
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.
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Socialstyrelsen välkomnar 
granskning


