
K
unskap ger makt, och maktför-
hållandet mellan läkare och pa-
tient förändras när Internet ger
alltfler pålästa patienter. Det

menar Göran Umefjord, som kombine-
rar arbetet som familjeläkare i Väster-
norrland med forskning kring Internet-
baserad läkarkonsultation.

– Internet skyndar på patientinflytan-
det i sjukvården, och som doktor är det
hög tid att börja fundera över vad det
kommer att innebära. Jag är övertygad
om att doktorsrollen blir mer vägledan-
de och mindre auktoritär, säger Göran
Umefjord.

I framtiden tror han att i synnerhet
högspecialiserade doktorer i allt större
uträckning kommer att fungera som exe-
kutörer av medicinska beslut som pati-
enterna själva fattar. Utvecklingen ser
han som naturlig och fylld av möjlighe-
ter, men Göran Umefjord hymlar inte
om att inställningen skiftar i läkarkåren.

– Många kolleger har ännu inte tagit
till sig Internet som ett verktyg i den kli-
niska vardagen. I vissa fall är man
kanske inte heller beredd att kliva ner
från en form av piedestal och faktiskt er-
känna att patienterna kan alltmer och att
det underlättar för båda parter.

– Internationellt finns en term för just
detta, Internet print out-syndrome. Att
patienten kommer med en bunt utskrifter
för att be sin doktor om synpunkter.
Från mitt perspektiv ser jag det som po-
sitivt att patienten efterfrågar och själv
söker information eftersom vi själva ofta
har svårt att hinna med den biten.

Han har själv börjat skriva ut webbplatser
på recept för vetgiriga patienter vid
vårdcentralen i Nyland utanför Kram-
fors. Göran Umefjord ser det som en fi-
nurlig genväg för att få välinformerade
patienter och spara tid vid nästa besök.

Göran Umefjord menar att Internet
ger möjligheter att leva upp till Hälso-
och sjukvårdslagens skrivningar om att
grundligt informera patienten om hälso-
tillstånd och olika behandlingsmetoder.

Han pekar på USA som exempel på
att Internet håller på att förändra balan-
sen mellan läkare och patient.

– Det finns undersökningar som visat
att amerikanska patienter med kroniska
sjukdomar väljer Internet som informa-
tionskälla dubbelt så ofta som de träffar
sin läkare. Det är också tydligt att läkar-
na tvingas anpassa sig till patienternas

krav och vara öppna för att kommunice-
ra via e-post.

Göran Umefjord tror att den utveck-
lingen kommer även i Sverige och pekar
på Uppsala som exempel på ett landsting
som blivit mer utåtriktat med att kom-
municera elektroniskt (se t ex LT nr
43/2003).

– Jag använder e-post i ganska liten

utsträckning, och det är en del frågor
som måste lösas kring säkerhet och stan-
dard för journalföring innan det kan bli
aktuellt i större skala.

Risken för att patienter går vilse i Inter-
nets enorma informationsflöde finns,
men Göran Umefjord menar att proble-
met kommer att minska. Han pekar på att
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Doktorsrollen ändras när patienterna söker 

Göran Umefjord arbetar på vårdcentral men forskar också kring Internetbaserad
läkarkonsultation. Han tycker att det är positivt att patienter i allt större utstäckning
söker information. Vetgiriga patienter kan till och med få webbplatser utskrivna på
recept av honom.



sökmotorerna blir bättre och bättre och
att etablerade hälsowebbplatser kommer
att täcka allt större del av informa-
tionsbehovet.

– Visst kommer felaktiga självdia-
gnoser att ställas, och så sker redan idag,
men de studier som är gjorda visar att
hittills förvånansvärt få skador kan
kopplas till Internetanvändning. 

Teknikintresset är egentligen inte
särskilt stort hos Göran Umefjord. Där-
emot fascinerades han tidigt över Inter-
nets möjlighet som informationskanal.
1998 startade han en intressegrupp för
Internetfrågor med inriktning på allmän-
läkare.

Göran Umefjord har även varit engagerad
med fortbildning på IT-området och bör-
jade för några år sedan att arbeta med
hälsoportalen Infomedica, där patienter
anonymt kan få svar på medicinska frå-
gor.

Erfarenheterna från Infomedica har
lett vidare till den forskning om effek-
terna av Internetbaserad läkarkonsulta-
tion som han påbörjade 2001.

– Att möta patienterna på nätet har
gett mig anledning att fundera över lä-
karrollen. Bemötandet blir annorlunda.
Från att ha varit formellt och vetenskap-
ligt stelt i början till att bli språkligt ledi-
gare och mer personligt.

