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Landstingsstyrelsen

Yttrande över betänkandet Strategier och åtgärder för att bredda användningen
av telemedicin och distansöverbyggande vård (DS 2002:3)

Föredragande landstingsråd: Ralph Lédel

ÄRENDET
Socialdepartementet har berett landstinget möjlighet att yttra sig över betänkandet Strategier och åtgärder för att bredda användningen av telemedicin och distansöverbyggande vård.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingskontorets tjänsteutlåtande.

De senaste åren har det pågått många diskussioner om hur IT-tekniken skulle kunna användas till nytta inom sjukvården. Det är en värdefull diskussion för en bransch som till sin
natur är tydligt teknik- och kunskapsintensiv. Inte minst är det av vikt att belysa på vilket
sätt som IT-tekniken kan användas för att hantera många av sjukvårdens stora framtidsutmaningar, i fråga om personalförsörjning, resursanvändning samt stigande krav från patienterna.
Utredningen har på ett förtjänstfullt sätt kartlagt IT-teknikens möjligheter att stödja distansarbete, direkt och indirekt, inom hälso- och sjukvården samt den utbredning denna
användning har i dag. På samma sätt har man analyserat orsakerna till att användningen inte
fått den omfattning som man tidigare väntat sig.
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Utredningen lägger fram en mängd förslag till åtgärder inom fem s.k strategiområden. Alla
dessa förslag ger möjlighet att skapa exempel på former för utvecklad distansvård, som
kan stödja huvudmännen i deras strävan att utveckla vårdens strukturer, i riktning mot ökad
distansvård med hjälp av IT-stöd. I detta arbete är det av vikt att betona att det också finns
ett statligt ansvar i fråga om strategi och resurser. Detta för att telemedicin/televård/distansvård ska ges ett verkligt genomslag.

Ralph Lédel

Christer G Wennerholm
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Socialdepartementet har berett landstinget möjlighet att senast den 3 juli 2002 yttra sig
över betänkandet ”Strategier och åtgärder för att bredda användningen av telemedicin och
distansöverbyggande vård”.
En sammanfattning över betänkandet bifogas (bilaga).

Yttrande har inhämtats från landstingskontoret.

Landstingskontoret har i tjänsteutlåtande den 21 maj 2002 föreslagit landstingsstyrelsen
besluta att avge yttrande enligt kontorets förslag, att lägga skrivelsen till handlingarna.
Utredningen har på ett förtjänstfullt sätt kartlagt IT-teknikens möjligheter att stödja arbete
på distans, direkt och indirekt, inom hälso- och sjukvården och den utbredning denna användning har i dag. På samma sätt har man analyserat orsakerna till att användningen inte
fått den omfattning som man tidigare väntat sig.
Landstingskontoret delar arbetsgruppens uppfattning att det ankommer på vårdens huvudmän att genomföra det förändringsarbete som krävs, när det gäller vårdens grundläggande
strukturer, för att införande av IT-stöd för distansvård ska ge full effekt, i form av höjd
kvalitet och förbättrad service för patienterna liksom ökad produktivitet och effektivitet i
verksamheten. Ett sådant arbete pågår inom Stockholms läns landsting, inte minst när det
gäller att förbättra kontakterna och informationsutbytet mellan patienter och vårdgivare med
hjälp av IT-stöd.
Vi delar också arbetsgruppens uppfattning att de största effekterna av en utvecklad distansvård kan fås i ett nationellt perspektiv, där samarbetet utvecklas även över huvudmannagränserna. Utredningen lägger fram en mängd förslag till åtgärder inom fem s.k. strategiområden. Alla dessa förslag ger möjlighet att skapa exempel på former för utvecklad distansvård, som kan stödja huvudmännen i deras strävan att utveckla vårdens strukturer, i
riktning mot ökad distansvård med hjälp av IT-stöd.
Landstingskontoret stödjer arbetsgruppens uppfattning att regeringen med insatser i enlighet
med utredningens förslag, med relativt begränsade resurser, kan uppnå betydande effekter,
när det gäller utvecklingen av telemedicin/televård/distansvård, även i ettnationellt perspektiv.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 29 maj 2002.
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