
mellan den arbetsföra delen av befolkningen och övriga och 
helt klart identifierat en del av framtidsbilden. Sen är det alltid 
svårt att sia in i framtiden. Jag tror att det kan finns flera pus-
selbitar. Självklart kommer tekniken att kunna presentera mer 
och bättre råd för både egenvård och navigering in i de flöden 
där annan vård kan ta vid. Men jag misstänker att när det 
ibland drar ihop sig till handpåläggning, lyhördhet och klu-
righet, så blir det svårt för tekniken på egen hand. Hur många 
gånger har det inte visat sig vara andra bakomliggande pro-
blem som varken patienten eller jag som läkare först förstod. 
Om det är svårt för mig, som ändå kan lägga handen på för 
att komma vidare, hur svårt ska det då inte vara för maskinen?

– Jag tror att vi behöver försöka kombinera maskinens 
outtröttliga informationssökande, mönsterkartläggande och 
kunskapspusslande med människans handpåläggning, finger-
toppskänsla, kreativitet och omdöme i kniviga situationer. Jag 
tror inte vi pratar om antingen eller, utan om både och.

– Sen är det ju mycket hajp kring ny teknik, AI och e-häl-
sa i allmänhet. Jag tror att vi kommer att få rejäla vinster 
redan genom att få bort dubbeldokumentation, få koll på 

Digitalisering, på gott eller ont?
Vid det fackliga seminariet i Steningevik höll Rikard 

Lövström en föreläsning om aktuella och framtida frågor 
kring digitaliseringen av hälso- och sjukvården.

Vi behöver hålla huvudet kallt och kombinera de för-
delar maskiner kan ge med människans handpåläggning, 
fingertoppskänsla, kreativitet och omdöme, menar han.

I många år har distriktsläkaren Rikard Lövström arbetat med 
IT, e-hälsa och digitalisering. Han är ledamot i RLIM, Rådet 
för läkemedel, IT- och medicinteknik, i Läkarförbundet. Han 
är även vice ordförande i Svensk Förening för Medicinsk In-
formatik, SFMI, och har också varit medicinskt sakkunnig i 
flera olika nationella IT-projekt.

Vad har drivit dig att kombinera läkarrollen med ett starkt enga-
gemang för e-hälsa och digitalisering?
– Jag har sett att det går att förbättra informationshanteringen 
kring patienten, så att det blir lättare att koncentrera sig på 
det vi läkare faktiskt är utbildade för; som handpåläggning, 
att tolka komplex information, använda vårt omdöme, våra 
kunskaper och vår fingertoppskänsla för att hjälpa patienten 
vidare i en ibland ganska snårig verklighet. Jag har insett att 
jag har en förmåga att förstå teknik som under motorhuven 
kan bistå oss i det arbetet. Att vara brobyggare mellan klinik 
och teknik har liksom blivit mitt kall.

Kärt barn har många namn: IT, e-hälsa, digitalisering. Begrep-
pen används lite hur som helst, är det skilda begrepp eller kan de 
användas synonymt?
– Det går mode i benämningarna, men i grunden handlar det om 
att utbyta information och att skapa röda trådar i informationen 
kring patienten med så bra stöd från maskinerna som möjligt.

På det fackliga mötet i Steningevik föreläste Rikard Löv-
ström om digitalisering. Han nämnde Roger Molin, analyti-
ker på Sveriges Kommuner och Landsting, som i en intervju 
med Läkartidningen (2017-10-02) jämför sjukvården med 
hur moderna skogsmaskiner har påverkat skogsnäringen. 
Enligt honom är vår tids skogsmaskin digitaliseringen. Den 
uppgift som allmänläkare har, att ta upp anamnes, är skräd-
darsydd för en artificiellt intelligent dator, menar han.

