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Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 49/04 Förstudie
beträffande styrning av IT-utvecklingen inom Stockholms läns
landsting
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att avge yttrande enligt nedan.
Revisorerna pekar på att Stockholms läns landsting saknar en strategi för
den IT- utveckling som ligger vid sidan av projektet med Gemensam
vårddokumentation (GVD). Således är inte IT-strategin integrerad med
verksamhetens alla delar.
Revisorernas konstaterand att IT-styrningen tidigare varit decentraliserad
stämmer. Samtidigt har ett arbete pågått sedan förra mandatperioden som
syftat till att åtgärda det problemet. Det är i sammanhanget betydelsefullt att
skilja mellan en decentralisering av styrningen av IT- utvecklingen å ena
sidan och decentraliserade IT-system å den andra sidan.
Av stor vikt är att IT-styrningen fungerar i landstinget och att den sker från
central nivå. Det leder bland annat till att projektstyrningen för ITutveckling kan fungera bättre och samordnat med andra utvecklingsprojekt.
Prioriteringar och nödvändiga avvägningar bör också ske på central nivå.
Syftet med en sådan organisation är att skapa IT- lösningar som fungerar
tillsammans och i alla de verksamheter som berörs i landstinget. Det innebär
emellertid inte att systemen måste vara centraliserade. Kraven på systemen
bör vara förknippade med fastställande av standarder och principer.
Statsmakten har hittills inte förmått att formulera tydliga standarder för hur
främst vårddokumentationen ska se ut. Några skäl för statsmakten att styra
övriga IT-stöd finns inte, annat än ur tillsynssynpunkt avseende vårdens
säkerhet. Däremot påverkar självfallet den tekniska lösningen för
vårddokumentation hur arbetet sker på avdelningar och kliniker. Som en
följd påverkas då också allt det IT-stöd som används inom sjukvården.
De krav som landstinget bör ställa på systemen är att de är integrerade i
verksamheten samtidigt som de fungerar decentraliserat. Ett sådant synsätt
kräver en helhetsbild. Det är också först då som de verkliga
rationaliseringsvinsterna kan uppstå.

