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Förutom nätläkarfrågan, som också hanteras av 
Sjukvårdsdelegationen på SKL, står informations
säkerhetsfrågorna högt.

– Vi vill ju ha samarbete mellan myndigheter 
och vården. Då måste det gå att utbyta informa
tion på ett säkert sätt. Nu används telefonen, 
men hur vet man då vem man egentligen delar 
känslig information med, undrar Daniel retoriskt.

SKL arbetar främst med att ge stöd till kom
muner och regioner, bland annat med ny in
formationssäkerhetspolicy. Det handlar om att 
skydda informationen från cyberattacker och 
intrång.

– Vi måste modernisera lagstiftningen och 
vi har uppvaktat regeringen flera gånger. Lagen 
måste anpassas till en digital verklighet. Nuva
rande regler försvårar verksamhetsutveckling och 
gör det besvärligt att återföra kunskap till vårdgiv
aren, vilket i sin tur komplicerar uppföljning och 
lärande. Hur ska utbyte mellan hälso och sjuk
vård och kommunerna gå till? Idag får man inte 
ge kommunen direktåtkomst till journalsystemen, 
vilket förstås förvårar samarbetet. Det drabbar 
våra sköraste patienter, säger Daniel.

Otrohetsersättning leder fel
När det gäller nätläkarna försöker man nu ta ett 
större grepp. Inte bara ersättningsfrågorna står 
på dagordningen, utan också regelverk för mark
nadsföring och kvalitetskrav.

Daniel Forslund sprudlar av idéer och energi. 
Frågan är dock vad han förmår och om han förstår 
baksidan av digitaliseringen. Han känner inte till 
engelska ”Doctor at hand” (se Distriktsläkaren 
22019, sid 8) som lett till en selektering av pa
tienter, och därmed stora ekonomiska svårigheter 
för de vanliga vårdcentralerna.

– Det måste jag titta på. Redan idag missgyn
nar ersättningen de som har ett tungt uppdrag. 
Det är ett dilemma – vi vill ju att en vårdcentral 
ska kunna specialisera sig.

Jag berättar om en vårdcentral i Halland som 
satt upp anslag i sitt väntrum där de informerar 
om den otrohetsersättning de drabbas av när de
ras listade patienter söker digital vård. De ber 
patienterna helt enkelt att undvika nätläkare.

– Att räkningen från nätläkarna går direkt till 
vårdcentralen leder ju helt fel. Det bromsar ju 
snarast utvecklingen. Vi vill ha digital vård inte
grerad i den vanliga vården, en totalentreprenad 
där kontaktsätten är integrerade precis som tele
fon eller andra kontaktmetoder. 

Entusiastiskt landstingsråd
får ansvar för e-hälsofrågorna
Daniel Forslund har jobbat med IT-frågor sedan 2004, på regeringskansliet, Vinnova och i Stockholms läns landsting. 
Från april är han också ordförande i Beredningen för digitalisering på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Det 
är en entusiastisk nybliven ordförande som tar emot på tjänsterummet i Stockholm.

– Nu ska vi få upp tempot i digitaliseringsfrågorna, lovar han.
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