Hur ser du på hans framtidsbild? Och vilka vinster och utma-
ningar ser du med digitaliseringen?
– Roger har fått oss att vakna inför den kommande obalansen 

Robotar kan inte ersätta allmänläkarens
fingertoppskänsla och omdöme
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Rikard Lövström har vandrat vidare i karriären och arbetar i dag på Social-
styrelsen på enheten för informatik och e-hälsa.

Vilka är dina viktigaste erfarenheter av styrelseuppdraget i DLF?
– Insikten att vi kan påverka mer än vi tror om vi tänker ige-
nom problemen noggrant, och att vi skulle kunna dra nytta 
av utveckling inom både teknik och organisation för att lösa 
dem. En annan insikt är att vi behöver paketera våra insikter 
och förslag till beslutsfattare på ett sätt som de kan dra nytta 
av i sitt arbete, annars är det svårt att påverka besluten.

– Och, att vi lyckats hitta så många goda exempel på in-
tressanta, patientcentrerade sätt att arbeta på och lyfta fram de 
skickliga kollegor som driver det arbetet.

Vad var det roligaste med uppdraget?
– Att upptäcka kloka, skickliga och engagerade kollegor över 
hela landet har nog varit det allra roligaste.

Vilka utmaningar såg du?
– Att problemen som vi möter så ofta har oerhört många di-
mensioner. Vissa dimensioner är medicinskt och organisato-
riskt komplexa och kan då bli tydligare från positionen som 
DLF sitter i. Att vi då pekar på dessa hakar, leder lätt till att 
vi uppfattas som motsträviga av andra parter som från bör-
jan inte såg de problem som vi upptäckt. Där ligger det ett 
kommunikationsansvar på oss gentemot de parterna. Vi vill ju 
förklara och samarbeta med dem för att tillsammans komma 
vidare.

Vilka är de högst prioriterade frågorna för DLF framgent tycker du?
– Att fortsätta bygga relationer till beslutsfattare på högsta 
nivå och bidra med konstruktiva underlag till förbättringar. 
Beslutsunderlag som tar med sig primärvårdens och distrikts-
läkarnas erfarenheter och insikter. Det är ett av få sätt att verk-
ligen kunna göra det bättre för våra kollegor i alla landsändar 
och att långsiktigt skapa bättre möjligheter för initierad hjälp 
till våra patienter.

Det finns förespråkare som anser att DLF och SFAM bör slås 
ihop, vad tycker du?
– Ja, inte bara DLF och SFAM, utan också Läkarförbundet 
och Svenska Läkaresällskapet. Många länder har en gemensam 
läkarorganisation som inte skiljer på den vetenskapliga och 
fackliga grenen. Frågorna går ju ihop på så många sätt. Redan 
att våra beslutsfattare runtom i landet så ofta förväxlar dessa 
organisationer talar för att de borde vara en och samma, för 
att kunna tala med stark röst. Många frågor som exempelvis 
utbildning, läkemedel, teknik och vårdens organisationsfrå-
gor finns i båda läkarorganisationerna. Gränsdragningen i en 
gråzon har svårt att bli något annat än konstlad. Jag vet att 
det är som att svära i kyrkan, men att splittra läkarkåren i två 
organisationer som båda kämpar om uppmärksamheten för-
svagar oss. Jag kan bara notera hur många i vår omvärld som 
förvirras av läkarkårens splittring. Förutsättningen för ett bra 
påverkansarbete är att SFAM och DLF samarbetar tätt, tätt, 
tätt eftersom det annars inte går, tycker jag faktiskt är en del 
av svaret på den frågan.

elektroniska remissflöden, gå över från enstaka recept till 
ordinationskedjor som hänger ihop, utan glapp och miss-
förstånd, få till gemensamma kalenderfunktioner och inte 
minst viktigt, koppla ihop precis den aktuella och precisa 
kunskap som behövs i just den situation vi är i. Men vi ska 
nog inte låta oss förtrollas av förkortningar och modeord 
utan hålla huvudet kallt och vara nyfikna. Om vi sätter oss 
in i möjligheterna kan vi ställa rätt krav på tekniken och hur 
vi ska använda den. Här måste läkare med sin breda kom-
petens ta initiativ och driva utvecklingen, det tycker jag vi 
är skyldiga både patienterna och oss själva. Vem ska annars 
göra det?

