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Många bra funktioner inom
fem år i våra journalsystem

Få saker påverkar läkares arbetsmiljö så myck
et som journalsystem. Trots systemens enorma 
betydelse för sjukvården, ges de varken de eko
nomiska resurser eller den uppmärksamhet på 
ledningsnivå som de förtjänar.

Att man får vad man betalar för är i någon 
mån sant, och mer resurser behövs onekligen för 
att ”bli bäst i världen på att använda digitalise
ringens och ehälsans möjligheter” som staten 
slagit fast i Vision eHälsa 2025. Men pengar är 
inte allt. Det saknas också personer med klinisk 
kompetens som kan förstå hur tekniken bäst kan 
utnyttjas och införas. Därutöver är lagen om of

fentlig upphandling illa lämpad för upphandling 
av komplexa system, där vi inte alltid på förhand 
kan veta vilka funktioner vi behöver och där vår
dens utveckling kräver en kontinuerlig utveckling 
och anpassning av systemen.

Det börjar dock att ljusna, och vården kommer 
märka av ett betydligt högre utvecklingstempo 
under de kommande fem åren än de senaste tio. 
Fler och bättre funktioner kommer nå vårdens 
medarbetare och patienter. I Skåne och VGR på
går som bäst förberedelserna för att införa Cerner 
Millenium, ett omfattande vårdprocesstöd från 
den amerikanska jätten Cerner. SUSSAgruppen 
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Framtidens journalsystem kan föreslå diagnos och handläggning, skriver själva journalnotatet, letar fram relevant 
information, tolkar röntgenbilder och underlättar kommunikationen med patienterna. De närmaste fem åren kommer 
vi få se ett högt utvecklingstempo.
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(Regionerna Örebro, Sörmland, Blekinge, Väster
botten och Västernorrland med optionsregioner 
Gävleborg, Halland, Norrbotten och Dalarna) har 
nyligen avslutat sin upphandling, där man valde 
det svenska systemet Cambio Cosmic. I Stock
holm pågår upphandling av en ny vårdinforma
tionsmiljö, och ett tilldelningsbeslut förväntas 
runt årsskiftet. De regioner som redan använder 
Cambio Cosmic (Östergötland, Uppsala, Värm
land, Västmanland, Jönköping, Kalmar, Krono
berg, Jämtland/Härjedalen) beslöt förra året att 
gemensamt investera 500 mkr under en femårs
period för att vidareutveckla systemet.

Så vad kan vi vänta oss? Jag har listat sju 
punkter, som vi kan önska av framtidens jour
nalsystem.

1. Tydligare problem-/processorientering
Journalsystem idag är till stora delar organisa
tionsstrukturerade, dvs. informationen hålls sam
man utifrån vilken enhet patienten har varit på. 
Det skapar stuprör med information, som inte 
passar i en modern vårdverksamhet, där pa
tienten kan flöda mellan specialistmottagning, 
sjukhus, vårdcentral och akutmottagningar. Det 
är näst intill omöjligt att idag få en samlad bild 

av vad som exempelvis hänt en patient med dia
betes. På samma sätt är det många gånger ett 
detektivarbete för att förstå var vi befinner oss 
i utrednings/behandlingsflödet och vilka andra 
viktiga hälsoproblem som patienten har. Ett mer 
problemorienterat journalsystem med möjlighet 
att kunna följa hälsoproblem ”på tvärs” genom 
organisationen skulle innebära många fördelar.

2. Processtöd och medicinska riktlinjer inbäddade
Alla sjukvårdsorganisationer har idag kvalitets
ledningssystem; enorma databaser med riktlin
jer och rutiner för snart sagt varje liten del av 
verksamheten. Läsarna utgörs – utöver de som 
författat dokumenten – i första hand av revisorer 
och administrativ personal, då sökbarheten är låg/
obefintlig.

I framtida journalsystem kommer det vara 
möjligt att mer direkt stödja handläggningen av 
patienten. Om en patient kommer in med ”bröst
smärta” kan de aktiviteter som bör genomföras 
(som EKGtagning, mätning av troponin etc.) au
tomatiskt läggas in och de medarbetare som ska 
utföra aktiviteterna notifieras. På samma sätt kan 
behandlingsriktlinjerna när man väl konstaterat 
att det rör sig om en lungemboli direkt finnas 
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tillgängliga som rekommenderade aktiviteter och 
ordinationer, färdiga för läkaren att ordinera. Det 
kan snabba upp arbetet för läkaren och bidra 
till att nya behandlingsrekommendationer får 
snabbare genomslag. Kritiskt är dock hur syste
men presenterar informationen, så att den blir 
ett stöd till läkarens beslutsfattande och inte 
”kokboksmedicin”.