– En kollega som deltar i Infomedicas
Fråga doktorn-verksamhet beskrev det
som att detta arbete lärt honom att for-
mulera sig enklare och tydligare även i
vardagsarbetet på vårdcentralen.

Göran Umefjord menar att Fråga
doktorn-tjänster på Internet blivit ett fo-
rum för patienter som inte fått ut vad de
efterfrågat i den vanliga sjukvården. För
många patienter är det ett sätt att hantera
sin besvikelse, andra vill ha ett andra ut-
låtande från en ny läkare.

Många frågeställare är yngre, och Göran
Umefjord har gradvis märkt att kun-
skapsnivån ökat med alltmer specifika

och detaljerade frågor under den tid som
han arbetat med Internetbaserad läkar-
konsultation.

Han arbetar halvtid vid en mindre
vårdcentral och har 40 procents arbetstid
avsatt för forskning, finansierad genom
FoU-stipendium från arbetsgivaren
Landstinget Västernorrland. I de arbeten
som hittills kommit igång har Göran
Umefjord samarbetat med flera andra
forskare som Katarina Hamberg, univer-
sitetslektor vid Umeå universitets all-
mänmedicinska enhet, och docent Gö-
ran Petersson, tidigare Lunds universitet
och numera knuten till statliga Nätuni-
versitetet.

I huvudsak är forskningen inriktad på hur
patienten nyttjar Internetbaserad läkar-
konsultation. Det handlar om att få en
bild av vilka som använder sig av kom-
munikationssättet, hur frågetjänsten
nyttjas över tiden och vilka frågor som
tas upp.

Under en tremånadersperiod gjordes
en uppföljande enkät med de frågeställa-
re som använder sig av Fråga doktorn på
Infomedica. Det gav bland annat kun-
skap om att många yngre kvinnor an-
vänder tjänsten och att bekvämlighet
och anonymitet ses som fördelar.

En större analys pågår också med fy-
raårsmaterial av inkomna frågor till Frå-
ga doktorn-tjänsten.

Men doktorernas roll i processen stu-
deras också, bland annat i form av en en-
kät som skickats till de allmänläkare

som är knutna till Infomedica.
Göran Umefjord använder även In-

ternet i mycket stor utsträckning för att
förkovra sig inom allmänmedicin. Även
på det området tror han på stora föränd-
ringar för speciellt familjeläkare.

– Behovet av medicinska tidskrifter
kommer att minska och ersättas av in-
formationsinhämtning via Internet. Den
modell som kommer att växa fram tror
jag bygger på att vi låter vetenskapligt
skolade kolleger filtrera och sammanfat-
ta information, kompletterat med länkar
till mer utförlig information.

– Internationellt kan detta exemplifi-
eras med bland annat »Daily alerts« som
skickas ut av Wonca, världsorganisatio-
nen för familjeläkare. I Sverige ser jag
en möjlighet för EBM,  evidensbaserad
medicin, att kunna få bättre genomslag
bland kolleger genom denna typ av enk-
la nyhetsblänkare.

Göran Umefjord pekar på att de utvärde-
ringar som görs av SBU, Statens bered-
ning för medicinsk utvärdering, håller
hög kvalitet. Men han anser att huvud-
budskapen som påverkar de kliniska be-
sluten skulle kunna presenteras på ett en-
kelt och pedagogiskt sätt som dagliga e-
postmeddelanden i likhet med SBU
Alert.

– Det är viktigt att fundera över peda-
gogiken så att huvudbudskapet inte
dränks i textmassor. På det här området
skulle Fammi eller SFAM kunna uträtta
en hel del positivt för att ge familjelä-
karna ett fungerande, kliniskt besluts-
stöd via Internet.
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SFAM, Svensk förening för allmänmedicin.
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kunskap på Internet

Infomedica är en hälsoportal som
ägs av Sveriges landsting och Apo-
teket sedan 1999 med möjlighet för
allmänheten att ställa medicinska
frågor till en panel av allmänläkare.

Familjeläkaren Göran Umefjords
studier visar att frågeställarna ser

bekvämligheten och anonymiteten
som de största fördelarna med In-
ternetbaserad läkarkonsultation.

Kvinnor i åldern 20–40 år är en
stor grupp som använder Infomedi-
ca som informationskälla. •

»Internet skyndar på
patientinflytandet i

sjukvården, och som doktor är
det hög tid att börja fundera

över vad det kommer att
innebära«, säger

allmänläkaren Göran
Umefjord.


