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- strategin för tillgänglig och säker
information inom vård och omsorg

Högt tempo och många diskussioner
präglade årets Nationella eHälsodag
Proppfullt, hjärtligt och inspirerande! Så kan man sammanfatta årets Nationella eHälsodag. Mer än 700 eHälsoentusiaster hade tagit sig till Münchenbryggeriet i Stockholm för att under en heldag uppdatera sig på området, träﬀa
kollegor och utbyta erfarenheter.
Konferensen var som en enda stor surrande bikupa. Överallt pågick samtal och diskussioner. Gamla kontakter
återupptogs och nya bekantskaper knöts. Allra högst var sorlet i de tre Levande verkstäderna och Juristakuten som
fungerade som konferensens nav.
Majoriteten av landstingen och regionerna var representerade, liksom ett stort antal kommuner. På plats var också
företrädare för privata vårdssektorn, olika ideella vårdorganisationer, myndigheter, IT-företag, universitet,
högskolor med ﬂera.
Det var för femte året i rad som konferensen anordnades. Bakom arrangemanget står samarbetsorganisationerna
inom Nationell eHälsa, det vill säga Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Vårdföretagarna och den ideella vårdorganisationen Famna. Syftet är att visa hur långt införandet kommit inom området
Nationell eHälsa.

Gigantiskt smörgåsbord

Årets konferens bjöd på ett stort antal föredrag, parallella seminarier och konkreta exempel. Ett gigantiskt smörgåsbord, tyckte dagens moderator Håkan Eriksson, professor emeritus vid Karolinska Institutet, när han hälsade konferensdeltagarna välkomna.
Håkan Eriksson beskrev skämtsamt eHälsa som en elchock för vård och omsorg. Gamla arbetsformer nollställs och
nya nätverk och tankemönster växer fram.
– Vi beﬁnner sig mitt uppe i ett paradigmskifte. Ibland användes ordet lite vårdslöst, men i detta fall stämmer det,
konstaterade han.
Dagens första talare var Karin Johansson, statssekreterare vid Socialdepartementet. Hon beskrevs av Håkan Eriksson
som ”amasonen som springer i spetsen för eHälsoutvecklingen, och som tar mental nacksving på de andra departemnten på ett sätt som man inte sett maken till tidigare”.

Efterlängtad ”killer-app”

Karin Johansson tackade för den färgstarka presentationen och betonade att hon har ett väldigt roligt jobb.
– Det har hänt så otroligt mycket på eHälsoområdet. Tidigare pratade vi om ”för vem” och ”hur”. Idag har många av
pusselbitarna fallit på plats. Ett exempel är den nationella patientöversikten, NPÖ, som alla landsting och regioner
nu är anslutna till liksom ett antal kommuner, sa hon.
Karin Johansson lyfte fram Infektionsverktyget som ett annat positivt exempel. Hon beskrev verktyget som en efterlängtad ”killer app” för sjukvården.
– Jag vet att landstingen hoppar av iver för att få börja använda det. Ett antal piloter har genomförts under året och
nu kan verktyget breddinföras. Ett tredje exempel är ordinationsverktyget Pascal Dos. Det var lite trögt i portgången
när det skulle införas och det skapade en del frustration, men det är ett fantastiskt verktyg som levererar stor nytta,
betonade hon.

Uppdaterad lag och hälsokonton

Karin Johansson blickade även framåt och berättade vad som är på gång. Hon nämnde bland annat Patientdatalagen
som håller på att revideras, den nationella ordinationsdatabasen, NOD, som ﬁnns tillgänglig vid årsskiftet 2012-2013
och det nya registret för läkemedelssubstanser som nu kan kopplas ihop med olika kunskapsstöd för att förbättra
patientsäkerheten.
– Läkemedelshanteringen är en viktig komponent i eHälsoarbetet, bland annat med tanke på att kostnaden för
felaktig användning av läkemedel motsvarar hela läkemedelsnotan, sa Karin Johansson.
Hon informerade också om regeringens satsning på ett Internetbaserat personligt hälsokonto som ska börja
lanseras i mindre skala nästa höst. Det personliga hälsokontot kan beskrivas som en elektronisk plattform där den
enskilde kan samla och spara hälsoinformation om sig själv.
– Till plattformen ska olika applikationer kunna anslutas för till exempel uppföljning av egenvård och friskvård. Och
här kan vården till exempel docka på med webbtjänsten Mina vårdkontakter. Vi beﬁnner oss i en upphandlingsfas
just nu som Apotekens Service AB håller i, berättade Karin Johansson.

Statligt bolag blir myndighet

Konferensdeltagarna ﬁck även veta att Apotekens Service AB ska ombildas och utgöra grunden för en ny infrastrukturmyndighet. Det är första gången som ett statligt bolag görs om till myndighet, och ombildningen ska vara klar 1
januari 2014. Ett spännande men också krävande arbete, tyckte Karin Johansson.
– Den nya myndigheten ska inte bara administrera apoteksfrågor. Här ska till exempel också hälsokontot ligga,
förklarade Karin Johansson.
Avslutningsvis betonade Karin Johansson att den nuvarande Nationella eHälsostrategin från 2010 ligger fast.
Målområdena är fortfarande relevanta.
– Men vi vill att arbetet ska bli mera konkret. Därför håller vi på ta fram en handlingsplan med ett antal mätbara mål
från 2013, berättade hon.

