
 

 

 
Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF) tackar för möjligheten att lämna synpunkter på Läkarför-
bundets ”Förslag till Policy digitala verksamhetsstöd och arbetsmiljö” - Gem 2019/00XX. 
 
DLF instämmer med Läkarförbundets uppfattning att dagens IT-system behöver förbättras och för-
enklas samtidigt som fokus måste vara på att systemen ska fungera och underlätta för läkaren i 
vardagen, samt att digitaliseringen av vården skapar möjligheter för effektivare - och mer patient-
säker vård. 
 
Några saker önskar vi särskilt lyfta ur primärvårds perspektiv.  
 
2.1 Ökad delaktighet, effektivitet och kvalitet 
”Digitaliseringen innebär en möjlighet för samhället att effektivisera vården för att möta den ökande 
efterfrågan på vård- och omsorgstjänster. Detta gäller inte minst tillgänglighet; med hjälp av nya 
digitala kanaler kan patienter nå sin läkare snabbt och enkelt, t.ex. kan en större andel av patien-
ternas uppföljning ske på distans istället för via fysiska läkarbesök. Med en ökad digital tillgänglig-
het kan läkaren därför använda en större andel av den arbetstid som finns för patientkontakt till fy-
siska undersökningar samt behandla svårt sjuka patienter.” 
 
Digitalisering leder bla till ökad tillgänglighet av primärvården. Utan ökade resurser till primärvår-
den riskerar digitaliseringen att bidra till en sämre arbetsmiljö för läkaren i primärvården. Även om 
man räknar med effektivare vård, så riskerar arbetsbördan att öka om inte antal läkare i primärvår-
den också ökas. Digitaliseringen får inte underminera läkarkontinuitet - försämra möjligheter att 
skapa långsiktiga relationer med patienter.  
 
Antagande att ökad digital tillgänglighet frigör arbetstid för fysisk patientkontakt samt att behandla 
svårt sjuka patienter förutsätter verkligen att IT-stöd är verksamhetsanpassat för just primärvården. 
Man bör dock vara medveten om att digitala besök, chattdialoger etc också tar tid i anspråk precis 
som dagens redan väl använda telefonuppföljningar utan bildfunktion. Den stora vinsten blir att pa-
tienten inte behöver åka till vårdenheten men vi ställer oss tveksamma till att det kommer att frigö-
ras så mycket extra tid för fysiska besök.  
 
Vi välkomnar digitaliseringens möjligheter till ökad patientdelaktighet i vården.  
 
2.2 Behov av verksamhetsutveckling och gemensam standard 
”Vården står inför ett stort förnyelsearbete. Den stora utmaningen med digitaliseringen i vården 
handlar inte bara om nya tekniska lösningarna utan till stor del även om den verksamhetsutveckl-
ing som måste ske i takt med digitaliseringen. För att tekniken ska kunna tas tillvara och man ska 
dra nytta av fördelarna med tekniken behöver nämligen verksamheten utvecklas och anpassas för 
det.” 
 
Verksamhetsutveckling i primärvården bör först och främst styras i ett samspel mellan patienternas 
behov och medarbetarens behov av att bedriva god och säker vård. Digitaliseringen bör ses som 
ett medel, ett verktyg med hjälp av vilket verksamheten utvecklas. Utan att göra avsteg från vår-
dens prioriteringsprinciper.  
 
Primärvårdens arbetssätt skiljer sig väsentligt från slutenvårdens arbetssätt. Skillnader i arbetssätt 
bör beaktas. Ändamålsenlighet och användarvänlighet bör inte vara underordnad till digitaliserings-
mål i sig.  
 
4.7 och 4.10 Beslutstöd och AI i hälso- och sjukvården kompletterar personalen 



 

 

I samråd med professionen och med stöd av primärvårdsforskning ser vi fram emot utveckling av 
beslutstödsystem och AI. Beslutstöd och AI får inte vara tvingande på så sätt att det inte finns ut-
rymme för individanpassad, personcentrerad vård. Kravspecifikationer är olika för vård som bed-
rivs på sjukhus, eller vård som bedrivs på vårdcentral.  
 
Till slut några övergripande synpunkter. Arbetet i primärvården präglas av ”det allmänmedicinska 
arbetssättet”. Möjligheter att skapa långsiktiga relationer med patienter och läkarkontinuitet är vik-
tiga kvalitetsfrämjande egenskaper i primärvård. Digitaliseringens olika delaspekter bör stödja och 
främja det allmänmedicinska arbetssättet. Idag ser vi snarare att digitaliseringen bidrar till fragmen-
tisering av primärvård och svårigheter att ge personcentrerad vård.  
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