Efterlängtad ketchupeffekt?
eller Drömmen om
fungerande eHälsosystem
Text: Isabella Scandurra
Under det senaste årtiondet har flera studier visat att
vårdpersonalen i många fall upplever eHälsosystemen
som ett hinder snarare än som en hjälp. Dessa
studier blev bakgrunden till rapporten Störande
eller stödjande? Om eHälsosystemens användbarhet
2013. Författaren till rapporten reflekterar och
sammanställer här vad som hänt och händer kring de
svenska eHälsosystemen och deras användbarhet.
R O P E N S K A LL A : E H Ä L SA ÅT A LL A !

”Så här i valtider hör vi ropen skalla – eHälsa
åt alla!” säger David Liljequist glatt när han berättar att eHälsoutredningen citerar direkt ur
rapporten ”Störande eller stödjande?”. I arbetet
med rapporten har bland andra David Liljequist,
ombudsman från Vårdförbundet, och Isabella
Scandurra, doktor i medicinsk informatik och
specialist på användbarhet i eHälsa, deltagit.
”En satsning på infrastruktur i form av IT
har potential att lyfta alla delar av vården och
socialtjänsten” skriver de tre utredarna i en debattartikel i Svenska Dagbladet. De anser att
för en verklig förändring krävs stora långsiktiga satsningar, både i pengar och arbete, samt
en gemensam vilja att arbeta tillsammans över
organisatoriska och professionella gränser. Det
nationella omtag som krävs måste tas nu, och
de påtalar att staten bör ta ett mer långtgående
och tydligt ansvar samt skapa ett förändringstryck gällande eHälsoutvecklingen med hjälp av
finansiella stöd. Slutsatserna jackar väl in i de
resultat och resonemang som finns beskrivna i
rapporten ”Störande eller stödjande?” vilket såklart gläder styrgruppen och alla de inblandade
i detta arbete.
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U T R E D N I N G E N O M R ÄT T
I N F O R M AT I O N I VÅ R D O C H O M S O R G

Lena Lundgren (särskild utredare, Utredningen om rätt information i vård och omsorg), Göran Stiernstedt (nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande
inom hälso- och sjukvården) och Sören
Olofsson (särskild utredare, eHälsokommittén) har av regeringen fått i uppdrag att
lämna förslag som möter framtidens utmaningar inom vården. Hur ska man göra för
att skapa bättre resultat för alla som idag
och imorgon har behov av insatser från hälso- och sjukvården och socialtjänsten? Hur
ska våra gemensamma resurser användas så
klokt och effektivt som möjligt? Uppdragen avser:
En mer sammanhållen och

ändamålsenlig informationshantering
inom och mellan hälso- och sjukvården
och socialtjänsten.
Ansvarsfördelning och

ändamålsenlighet när det gäller ITstöd inom hälso- och sjukvård och
socialtjänst.
Åtgärder för att säkerställa att

professionernas tid, kunskap och
engagemang används på bästa
möjliga sätt i syfte att öka hälso- och
sjukvårdens effektivitet.
Ett omfattande förslag till en reformerad
lagstiftning som syftar till att möjliggöra
en jämlik vård och omsorg av hög kvalitet
i hela landet har redan levererats (http://
itivarden.idg.se/2.2898/1.558774/utredarevill-slopa-signering-i-patientjournaler).

e HÄL S O SY STEM

EN EHÄLSOMILJARD TILL
VERKSAMHETSUTVECKLING

Dessutom har kravet om en eHälsomiljard
också spridit sig. Propån om en eHälsomiljard
lanserades i en debattartikel författad av professionsorganisationerna som deltagit i projektet
kring ovan nämnda eHälsorapport. Under Vitalis, IT i vården-mässan i Göteborg, publicerade
Göteborgsposten en debattartikel som betonar
att det är dags att satsa ordentligt på IT-utvecklingen. En nationell satsning föreslås för att lösa
många av de grundproblem som vården dras
med. I en konkret handlingsplan för nationell
eHälsa är användbarheten av systemen A och O.
En eHälsomiljard skulle bidra till att:
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Foto: Daniel Stiller, Bildbyrån

Viktig information kan följa

patienter och brukare över vård- och
omsorgsgivargränserna.
Personalen ska kunna utföra sitt arbete

utan onödiga avbrott.
Öka vårdens professioners inflytande över

IT-utvecklingen.
Öka IT-kompetensen för vårdens

professioner genom att öka
eHälsoinnehållet i vård- och
omsorgsutbildningarna och genom
fortbildning i vårdens verksamheter.
Öka effektiviteten i IT-systemen för att

kunna använda information för uppföljning
och forskning.
Dessa punkter är några av de steg som måste tas
för att uppnå maximal nytta med eHälsosystemen. IT är en del av vårdverksamheten och således måste den stödja vårdens, omsorgens och
socialtjänstens professioner, det vill säga de som
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ska använda den i sitt dagliga arbete. Kort sagt,
eHälsa är verksamhetsutveckling och en eHälsomiljard skulle ses som en god start för att bevisa
det.
H A N D FA STA R Å D T I LL B E STÄ LL A R E AV I T