Två hälsoportaler går samman

Efter Karin Johanssons inledande föredrag var det dags för konferensens tre huvudtalare. Först ut var Åke Rosandher, chef för Center för eHälsa i samverkan, CeHis, som koordinerar landstingens och regionernas eHälsoarbete. Han
gav en översiktlig bild av nuläget när det gäller eHälsoinförandet i landstingen och regionerna, och berättade också
om CeHis handlingsplan för 2013-2018.
I handlingsplanen ﬁnns bestämda mål som ska uppfyllas inom områdena invånartjänster, vårdtjänster och infrastruktur. Majoriteten av målen inriktas på eHälsotjänster till invånarna.

– Ett sådant mål handlar om användningen av Mina vårdkontakter. Idag har tio procent av invånare ett eget konto.
Målsättningen är att användningen ska fördubblas varje år de närmaste åren, berättade Åke Rosandher.
Han berörde också den kommande sammanslagningen av webbplatserna 1177.se och Vårdguiden.se.
– Det är mycket positivt att det skapas en enda nationell portal för råd om vård på Internet för invånarna, betonade
han, och förklarade det är Stockholms läns landsting som ska ansvara för driften och utvecklingen av den
sammanslagna webbplatsen på nationellt uppdrag.
Åke Rosandher räknar också med att landstingen och regionerna ska börja samarbete mer även inom andra
IT-områden än just eHälsa.
– Det är ett sätt att skapa ekonomiskt utrymme för ökade satsningar. I handlingsplanen nämns som exempel ekonomisystem, personalsystem och gemensam IT-drift, sa han.

eHälsa behöver positiva kommunpolitiker

Att prata om eHälsa ute i kommunerna har inte alltid varit lätt. Det sa Catharina Mann, som var den andra av konferensens huvudtalare. Catharina Mann är programägare för Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg vid Sveriges
Kommuner och Landsting, SKL.
– Vi jobbar ju med vård och omsorg, inte IT, var ett svar som jag ofta ﬁck tidigare. Men nu är kommunerna också
med på tåget och personalen börjar alltmer se eHälsa som sin fråga. Är det en IT-lösning som verkar intressant vill
man direkt köra igång och använda den, berättade hon.
Catharina Mann är glad över att inställningen ändrats. Med hjälp av de nya tekniska lösningarna kan personalens
arbete underlättas, samtidigt som ﬂer människor får möjlighet att bo kvar hemma, menade hon. Men, tillade hon,
om den nya tekniken ska få genomslag i kommunerna måste den politiska ledningen vara intresserad av eHälsa.
– Vi ser tydligt hur eHälsa och politik hör ihop. I de kommuner där politikerna ser möjligheterna med eHälsa, är också
cheferna intresserade av frågan. Finns det däremot inget politiskt intresse, är inte eHälsa något som cheferna prioriterar, förklarade hon.

Åtta miljoner till olika försök

Om Socialstyrelsens utvidgade samordningsansvar för den gemensamma informationsstrukturen berättade Kristina
Bränd Persson, konferensens tredje huvudtalare. Hon är chef för enheten för fackspråk och informatik vid Socialstyrelsen.
– Vi har fått ett fortsatt uppdrag av regeringen att underhålla, förvalta och utveckla arbetet med ett gemensamt
fackspråk och strukturerad information inom vård och omsorg. För att få vägledning i arbetet kommer ett nationellt
råd att inrättas, sa hon.
Som ett sätt att stimulera arbetet med den gemensamma informationsstrukturen kommer Socialstyrelsen att på
uppdrag av regeringen dela ut åtta miljoner kronor till olika testverksamheter. Ansökningstiden för 2103 gick nyligen
ut och ett 60-tal ansökningar har kommit in.
– Men även om intresset för ett gemensamt fackspråk och strukturerad information ökad det senaste året, så kan
det ibland vara svårt för den enskilda personen att se nyttan, berättade Kristina Bränd Persson.
Hon underströk att det är viktigt att man som personal inser att det jag dokumenterar ska vara till nytta för någon
annan, att informationen ska gå att lita på och kunna återanvändas. Därför måste information som skapas i vård och
omsorg vara enhetlig, entydig och jämförbar, förklarade hon.

