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medlem

Redan år 2004 
antog Läkarför-
bundet sitt poli-
cyprogram för IT 
i vården. Trots att 

det har några år på 
nacken är det påfal-

lande aktuellt. Programmet tar sin ut-
gångspunkt i de möjligheter som fanns 
i den IT-utveckling som då kunde anas. 
Bland annat säger vi att: 

 IT-stödet måste utformas utan avkall 
på patienternas sekretess och integritet.

 Nya IT-system ska inte kunna infö-
ras om de inte är snabbare och säk-
rare än de som redan finns.

 Systemen ska underlätta läkarnas 
vardagsarbete och vara anpassade efter 
verksamhetens behov.           

 Systemen ska inte behöva övervakas 
utan måste varna för fel och potentiella 
brister i patientsäkerheten.

 Data måste dokumenteras på ett 
strukturerat sätt för att undvika ett 
informationsöverflöd.

Ett prioriterat område           
IT i vården har under senare år varit ett 
högt prioriterat område i den nationella 
hälso- och sjukvårdspolitiken. Genom den 
Nationella IT-strategin för vård och om-
sorg som regeringen arbetat efter sedan år 
2006 finns nu ett antal grundförutsätt-
ningar på plats. Ett exempel är en katalog 
med enhetliga termer. Enligt planerna ska 
förändringstakten skruvas upp fram till år 
2014 inom ramen för regeringens reform 
den Nationella eHälsan. Arbetet ska allt 

mer inriktas mot införande, användning 
och nytta av IT-tekniken.  

Missnöje inom vården
Tyvärr måste Läkarförbundet konstatera 
att våra grundteser ännu inte fått tillräck-
ligt genomslag i den hitillsvarande utveck-
lingen. Gemensamt med övriga vårdfack 
har vi gjort en undersökning av hur de 
som arbetar med vårdens IT-system tycker 
att de fungerar. Resultatet visar ett stort 
missnöje och läkarna är den yrkesgrupp 
som är minst nöjd (Läkartidningen 2011 
nr 14, sid 770).

Läkare besitter stor kunskap
Erfarenheterna från den hittillsvarande 
utveckling av IT i vården är att det finns 
en potential i dialogen med läkarprofes-
sionen som inte tagits tillvara. Med tanke 
på regeringens planer att förändringstakten 
ska öka successivt, finns det en oro att för-
troendeklyftan kan växa sig allt djupare. 
Denna oro delar Läkarförbundet med övriga 
läkarorganisationer.

Läkarnas negativa erfarenheter kan vara 
den viktigaste återhållande faktorn i re-
geringens reform. Läkarförbundets mest 
prioriterade arbete när det gäller eHälsa är 
därför att få loss de ekonomiska resurser 
som behövs för att det ska vara möjligt för 
kliniskt förankrade läkare att engagera sig 
i utvecklingen. Här ingår även att kunska-
perna måste öka och att medel ska avsättas 
för utbildning av bland annat ST-läkare.

Målsättningen är att läkarna ska svara 
att de blir allt mer nöjda med sina IT-verk-
tyg nästa gång frågan ställs.

IT-frågor lyfts inom vården
Ett aktivt arbete
Genom skivelser och kontakter med 
bland annat regering, myndigheter och 
branschorganisationer har Läkarför-
bundet ambitionen att föra läkarnas 
talan och lyfta fram den vardagliga 
kliniska verklighetens förutsättningar 
i den snabba förändringsprocessen. 
Läkarförbundet har flera representanter 
i de grupper som ansvarar för föränd-
ringsarbetet inom IT och läkemedel på 
nationell nivå.

Presenterar egna förslag
Under 2010 har Läkarförbundet 
utarbetat två skrivelser till regeringen 
tillsammans med Läkaresällskapet och 
läkemedelskommittéernas samarbets-
organisation i Sverige (LOK). Vi pekar 
ut några perspektiv som måste fokuse-
ras och vi ger förslag till hur lagstift-
ningen behöver förändras. Och kanske 
viktigast av allt – krav på att regeringen 
måste sätta av ekonomiska resurser 
som ger läkare reella möjligheter att 
aktivt delta i förändringsarbetet.

IT-ronden – ett tillvägagångssätt 
Läkarförbundet har utvecklat en modell 
för hur lokalt inflytande över IT-miljön 
kan gå till. Modellen, som vi kallar 
IT-ronden, är en checklista för hur 
systemleverantören och den lokala 
IT-avdelningen följer det praktiska pa-
tientarbetet. IT-ronden visar att många 
problem går att lösa påfallande enkelt.

Du hittar Läkarförbundets IT-rond och 
IT-policy på www.lakarforbundet.se/it

Kliniskt verksamma läkares erfarenheter bör tas tillvara inom 
IT-området. För att möjliggöra engagemang behövs det ekonomiska 
resurser och ökad kunskap.

Arbetar du  
med IT-frågor?
Vi vill gärna komma i kontakt med 
er läkare som är intresserade av att 
utveckla IT i vården. Oavsett om din 
insats blir stor eller liten.

Kontakta oss via mejl: 
svante.pettersson@slf.se