3. Din digitala assistent
I våras när jag var på världens största vård IT
mässa i Orlando (HIMSS), fick jag demonstrerat 
hur modern taligenkänning kan fungera i framti
dens vård. Scenariet var en ortopedmottagning, 
där läkaren träffade en patient med smärta i sitt 
knä. Läkaren genomförde ett vanligt läkarbesök 
med undersökning. På väggen i undersöknings
rummet fanns en liten svart låda uppsatt, inte 
större än ett mjölkpaket. Lådan innehöll flera 
mikrofoner och en kamera. Med hjälp av denna, 
kunde systemet transkribera hela samtalet mel
lan läkaren och patienten i realtid. Det är förstås 
föga användbart – vem vill ha ett långt samtal i 
journalen? Det riktigt imponerande var det som 
hände parallellt: Systemet gjorde om det som 
sades till en strukturerad journaltext, inklusive 
undersökningsfynd, i realtid! Även förslag till diag
noskodningen fanns klar för läkaren, som efter 
besöket enbart behövde gå igenom och signera 
anteckningen.

Taligenkänning kommer bli en viktig del i fram
tidens journalsystem, till att börja med i form av 
tal till text. Men den riktiga revolutionen kommer 
bli när taligenkänningen blir smart och förstår 
oss; att när vi säger ”återbesök om 2 månader 
med blodstatus och elstatus” förstår att det inne
bär att skapa ett bokningsunderlag i journalen, 
med prover före.

Talförståelsen kommer inte enbart kunna 
användas för datorns förmåga att förstå vad vi 
säger, den kommer också kunna hjälpa oss hitta 
i ostrukturerad information. Vi kommer på sikt 
inte behöva kämpa med att trycka in journalin
formationen under väldigt detaljerade sökord, 
eller välja vissa fasta val. Datorn kommer att 
förstå kontexten och innebörden, vilket kom
mer öka användbarheten av journaldokumen
tationen.

4. Situationsanpassad information
När vi började införa en regiongemensam journal 
i Västmanland för många år sedan, minns jag hur 
en orolig läkare kontaktade mig och undrade hur 
hen nu skulle hinna göra sitt jobb: Hur skulle hen 
kunna läsa allt som fanns om patienten i den ge
mensamma journalen innan hen fattade ett beslut 
om behandling? Nu har de flesta av oss accepterat 
att det är omöjligt att läsa hela patientens journal 
och vi litar till att vi får en rimlig överblick av det 
väsentliga genom att ta del av en gemensam läke
medelslista, samlade laboratoriesvar och – i bästa 
fall – sammanfattande översikter. Detta gör att vi 
med all säkerhet faktiskt missar något väsentligt 
(tidigare hade vi inte kunnat missa det, för att vi 
inte hade tillgång till det!). Det vore därför bra 
om vi kunde få hjälp att vaska fram det väsentli
ga i varje given situation, då det ju är något som 
varierar beroende på det aktuella hälsoproblemet 
och plats i vårdprocessen.

I framtiden vet journalsystemet att om pa
tienten söker för ”bröstsmärta” är vi särskilt in
tresserade av att veta om patienten tidigare haft 
någon hjärtinfarkt, genomgått kranskärlsingrepp, 
har vissa riskfaktorer, hur senaste EKG såg ut 
etc., och kan presentera det för oss. Vi skulle 
också kunna ställa frågor eller uppmaningar till 
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systemet, i skrift eller tal, av typen ”Har patien
ten genomgått någon gastroskopi?” eller ”Visa 
mig alla lungröntgenundersökningarna.”. Det är 
också möjligt att systemet lär sig hur jag brukar 
göra i en viss situation, och underlättar för mig 
att göra de momenten igen. Sistnämnda utgör 
dock en viss risk, då jag skulle kunna få hjälp 
att permanenta dåliga vanor. Man skulle i så fall 
istället kunna visa hur ett bestämt urval av mina 
”topppresterande” kollegor brukar göra.

5. Automatisering av meningslösa uppgifter
De första robotar du kommer jobba med, är de du 
inte ser! En del av er gör det kanske redan idag, 
utan att veta om det. RPA (robotic process auto
mation) innebär ”mjukvarurobotar”, program som 
kan läsa av vad som sker på en skärm och utföra 
åtgärder i form av tangent och musrörelser enligt 
ett förutbestämt regelverk. Dessa kan användas 
för att göra våra inte så smarta journalsystem lite 
smartare, i väntan på att de utvecklas. Exempel 
på användningsområden för RPA är att kopiera 
information från vissa fält i ett journalsystem till 
ett annat system (eller kvalitetsregister). Kort och 
gott, utmärkt för olika typer av monotona arbeten 
som vi människor finner – med rätta! – menings
lösa och tråkiga. Fördelen med mjukvarurobotar
na är att de jobbar snabbt och kan jobba när 
de flesta andra inte jobbar. Det krävs inte heller 
kostsamma och besvärliga integrationer mellan 
systemen. På kort sikt kan därför RPA skapa en 
del nytta i sjukvården.

