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Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 14/2005 Granskning av läget om
IT-ramverket för Gemensam Vårddokumentation (GVD) inom Stockholms läns
landsting
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att avge yttrande enligt nedan.
Syftet med IT-strategin för Hälso- och sjukvården inom Stockholms läns landsting är i
första hand att förbättra sjukvården genom att utgå från den enskilde patientens behov.
Ett annat uttalat syfte har varit att strategin ska vara konkurrensneutral. Vidare utgår
strategin från omsorg om patienters och vårdgivares integritet. Gemensam
Vårddokumentation är det huvudsakliga verktyg som har valts för att fullfölja ITstrategin.
Tyvärr förefaller det som att GVD-programmet utvecklats till ett syfte i sig självt. Även
om flera åtgärder vidtagits under 2005, ger projektet intryck av att vara svagt förankrat i
resten av organisationen. Av revisorernas granskning framgår också att de uttalade
syftena med IT-strategin inte tillgodoses, eller uppvisar allvarliga brister, genom
verktyget GVD.
Inom GVD-programmet framhålls det faktum att SLL har en IT-strategi för Hälso- och
sjukvården, men saknar verksamhetsutveckling för vården. Denna iakttagelse återfinns i
revisorernas rapport nr 14/2005. Revisorerna påtalar i sin rapport att man upprepade
gånger framhållit till landstingsledningen att en synkronisering mellan
verksamhetsutvecklingen i vården och utvecklingen av IT-stödet saknas i arbetet med
GVD.
Det faktum att en programchef tillträtt från den 1 augusti 2005 har bidragit till att
tydliggöra kopplingen mellan IT-stödet och verksamheterna. Syftet med GVD-projektet
måste ändå vara att linjeorganisationens förutsättningar för att ge en så god vård som
möjligt förbättras. Så har det alltså inte varit.
Avsaknaden av verksamhetsutveckling inom vården riskerar också att leda till att GVDprojektet driver en utveckling som borde finnas på annan plats i landstingets

organisation. Den tekniska lösningen kring GVD ska fungera som stöd och möjliggörare
till utveckling av hälso- och sjukvården i vårt län. Det revisorerna anför i denna del är
väsentligt för hur delprojekten inom GVD prioriteras
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framöver. Det är inte givet att det bästa för verksamheterna överensstämmer med det
som är bäst för GVD-projektet.
Den uppenbara bristen på koppling mellan IT-utvecklingen och verksamheten i första
linjens sjukvård bekräftar bilden av att GVD inte i första hand utvecklas genom att utgå
från den enskilde patientens behov.
Revisorerna konstaterar därtill att någon säkerhetsansvarig hos beställaren, dvs
landstinget, inte finns. Detta är inte acceptabelt, skriver revisorerna. En
säkerhetsansvarig måste utses för att avtalen mellan landstinget, WM Data och HP ska
gälla.
Revisorerna påpekar också att en strategi saknas för hantering av befintliga
leverantörers behov av nyinvesteringar. Det är mycket angeläget att frågan om
leverantörer till landstinget snarast klargörs. Utgångspunkten måste vara att från
landstinget fristående leverantörer ges rimliga villkor att skriva av befintliga ITvesteringar innan stora och nya krav ställs på nyinvesteringar. Om detta bedöms riskera
projektet måste en annan lösning sökas för befintliga leverantörer. För nya leverantörer
bör IT-frågorna hanteras i avtalet mellan beställaren och producenten.