Ytterligare en debattartikel ligger för närvarande i pipeline hos DN debatt. Den utgår ifrån
att läkare, sjuksköterskor, hemvårdare, lärare på
alla stadier samt officerare i försvarsmakten under de senare åren har lämnat förtvivlade rapporter om gravt dysfunktionella IT-system. Här
ställer sig många olika aktörer bakom ett antal
åtgärder för att förhindra att samma fel begås
igen. Håll utkik efter den debattartikeln, handfasta råd ges till beslutsfattare i rollerna som
beställare av IT-system, i privat och offentlig
sektor. De baseras på två grundprinciper:
Utgå alltid från slutanvändarna när ett

system ska byggas eller köpas in.
Bygg IT-system i mindre steg, sjösätt

tidigt och lär dig av hur systemet verkligen
används. Var beredd att ändra och göra om.
Denna debattartikel, liksom rapporten ”Störande eller stödjande?”, sammanställer många
röster kring vad i eHälsosystemen som kan förbättras – och hur.
K E TC H U P E F F E K T F Ö R SAT S N I N G A R
PÅ A N VÄ N D B A R E H Ä L S A ?

Sammantaget kan alltså sägas att det efter
många års påtryckningar om att förbättra vårdens IT-system nu känns som om det äntligen
börjar hända något. Och det på många olika
håll.
Ett gott exempel är att Socialdepartementet
gav professionsorganisationerna – Vårdförbundet, Läkarförbundet, Läkaresällskapet, Svensk
sjuksköterskeförening och Kommunal – i uppdrag att ta fram kunskapsunderlag kring hur
eHälso-situationen kunde förbättras. I projektet hölls sammanlagt nio workshops där vårdoch omsorgspersonal, forskare i hälsoinformatik och representanter för systemleverantörer
medverkade.
De tittade på eHälsosystemens användbarhet, vad forskningen visar på och på den möjli-
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ga nyttan av eHälsa i vårdens arbetssituationer.
Syftet var att belysa både problemen och aktuell forskning inom människa–dator-interaktion
och hälsoinformatik, samt att komma med
förslag på lösningar. Alla led i eHälsoutvecklingen måste fungera för att systemen ska bli
ett stöd för personalen. Rapporten ”Störande
eller stödjande?” handlar inte bara om vad som
är dåligt utan ger även en vägledning hur man
kan utveckla bra system, alltså användbarhet i
praktiken.
NÅGRA AV DE STÖRSTA PROBLEMEN IDAG

”Alltför mycket inom IT införs idag i vården
utan att ha prövats av användarna. Det handlar
sällan om brister i tekniken, sällan om brister
hos användarna, utan nästan alltid om brister
i kunskap vid upphandling och i organisationen”, säger Göran Petersson, en av styrgruppens ledamöter.
Karin Båtelson, till vardags klinisk neurofysiolog på Sahlgrenska universitetssjukhuset i
Göteborg exemplifierar. ”Kärnan i de IT-problem läkarna brottas med är inte främst de enskilda systemen. Huvudproblemet ligger i stället i svårigheterna att navigera mellan de olika
systemen. Den allra allvarligaste bristen är att
informationen inte följer patienten. Om jag exempelvis skriver in en varning för penicillin i
ett system följer den uppgiften inte med till de
andra systemen. Informationsflödet hänger helt
enkelt inte ihop”, säger Karin Båtelson.
MÖJLIGHETER FÖR IMORGON

Glädjande nog är förändringen inte orimligt
svår att åstadkomma. Det är känt sedan många
år hur goda system ska vara beskaffade, hur de
bör utvecklas och hur man väljer rätt vid upphandling. Verktyg finns, men används inte i så
stor utsträckning inom vården.
Det viktiga är nu att man börjar tillämpa användarcentrerade metoder vid utveckling och
utvärdering, att de som har kunskap om användbarhet och användbara eHälsosystem även
får möjlighet att sprida den, samt att ansvaret
blir tydligare för att undvika att pengar slösas
bort på undermåliga lösningar. Genom att se
till helheten i en arbetssituation och vårdpro-

