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P
roblemet med en växande mängd 
resurskrävande register inom 
sjukvården har under lång tid 
debatterats i Läkartidningen. 

Många kloka synpunkter har fram-
förts, men roten till det onda har ännu 
inte tydligt uttalats, nämligen vår ur-
åldriga journalföring.

Den elektroniska journalens införande 
har inte medfört någon egentlig förny-
else vad gäller hanterandet av informa-
tion. Samma ostrukturerade journal-
föring som använts sedan urminnes  
tider överfördes från pappers- till elek-
tronisk form. Löpande text i pappers- 
journalen blev till löpande text i data-
journalen. Samma upprepande av in-
formation som i pappersjournalen kom 
att kvarstå, med till och med sämre 
överskådlighet som resultat. I liten eller 
nästan ingen utsträckning har man ut-
nyttjat de suveräna möjligheter som 
den nya informationstekniken erbju-
der. Konsekvensen har blivit parallella 
system för strukturerade journaldata; 
kvalitets- och andra register som tar 
alltmer tid från vården av våra patienter.

Det är odiskutabelt att externa regis-
ter, vid sidan av journalen, medför dub-
belregistrering av information. Ett inte 
lika uppmärksammat problem är emel-
lertid de multipla registreringar som 
görs i själva journalen. Som illustration 
kan man ta journalen för en patient 
med diabetes. Läkaren registrerar det 
faktum att patienten lider av diabetes 
på följande ställen i den löpande texten 
i datajournalen:

•  I inledningen till varje mottagnings-
anteckning under rubriken »besöks-
orsak«.

• I slutet av varje mottagningsanteck-
ning under rubriken »bedömning och 
åtgärd«.

• I varje intagningsanteckning vid 
slutenvård.

• I epikris för varje slutenvårdstillfälle.
• I varje remiss till röntgen, EKG, kon-

sultation etc.

För till exempel en patient som haft  
diabetes i 30 år och som kontrolleras 
polikliniskt två gånger per år, vårdas 
inneliggande fem gånger och blir re-
mitterad någonstans 20 gånger regi-
strerar läkaren diagnosen »diabetes« 
90 gånger. Läkarens indikterade diag-
nos registreras av sekreterare som 
skriver ut journaltexten, dvs ytterliga-
re 90 gånger. 

Ansvarig sjuksköterska registrerar 
också diagnosen i sin journalanteckning 
åtminstone två gånger vid varje sluten-
vårdstillfälle, dvs tio gånger. Träff med 
kurator fyra gånger ger registrering vid 
åtta tillfällen. Sammanlagt registreras 
diagnosen diabetes vid 198 enskilda till-
fällen. Det behövs ingen högre matema-

tik för att inse vilka potentiella tidsbe-
sparingar som föreligger här.

Vad är alternativet? En diagnos som 
exempelvis diabetes skulle bara behöva 
registreras en enda gång i patientens 
journal; i tabellform med datum för de-
but, eventuellt slutdatum och diagnos-
kod enligt internationell standard. En 
sådan tabell med patientens hela sjuk-
historia skulle kunna presenteras på 
skärmen varje gång journalen öppna-
des – ett lättöverskådligt beslutsstöd i 
vården. Dessutom medför kodning av 
information i tabellform många nya 
möjligheter, till exempel att 
• få en översikt av diagnoser sorterade 

efter organsystem eller tidsperiod
• få avancerad grafisk presentation av 

journaldata
• automatiskt aktivera mall för åtgär-

der enligt vårdprogram 
• få underlag för »data mining«, t ex för 

epidemiologisk analys av biverkningar
• ge teknisk möjlighet till automatisk 

överföring av data till olika register
• aggregera data från många patienter
• göra urval för rättvisande kvalitets-

jämförelser mellan olika delar av lan-
det/världen

• skapa en databas direkt tillgänglig för 
forskning

• ge rättvisade underlag för uppdrags-
givare vad gäller administrativa 
spörsmål.

