ingår alltså att vida-
reutveckla IT-policyn och även att följa
och påverka utvecklingen inom IT i stort
på sjukvårdsområdet. Rådet skall följa
IT-användningen inom kvalitetsregister

och forskning, föra dialog med leveran-
törer av datorjournaler, samt följa och
påverka utvecklingen av e-postkommu-
nikation inom vården.

Det är vidare tänkt att rådet skall sam-
verka med myndigheter och organisatio-
ner som är verksamma på IT-området
samt delta i utredningar, seminarier och
konferenser. 

Rådet får därmed uppgifter som går
utöver ett rent utrednings- och program-
arbete, och ledamöterna skall således re-
presentera Läkarförbundet i olika exter-
na sammanhang av central betydelse för
IT-utvecklingen i vården. Ett exempel
på sådan verksamhet är Socialstyrelsens
arbete för att stärka informationsförsörj-
ning och verksamhetsuppföljning.

I och med inrättandet av detta nya råd
kommer Läkarförbundet att åter stå väl
rustat att slå vakt om läkarkårens intres-
sen i den ständigt föränderliga IT-värl-
den. Det handlar då om den nya tekni-
kens fördelar men också risker såväl i
det dagliga vårdarbetet som inom forsk-
ningssektorn. 
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Viktig forskning 
även på länssjukhus
❙ ❙ I veckans reportage från Gävleborgs
läns landsting belyses hur klinisk pati-
entnära forskning kan bedrivas på ett ut-

märkt sätt även utanför universitetssjuk-
husen. Exemplet visar också hur sådan
forskning snabbt kan få genomslag i den
praktiskt kliniska verksamheten, till
gagn för både vården och patienterna.

Exemplet från Länssjukhuset i Gävle
åskådliggör vilka förutsättningar som
bör vara uppfyllda för att skapa en god
forskningsmiljö. Dit hör t ex en intresse-
rad huvudman som ser forskning som en
investering och ett fungerande samarbe-
te mellan den decentraliserade forsk-
ningen och universitetssjukhusen.

Genom att skapa ett FoU-forum och
inrätta särskilda forskartjänster har
landstinget uppfyllt flera av de önskemål
som Läkarförbundet framlagt i sitt pro-
gram för forskning utanför universi-
tetsorterna. Viktigt är också att FoU-fo-
rumets chef ingår i landstingets led-
ningsgrupp.

Men av reportaget framgår även att
det alltjämt brister när det gäller det me-
ritmässiga och ekonomiska utbytet av en
forskargärning. Här finns mycket kvar
att göra för att stärka den medicinska
forskningens ställning i Sverige. •

»Totalt misslyckande«
❙ ❙ Aftonbladet (s) är inte imponerat av
regeringens vårproposition vad gäller åt-
gärder mot sjukskrivningarna:

»På det mest omdiskuterade området,
de ekonomiska drivkrafterna, har dock
regeringen och de två samarbetsparti-
erna misslyckats totalt. Ingen försöker
ens dölja att förslaget att förlänga ar-
betsgivarperioden bara har ett syfte,
att spara pengar.

Det kommer inte att stimulera ar-
betsmiljöarbete eller driva på lokala
lösningar. Framför allt kommer det
inte att göra någon mindre sjuk. Däre-
mot kommer det att skada avtalen
mellan fack och arbetsgivare och san-
nolikt göra det än svårare för utsatta
grupper att komma in på arbetsmark-
naden.

I vårpropositionen lovar regering-
en att återkomma med ett mer ge-
nomarbetat förslag. Det brådskar.« •
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