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Har färg och form någon betydelse? En studie visar att 
patienter med dålig följsamhet till läkemedelsbehandling 
i högre grad hade fått tabletter med ny färg.  nya rön Sidan 207

reflexion

Ett annat  
sätt att  
dokumentera
»Bildkvaliteten är av suddig 
paparazzikvalitet men med 
god vilja kan man i alla fall 
urskilja något av det man såg 
från början.«

På en ortopedklinik jag besökte 
nyligen har läkarna i många år 
efterlyst ett bilddokumenta-

tionssystem för artroskopi. Varje 
gång frågan tas upp beslutar man att 
tillsätta en grupp för att göra en krav-
specifikation och en överblick över 
marknaden. 

De här grupperna brukar ivrigt sät-
ta igång sitt arbete, men det hakar 
upp sig när det kommer till kompati-
biliteten med journalsystemet. Visst 
är det tekniskt möjligt att koppla ihop 
systemen, men innan det kan bli ak-
tuellt måste ju IT-avdelningen först 
ro i hamn projekt x, y och z, som dra-
git ut på tiden och kostat mer än vad 
någon kunnat ana. Så falnar engage-
manget och det hela faller i glömska 
för att ungefär en gång om året aktua-
liseras på ungefär samma sätt.

Vad gör man då när man har intres-
santa artroskopibilder att spara i ut-
bildningssyfte eller av medicinska 
skäl?

Så här gör jag, berättade en av orto-
pederna: »Jag fotograferar bildskär-
men med min Iphone, sedan mailar 
jag bilden till mig själv från telefonen. 
Då kan jag ta upp bilden i min dator 
och sedan printa ut den på ett A4-pap-
per och sedan skanna in denna pap-
perskopia i journalarkivet. Så när jag 
sedan behöver ha tag på bilden så 
finns den faktiskt i patientens jour-
nal! Bildkvaliteten är av suddig papa-
razzikvalitet men med god vilja kan 
man i alla fall urskilja något av det 
man såg från början.«

Så kan det vara i vår digitala tidsål-
der – och vilken väl använd läkartid.

Jon Ahlberg
medicinsk redaktör
jon.ahlberg@lakartidningen.se
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webbfrågan:
Behöver Sverige riktlinjer  
för lågriskbruk av alkohol?
Se Kommentar nr 5, sidan 138.

 

209 hade svarat den 28 januari kl 11.00.
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Nej Ja Vetenskapliga artiklar har genomgått referentbe-
dömning. Varje manuskript granskas av minst en 
(ofta fler) av Läkartidningens stab av vetenskapliga 
experter. Granskningen av manuskript sker enligt 
internationella rekommendationer (www.icmje.org).
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