I analogi med exemplet ovan skulle 
nästan all annan information i journa-
len kunna registreras på ett strukture-
rat sätt – i tabellform. Så bör skapandet 
av t ex ett strukturerat beslutsstöd 
kring läkemedel och behandlingshisto-
rik ha mycket hög prioritet.

Med möjlighet till aggregering av data 
från olika patienter och automatisk 
överföring av data till externa system 
skulle behovet av parallella forsknings-, 
kvalitets- och andra register upphöra. 
Detta låter sig emellertid inte göras 
utan ett radikalt förbättrat sekretess-
system. Med tanke på de enorma vin-
ster som finns att hämta kan man över-
väga ett helt nytt system med »anony-
mitetskod« för sjukvård, ett »lösenord« 
som används som patientidentitet i alla 
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Registreringsträsket – en 
följd av uråldrig journalföring
I diskussionen kring kvalitetsregistret har en sak förbi-
gåtts – att registren bygger på det gamla sättet att föra 
patientjournal. Med tanke på att journalen är läkarens 
viktigaste arbetsverktyg är det märkligt att läkarkåren 
inte tagit större del i utformningen av datajournalens 
innehåll och funktioner. 
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Det blir inte bättre av att stoppa in gammal 
teknik i ny. Vi behöver en strukturerad  
patientjournal, anser artikelförfattaren.

Ill
u

st
ra

ti
on

: L
in

d
a 

M
or

fe
ld

t



2950 läkartidningen nr 45 2009 volym 106

n lt debatt

sammanhang som inte har direkt med 
den enskildes vård att göra. Denna frå-
ga är värd ett kapitel för sig, men utgör 
inget hinder för att man redan i dag an-
träder vägen till en strukturerad pa-
tientjournal. 

Med tanke på att journalen är läka-
rens viktigaste arbetsverktyg är det 
märkligt att läkarkåren inte tagit större 
del i utformandet av datajournalens 
innehåll och funktioner. I stor ut-
sträckning har dagens journal skapats 
av IT-tekniker och IT-utbildade sjuk-
sköterskor. Ett dataprograms kvalitet 
och ändamålsenlighet är emellertid 
inte ett tekniskt problem. Själva inne-
hållet måste skapas av dem som pro-
grammet är avsett för. Det är hög tid att 
professionen själv börjar vässa sitt vik-
tigaste arbetsverktyg! 

Bristen på modernisering och ledar-
skap i utvecklandet av datajournalen 
riskerar att bli en underlåtenhetssynd 
av historiska mått. Vem bär ansvaret?

n Potentiella bindningar eller jävsförhållan-
den: Inga uppgivna.

robert Svartholm 
och Markus Beland 
skriver i ett debatt-

inlägg i Läkartidningen 
43/2009 (sidorna 2740-
1) att det är viktigt att få 
en oberoende, kritisk 
granskning av Socialsty-
relsens demensriktlin-
jer.

Socialstyrelsen välkom-
nar och har inbjudit till 
en sådan granskning. En 
preliminär version publi-
cerades i augusti i år, och 
synpunkter kan lämnas 

till myndigheten fram 
till den sista november. 
Myndigheten deltar ock-
så under hösten i 14 regi-
onala seminarier över 
hela landet för att disku-
tera och få synpunkter på 
de preliminära riktlin-
jerna.

Syftet med en preliminär 
version är alltså både att 
få in synpunkter på rikt-
linjerna och att besluts-
fattarna i kommuner och 
landsting gör en analys 
av hur riktlinjerna kan 

komma att påverka deras 
verksamhet. Synpunk-
terna och konsekvens-
analyserna är viktiga för 
Socialstyrelsen i det 
fortsatta arbetet fram 
till en slutlig version, 
som beräknas publiceras 
i början av sommaren 
2010.

Ulla Höjgård
projektledare 

Lena Weilandt
enhetschef;

båda vid Socialstyrelsen

apropå! Förslaget till riktlinjer för demensvård

Socialstyrelsen välkomnar 
granskning