6. Det smarta systemet
Få begrepp har varit mer omtalade de senaste 
åren än artificiell intelligens (AI). Det förvän
tas lösa nästan alla samhällsproblem, kan man 

ibland få intrycket av. Sant är att utvecklingen 
inom området går oerhört snabbt, och det kom
mer definitivt påverka sjukvården. Taligenkän
ning nyttjar AI för att förstå mänskligt tal. Den 
främsta tillämpningen inom sjukvården kommer 
inledningsvis dock vara inom bilddiagnostik. Det 
kan handla om att som radiolog få hjälp att följa 
lesioners utveckling i en serie med DTundersök
ningar under flera år, att som patolog få markerat 
intressanta områden som avviker eller automa
tiskt räkna patologiska celler. Det kommer att 
leda till snabbare och mer korrekt diagnostik.

Flera företag driver också utveckling inom 
diag nostikområdet utifrån anamnes, där patien
ten genom att beskriva sina problem och svara 
på frågor får förslag på diagnoser. Utifrån ett 
professionellt perspektiv kan man vara skeptisk, 
när man vet vilken komplex process det många 
gånger är att ställa korrekt diagnos. Men om några 
år kan man mycket väl tänka sig att datorerna job
bar parallellt med oss i kliniken, har tillgång till 
både anamnes, undersöknings och analysdata 
och kan hjälpa oss att se mönster och ge förslag 
på differentialdiagnoser i de fallen där man inte 
kommer framåt.

7. Maximerad patientdelaktighet
Ju mer patienter vill och kan göra själva, desto 
mer tid får vi att ägna oss åt dem som varken kan 
eller vill. Det finns stor potential i att utveckla 
dagens illa utformade stöd för patientdelaktig
het via exempelvis 1177. Enkla saker; som att 
patienten själv kan av och omboka sin tid direkt 
i våra tidböcker är ännu inte infört på bred front. 
Elektroniska meddelanden till och från patienten 
hanteras i separata system, skiljt från journalsy
stemet, vilket gör att det tar längre tid för vården 
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om patienten kommunicerar digitalt än i de tra
ditionella kanalerna. Det kan sammanfattas med 
ett ord: Pinsamt! Det är inte konstigt att patienter 
vänder sig till nätläkare.

I framtiden kan patienten lätt kommunicera 
med vården när hen önskar. En första automati
serad hantering kan göras via robotar/AI (”chatbo
tar”), antingen via tal eller text. Där kan patienten 
få hjälp med såväl administrativa ärenden, samt 
en inledande kartläggning av ett nytt hälsopro
blem och bli slussad till rätt instans. Den in
formation vården efterfrågar, kan direkt flöda in 
från patienten i journalsystemet. På så sätt kan 
exempelvis det uppföljande besöket för diabetes 
fokusera på de frågor patienten tycker är viktiga, 
genom att svara på rutinfrågor och blodsockerkur
vor finns tillgängliga före besöket. Möjligheterna 
är här enorma, särskilt med tanke på att över 
90% av svenskarna har en smart telefon.

Ny teknik kan befria oss från meningslöst arbete
Det är lätt att känna viss oro över framtidens di
gitaliserade sjukvård. Försvinner det mänskliga? 

Reduceras medicinen till algoritmer och rutiner? 
Vad händer med patienten som individ? Och vad 
händer med läkarrollen?

Jag tror att läkarrollens fokus blir på det som 
datorerna är dåliga på: Omtanke, empati och 
hantverket! Insikten om att vidare utredning inte 
bidrar positivt till livskvaliteten för den multisjuka 
Elsa 92 år. Förståelsen för att det dåliga långtids
blodsockret inte beror på att insulindosen är för 
låg, utan för att patienten av olika anledningar 
inte tar sitt insulin. Handen på axeln i rätt tid, 
de tröstande orden. Den mänskliga närvaron när 
patienten reagerar på beskedet att cancern inte 
kan botas.

I bästa fall ger den nya tekniken oss läkare 
mer tid till detta och befriar oss från meningslöst 
kopieringsarbete, ändlöst letande i långsamma 
journalsystem och stressen över att ha missat det 
väsentliga. För att det ska ske, är det dock nöd
vändigt att vi engagerar oss i den framtida vård 
ITutvecklingen; på vår arbetsplats, i vår region 
och nationellt. Framtiden är snart här. 
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