Mellan 2015 och 2018 har du suttit i Distriktsläkarföreningens 
styrelse. I april lämnar du styrelseuppdraget. Men lämnar du Di-
striktsläkarföreningen för gott?
– Fortfarande oklart. Jag har fullgjort min mandatperiod som 
ordinarie ledamot, men styrelsen har hittills signalerat behov 
av att jag bidrar med mina särskilda kunskaper i IT-frågor, 
vilket skulle kunna lösas med en adjungering till styrelsen och 
en lite mer begränsad omfattning av arbetet.

distriktsläkaren 1 • 201818



sedan påverka övriga aktörer att ta ansvar för en tydlig do-
kumentation av patientens vård. Lyckas vi inte få till denna 
förenkling kommer vi att administrera ihjäl oss.

I januari i år vandrade du vidare i karriären till Socialstyrelsen 
och Enheten för informatik och e-hälsa. Vad gör du där?
– Jag arbetar med fackspråk i allmänhet och i synnerhet med 
begreppssystemet Snomed CT, som i dagsläget är det rikas-
te systemet för att sätta etiketter på allt som finns och görs 
i vården. Genom att ange de orden/etiketterna kan journal-
systemet hålla ordning på dem "under motorhuven" för att 
skapa både överblick bakåt och underlätta planering framåt, 
och även undvika den dubbeldokumentation som annars ofta 
krävs.

Vad fick dig att ta det steget?
– Enheten har rekryterat ett starkt team med några av de bästa 
personerna jag vet på att hantera medicinska begreppssystem 
som ska fungera "under huven" på våra journalsystem. I kom-
bination med att landsting och leverantörer vaknat upp och 
önskar den typen av kodverk instoppade i "motorerna" i jour-
nalsystemen, så finns det en genuin chans att gå från alltför 
mycket dubbeldokumentation till att lättare hitta rätt infor-
mation och minska onödigt merarbete. Det ska räcka med att 
dokumentera varje viktig information en gång och sedan låta 
systemet hålla ordning och visa upp en överblick. Förutom 
minskat merarbete och bättre överblick ger tydligheten i do-
kumentationen att uppföljning, forskning och uppbyggande 
av ny kunskap effektiviseras. 

Vad hoppas du mest av allt ska komma ut från Anna Nergårdhs 
utredning God och nära vård?
– Att staten och vårdens huvudmän faktiskt kan skapa resur-
ser för att rejält förstärka primärvården. Samtal med en massa 
personer för att skapa samsyn är såklart inte fel, men utan 
mer resurser kommer det knappast att betyda så mycket vid 
dagens slut. Om inte hälso- och sjukvårdens huvudmän på 
allvar förstår att en starkare primärvård ger en både billigare 
och effektivare, vård totalt sett, och att de måste orka fatta 
besluten för att gå dit, då har vi inte vunnit så mycket med 
alla diskussioner.

Vad tycker du krävs för att primärvården ska få en stark ställning 
i svensk hälso- och sjukvård?
– Att beslutsfattare och läkarkår krokar arm. Beslutsfattarna 
kan bidra med beslut och pengar, läkarna med utvecklingsför-
slag, både på den egna vårdcentralen och i linjen. Vi behöver 
fler läkare som chefer. Till och med som politiker. Fler läkare 
behöver bli politiker för att bidra med sina kunskaper och in-
sikter på den politiska nivån.

Vad hoppas du kunna åstadkomma på Socialstyrelsen?
– Att ge vården verktyg för struktur och enkel och precis do-
kumentation. Och att alla nationella register och uppföljning-
ar ska kunna utgå från denna precisa dokumentation utan att 
avkräva vården någon dubbel dokumentation bara för regist-
rens skull.

