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N yutexaminerad och full av entusiasm
för att hjälpa sjuka började jag 1975 vi-
kariera på en psykiatrisk klinik. På de

revolutionära stormöten som då styrde verk-
samheten hade klasskampen hög prioritet.
Doktorerna borde solidariskt ta på sig delar av
lokalvårdarnas städuppgifter, ansågs det. Frå-
gan om patienterna hade nytta av att läkarna
svabbade golv i stället för att ta hand om psy-
kisk ohälsa var då mindre viktig.

Idag behöver läkare inte prioritera lokalvård
före patientvård, men allt fler administrativa
uppgifter tar i realiteten tid från patientarbe-
tet. 

V årdens organisation ställer allt högre
krav på administration och detaljerad
dokumentation. Det kanske behövs –

men om just doktorer skall ägna ännu mer tid
åt skrivbordsarbete så går detta i slutändan ut
över patienternas behov.  Amerikanska allmän-
praktiker använder idag bara hälften av sin ar-
betstid åt direkt patientarbete, och deras eng-

elska sjukhuskolleger lägger ned 40 minuter
per dag på att vänta i telefon – alltmedan köer-
na i väntrummen växer.

Denna organisationfälla  i fråga om »time
utilization« är ett återkommande ämne i An-
nals of Internal Medicine, en ansedd men i
Sverige sparsamt läst tidskrift med ett starkt
patientperspektiv.

I en systematisk översikt har man nyligen ut-
värderat vad införandet av IT i vården, »da-
torisering «konkret inneburit från kvali-

tets- och effektivitetssynpunkt (2006;144:742-
52).

De 257 analyserade artiklarna tog upp ett
brett spektrum av ämnen från journalsystem
till förskrivarstöd och information till allmän-
heten.

Vinsterna i kvalitet och effektivitet var tydli-
ga på sjukhusnivå men mer diskutabla för en-
skilda läkare. Införandet av nya IT-system led-
de oftast till sänkt produktivitet hos de berörda
läkarna – patienttid blev till datortid. 

Allt mindre av doktorns tid ägnas patienten 
»Vårdens organisa-
tion ställer allt hög-
re krav på administ-
ration och detalje-
rad dokumentation.
Det kanske behövs
– men om just dok-
torer skall ägna
ännu mer tid åt
skrivbordsarbete så
går detta i slutän-
dan ut över patien-
ternas behov.«

Josef Milerad 
medicinsk
chefredaktör

josef.milerad@lakartidningen.se

Artiklar märkta med R-sigillet har genom-
gått referentbedömning. Varje manuskript
granskas av minst en (ofta fler) av Läkartid-
ningens stab av 220 fasta och 350 extraor-

dinarie vetenskapliga experter. Granskningen av ma-
nuskript sker enligt internationella rekommendationer
(www.icmje.org).
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