eHälsotjänster gav ökad livskvalitet

Efter detta inledande block i plenum fortsatte konferensen med ett stort antal parallella inspirationsseminarier.
Totalt fanns 20 olika sådana 20-minuters seminarier att välja mellan inom fyra olika temaområden.
Ett av temaområdena handlade om invånarens möjligheter till ökad delaktighet, och intresset var stort när Thommy
Edberg, dialyspatient från Jönköping, berättade hur eHälsotjänster ökat hans livskvalitet.
– Idag bestämmer jag själv när jag ska ha min behandling. Det är jag som styr mitt liv. Tidigare handlade tillvaron
bara om min sjukdom. Så är det inte längre, berättade han.
Thommy Edberg är njurtransplanterad och behöver dialys 20-24 timmar i veckan. Han är en av de patienter vid
dialysenheten på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping som fått möjlighet att själv ta ansvar för behandlingen av sin
sjukdom. Målet är att de ﬂesta dialyspatienter ska kunna sköta sin behandling i hemmet.
Thommy Edberg har successivt fått lära sig att klara av dialysen på egen hand. Idag har han en dialysmaskin i
bostaden. Möjligheterna ﬁnns också att via en webbtidbok i Mina vårdkontakter själv direktboka en dialysmaskin på
sjukhuset.
– Via videokonsultation kan jag prata med en sköterska och också få hjälp att lösa tekniska problem. Jag känner mig
trygg och lyckligt lottad jämfört med andra patienter. Det innebär så otroligt mycket för mig att inte behöva vara
bunden av dialystiderna på sjukhuset, berättade han.

Robotgiraﬀ och eHemtjänst

I pauserna mellan de olika seminarierna hade deltagarna möjlighet att besöka tre olika Levande verkstäder. I den
Levande verkstaden för välfärdsteknologi för vård och omsorg i hemmet fanns bland andra Maria Gill, sjuksköterska
och projektledare från Västerås stad. Hon var på plats för att berätta om en försöksverksamhet med eHemtjänst.
– Vi vill underlätta för äldre att bo kvar hemma med hjälp av modern teknik. Det handlar inte om att ersätta all
hemtjänst med elektroniska tjänster, utan att kunna erbjuda vissa äldre och funktionshindrade ett nytt sätt att få
delar av hemtjänsten på, förklarade hon.
De tolv deltagarna i projektet har erbjudits en handfull olika tjänster, däribland Nattfrid som innebär att personalen
tittar till den boende via en kamera i sovrummet för att inte störa sömnen med ett fysiskt besök.
En annan mer spektakulär tjänst kallas för Giraﬀen. Det handlar om en knubbig apparat på hjul med en bildskärm
fastsatt högst upp på en lång hals. Roboten står i användarens hem och manövreras på distans av personal i
hemtjänstlokalen. Via roboten kan personalen och den boende se och prata med varandra.
– Från och med 2013 ska vi erbjuda eHemtjänst som ett komplement till alla som använder hemtjänst i kommunen,
berättade Maria Gill.

Juridisk första hjälpen

På den Nationella eHälsodagen 2011 introducerades Juristakuten – en särskild monter där besökarna kunde
diskutera juridiska spörsmål med experter. Även i år erbjöds deltagarna en sådan juridisk första hjälpen.
En av experterna som tog emot frågor var Anna Åberg, förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
– Liksom förra året handlar majoriteten av frågorna om Patientdatalagen och vad man får och inte får göra. Många
undrar hur man ska göra för att inhämta samtycke från beslutsoförmögna patienter, berättade hon.

Kompetenslyft för 47 miljoner

På konferensen fanns också möjlighet att pröva på ett kompetenslyft i eHälsa. För detta inslag svarade Stockholms
läns sjukvårdsområde som anordnade en workshop. Här gavs information om ”Kompetenslyftet eHälsa” som är ett
tvåårigt EU-projekt. Besökarna ﬁck också själva delta i något av projektets nio dialogseminarier.
Projektet har en budget på 47 miljoner kronor och syftet är att öka medarbetarnas kunskap om eHälsa. Det handlar
till exempel om att kunna använda journalsystem, olika statistik- och uppföljningsprogram, Mina vårdkontakter och
webbportaler med information riktad till vårdgivare och patienter.
– Metoden bygger på att alla medarbetare deltar i dialogseminarium kring ”månadens tema”. På varje enhet ﬁnns
en utbildningsledare som håller i dialogseminariet. Vi lär av varandra hur vi på bästa sätt ska använda de elektroniska systemen i vården, förklarade Ulrika Bjarre, distriktsläkare och en av utbildningsledarna.

Panelsamtal om det framtida arbetet

Den näst sista punkten på det digra konferensprogrammet var ett panelsamtal med representanter från samarbetsorganisationerna inom Nationell eHälsa.
Bland annat diskuterades hur införandet av eHälsa kan påskyndas ytterligare och vad som kan hindra utvecklingen.
Flera betonade vikten av en fullt fungerande infrastruktur. En av dessa var Inga-Karin Fryklund, förbundsdirektör för
Vårdföretagarna, som menade att det är brist på insikt om man tror att tåget kan gå innan rälsen rullats ut.
Ragnwi Marcelind, statssekreterare på Socialdepartementet, avslutade dagen. Hon hoppades att alla deltagarna
kände sig taggade och inspirerade att fortsätta det viktiga arbetet. Att gå före, som hon uttryckte saken.
Moderator Håkan Eriksson ﬁck det sista ordet; ”Det allra bästa sättet att förutse framtiden är att uppﬁnna den”.
Skribent: Barbro Falk på uppdrag av programrådet för Nationella eHälsodagen 2012
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