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debatt och brev

get att sälja fritidshusen, re-
kommenderar jag en läsning
av gästböckerna i Rocas Ro-
jas-lägenheterna. Kommen-

tarerna avspeglar, milt ut-
tryckt, inte någon större för-
ståelse för CS linje. 

Att få komma ner till solen
och värmen under några vin-
terveckor har varit det som
gjort det mörka vinterhalv-
året uthärdligt för många
medlemmar, särskilt för dem
som är lite till åren komna.
På samma sätt ses tillgång
till Duvedshusen under
vintersäsongen som en stor
förmån av många yngre
barnfamiljer.

Trots att det numera inte
är någon nämnvärd ekono-
misk förmån att hyra av för-
bundet, betraktas det ändå
som en värdefull medlems-

förmån. Man vet vad man
kommer till och att man inte
behöver drabbas av några ne-
gativa överraskningar. 

Man känner sig hemma och
omfattad av kårgemenskapen
när man genom gästböckerna
kan ta del av tidigare gästers
tips och erfarenheter. Även
om marknadsutbudet av fri-
tidslägenheter förvisso är
stort, är det svårt att hitta
några som har lika fint läge
och är lika väl utrustade som
Läkarförbundets.

Att det skulle vara omodernt
att erbjuda uthyrning av fri-
tidshus som medlemsförmån
är en uppfattning som jag
inte tror att flertalet medlem-

mar delar. Under säsongerna
har det ju under alla år varit
mångdubbelt fler som önskat
hyra än vad det funnits ut-
rymme för. Jag tror att stug-
uthyrningen fortfarande är
en uppskattad medlemsför-
mån, som bidrar till samman-
hållningen inom kåren och
utgör ett väsentligt skäl för
många att bibehålla sitt med-
lemskap i förbundet.

Till bilden hör också att fri-
tidshusen utgör en del av det
kapital som kan belånas vid
behov av ersättning till med-
lemmar vid arbetsmarknads-
konflikter.

■ Potentiella bindningar eller
jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Anläggningen Le Haut de Cagnes
i södra Frankrike, används även
för internatsammanträden av
förbundet och delföreningar. 

IT-stödet i Stockholms läns landsting:
Försenat, men viktigt att fortsätta
■ Det cirkulerar många upp-
gifter kring Stockholms läns
landstings arbete med att
skapa ett bättre IT-stöd för
journalhantering, förbättrad
sekretess och ökad tillgäng-
lighet till relevant patientin-
formation. En del är riktigt,
men mycket av det som lyfts
fram är  rykten, missuppfatt-
ningar, fördomar och felaktig-
heter

Det är riktigt …
• att arbetet har blivit förse-
nat. De första tidsplanerna
har inte hållits. Här ser vi
många olika skäl. Vissa leve-
ranser är försenade. En annan
orsak är att det har varit svårt
att genomföra den här typen
av utvecklingsarbete i en så
komplex organisation som
Stockholm läns landsting.
Dessutom finns det fortfa-
rande rent juridiska hinder,
som påverkar möjligheterna
att utbyta information mellan
olika vårdgivare.
• att GVD-programmet (ge-
mensam vårddokumentation)
har avslutats. Det stämmer,
men är inget dramatiskt. Re-
dan tidigt under arbetets gång
bestämdes slutpunkten till

årsskiftet 2007/2008. Hädan-
efter har den ordinarie linje-
organisationen inom lands-
tinget ett gemensamt ansvar
för att utveckla IT-stöden.
• att den framtida utveckling-
en i högre grad än hittills
kommer att bygga på färdiga
och beprövade lösningar. Där-
för påbörjas inte nya projekt
som bygger på ett utveck-
lingsarbete i egen regi eller i
samarbete med leverantörer.

Men det blir fel ...
• när GVD beskrivs som ett
IT-projekt. Målet ligger dock
långt från tekniken. Syftet är
att skapa patientsäkerhet, till-
gänglighet och effektiva ruti-
ner. Informationsteknologin
är ett viktigt och naturligt
hjälpmedel i likhet med annat
tekniskt stöd inom vården, till
exempel röntgen- eller labo-
ratorieutrustning, strålkano-
ner och vanliga telefoner.
• när kostnaderna överdrivs.
Där sprids ofta helt ogrun-
dade uppgifter. Hittills har ar-
betet kostat 300 miljoner kro-
nor. GVD-programmet höll
sig väl inom sina budgetramar
(80 miljoner kronor per år). 

Kritikerna glömmer dess-

utom ofta alternativen. Kost-
nader för investeringar och
utveckling måste vägas mot
vad det kostar att behålla
gamla rutiner och gammal
teknik, och vad det kostar att
lägga resurserna på andra, al-
ternativa, investeringar. 

Mycket talar för att lands-
tingets arbete redan har bi-
dragit till rationalitet och
goda ekonomiska lösningar.
Till exempel har antalet akti-
va journalsystem inom Stock-
holms läns landsting ungefär
halverats under de senaste
åren.
• när kritiker utan direkt in-
syn i arbetet påstår att kost-
naderna är »bortkastade« och
att vi kan se tillbaka på »fem
förlorade år«. Det är i grunden
helt fel. Resultatet är mycket
mer än ett pilotprojekt i Hall-
stavik. Det tidigare GVD-pro-
grammet, det fortsatta arbe-

tet med IT-strategin, den na-
tionella samordningen samt
de tjänster och produkter som
har tagits fram är – och kom-
mer även i framtiden att vara
– värdefulla grunder för ett
arbete som fortfarande pågår,
med till exempel införandet
av en portal- och behörighets-
tjänst, samlad läkemedelsin-
formation, e-arkiv osv.

För att sammanfatta: Även om
utvärderingen inte är klar än
kan man nog säga att det pro-
jekt i Hallstavik som Läkar-
tidningen beskriver i 5/2008
(sidan 276) är ett framgångs-
rikt pilotprojekt i ett försenat
vårdutvecklingsarbete som
hållit sig inom budget. Nu
fortsätter arbetet, med erfa-
renheter som är viktiga att ha
med sig när de produkter och
tjänster som landstinget har
arbetat fram nu successivt
kommer i bredare använd-
ning.
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