cess kan man även undvika att skapa orimliga
arbetsförhållanden för människor.
Elisabeth Strandberg, Svensk sjuksköterskeförenings sakkunniga i eHälsofrågor och projektets styrgruppsledamot, poängterar: ”En viktig
åtgärd är att göra en ordentlig analys av nuläget
inom svensk eHälsa för att kunna göra strategiska satsningar. Vi föreslår att regeringen tar
fram en handlingsplan för nationell eHälsa, som
eHälsomyndigheten får i uppdrag att följa upp
och uppdatera årligen precis som handlingsplanen för den nationella läkemedelsstrategin.”
Rapporten lyfter i tio punkter fram vad som
behöver prioriteras utifrån ett användbarhetsperspektiv för att ta tillvara eHälsosystemens
möjligheter. Hela rapporten är givetvis värd att
läsa, men har ni inte tid och lust till det, så bör
ni i varje fall reflektera över hur ni kan hantera
de prioriteringar som vi anser möjliggör ett
bättre nyttjande av IT för Sveriges vård- och
omsorgsverksamheter.
Genom att förse rätt person med rätt information om rätt patient vid rätt tillfälle, i rätt
mängd, presenterad på rätt sätt och anpassad till
rätt situation ökas patientsäkerheten och kvaliteten i vården. Visionen är dessutom att underlätta registreringen av information (görs en
gång med liten ansträngning och tidsåtgång) så
stödjs det goda vårdmötet och samverkan mellan aktörer.
SAT SA L Å N G S I K T I GT
- I SAMVERKAN MED PROFESSIONERNA

Hittills har rapporten fått uteslutande positiva
reaktioner. Rikard Lövström är Läkarförbundets representant och han förtydligar att rapporten är ett utmärkt referensverk.
”Förut var det både svårt och dyrt att göra
systemen bra. Trots att det nu är lättare är området fortfarande kritiskt underfinansierat. Det
gäller att tänka långsiktigt – en större satsning
nu blir lönsam i längden, särskilt om vi ska
kunna vårda en åldrande befolkning på ett bra
sätt och till en rimlig kostnad. Tack vare den
här rapporten sätts allt detta i ett vetenskapligt
baserat sammanhang, vilket utgör en perfekt
grogrund för att göra det här arbetet på riktigt”, avslutar han.

O M F Ö R FAT T A R E N T I L L D E N N A A R T I K E L :
Isabella Scandurra, Dr i medicinsk informatik,
författare till rapporten om vårdsystemens
användbarhet ”Störande eller stödjande? Om
eHälsosystemens användbarhet 2013” med
mångårig erfarenhet av utveckling och utvärdering
av användbara system i vård och omsorg.
WWW.STORANDEELLERSTODJANDE.SE
Aktuell: Har på regeringens uppdrag sett över
eHälsosystemens användbarhet, utreder effekterna
av Uppsalalandstingets journaler på nätet och är
också med i en Vinnova-testbädd för innovationer
i äldrevården.
Yrke: Forskare inom hälsoinformatik vid Uppsala
universitet och konsult.
Karriär: Systemvetare med inriktning människa–
dator-interaktion och personalutveckling.
Sedan 2008 doktor i medicinsk informatik och
användbarhetsexpert i egna bolaget, APRI
group, med fokus på verksamhetsutveckling och
innovationer i vård och omsorg.
HTTP://ITIVARDEN.IDG.SE/
2.2898/1.554422/ANVANDARVAN-VILLFANGA-FEL-TIDIGT

AKTUELLA ARTIKLAR I ÄMNET
HTTPS://WWW.VARDFORBUNDET.SE/DOCUMENTS/
RAPPORTER/NATIONELLA/ST%C3%B6RANDE%20
EL%20ST%C3%B6DJANDE_EHA%20SLUTRAPPORT_
REV2.PDF
HTTP://WWW.GP.SE/NYHETER/DEBATT/1.2335667VARDEN-I-AKUT-BEHOV-AV-EN-IT-MILJARD
HTTP://WWW.SJUKHUSLAKAREN.SE/2014/02/17/
GATA-ATT-UPPHANDLINGEN-AV-DALIGA-ITSYSTEM-TILLATS-FORTGA/
HTTP://WWW.SJUKHUSLAKAREN.SE/2014/04/28/
SJUKHUSLAKARNAS-NYA-ORDFORANDE-TILLSATTEN-NATIONELL-E-HALSOGRUPP/
HTTP://WWW.SVD.SE/OPINION/BRANNPUNKT/
BRISTER-INOM-IT-EN-FARA-FORPATIENTER_3502374.SVD
HTTP://ITIVARDEN.IDG.SE/2.2898/1.558774/
UTREDARE-VILL-SLOPA-SIGNERING-IPATIENTJOURNALER
HTTP://COMPUTERSWEDEN.IDG.
SE/2.2683/1.499354/VI-DRANKS-I-TUNGRODDASYSTEM?QUERYTEXT=KARIN%20B%E5TELSON
HTTP://WWW.NLL.SE/SV/UTVECKLING-OCHTILLVAXT/VERKSAMHETSUTVECKLING/NYHETSARKIVFRAMTIDENS-SJUKVARD/EHALSA--STORANDEELLER-STODJANDE/
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