Om allt var möjligt och du var socialminister – vilka tre beslut 
skulle du fatta på studs?
– 1. Jag skulle anslå 50 miljoner kronor årligen fram till 2025 
för ett nationellt kompetenscenter som ska jobba med att 
bistå vårdgivare att ta fram informationsinnehållet som alla 
journalsystemslösningar i landet behöver förhålla sig till. Vi 
kan mycket väl ha olika system, bara informationen hänger 
ihop. Den ska kunna lagras oberoende av förvaltning och hu-
vudman. Det ska till exempel inte spela någon roll om man 
arbetar som sjuksköterska i kommunen eller som läkare i pri-
märvården, informationen ska kunna delas förutsatt att man 
har rätt behörighet.

– 2. Sedan skulle jag ändra lagstiftningen så att individen 
kan ta del av och styra sin valda hälsoinformation digitalt 
mellan olika aktörer. Likaväl som vi har vanlig post för distri-
bution av papper, och telefon för tal, behöver vi en samhälls-
övergripande lösning för att hantera mottagna eller egenpro-
ducerade digitala handlingar, där individen får möjlighet att 
styra vem som ska få se vad och när, utan att vara beroende av 
en myndighet eller annan dominant aktör. De trevande för-
sök som gjorts till sådana lösningar, har hittills stupat på ett 
tillräckligt bra lagstöd.

– 3. Till sist skulle jag se till att alla registerförfattningar 
skulle ändras så vi får en precis och enkel medicinsk doku-
mentation av själva vården kring patienten. Jag skulle se till 
att staten och myndigheterna städar framför egen dörr för att 

Sveriges Lag, den svarta lagboken, är en lättanvänd, lättöverskådlig och 
pedagogisk sammanställning av svensk lagstiftning indelat i 28 rättsom-
råden. Sveriges Lag 2018 innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 
januari 2018, däribland hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
 Information och bild: Studentlitteratur
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Vad roas du av?
– Att diskutera med många och lägga allt större pussel av 
förståelse och sedan förmedla vad jag nyss lärde mig till 
nästa jag träffar. Att ha nyfikna och filosofiska samtal med 
vänner och familj. Att visa omtanke och därigenom glädja 
andra.

Vad gör dig lycklig?
– När jag ser att jag påverkat viktiga frågor en millimeter åt 
rätt håll och jag inser att jag gjort skillnad för allas fromma. 
Det kan jag leva gott på resten av dagen. Tills jag vaknar nästa 
dag och inser att så mycket fortfarande är ogjort. Faktiskt det 
mesta. Lyckligtvis.

Text och foto:
Eva Nordin

Journalist

Vilken är din drivkraft?
– Jag ger upp varje kväll. Det är för många svårigheter och för 
många som vill för lite eller förstår för lite. Vi har för stora 
organisationer som går i otakt, men det finns också stora per-
sonliga intressen som konkurrerar och står i vägen för att göra 
det bästa. De som både kan förstå och lösa ett visst problem 
behöver kunna samlas i samma rum, annars riskerar proble-
met att förbli olöst.

– Men, varje morgon vaknar jag igen och tänker att vi VET 
ju faktiskt så oerhört mycket om hur vi kan göra många saker 
bättre. Så, min drivkraft är att katalysera så gott jag kan. Att 
leva med insikten och inse att jag kan förbättra, gör det till ett 
kall som står över min egen bekvämlighet och längtan efter att 
egentligen luta mig tillbaka och bara läsa Fantomen och lösa 
kniviga Sudokun.

Vad oroas du av?
– Att opportunismen, ytligheten och de enkla förklaringarna 
till de komplexa problemen tar överhand så att vi aldrig kan 
förstå och lösa problemen på allvar.
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