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Sammanfattning
Av yttrandet över Årsrapporten 2004 för Landstingsstyrelsen framgår
att: ”Det är i sammanhanget viktigt att notera att begreppet GVD står
för en övergripande konceptuell ansats för att stödja utveckling av nya
arbetsformer och effektivare processer i vården. Det innebär att GVD
också innefattar områden som faller utanför IT-områdets
ansvarsområde och skall samordnas av landstingsledningen med andra
verksamheter inom vården som producenterna, beställarna och genom
Forum för kompetens och gemensam utveckling.”
Av årets granskning framgår att dessa intentioner har konkretiserats i
och med bildandet av GVD-programmet och tillsättning av en
programchef. GVD-projektet har härigenom fått en omstart. Här finns
nu behov av en organisation som på sikt ansvarar för och handhar olika
delar i GVD, som t ex ägarskap av ingående funktioner och den
evidensbaserade utvecklingen av vården.
Programchefen har på ett förtjänstfullt sätt tagit tag i verksamhetssidan
och leder en arbetsgrupp med representanter från vården.
Synkronisering mellan utveckling av verksamhet och IT-stöd är därmed
inledd. För att resultatet skall bli framgångsrikt måste detta arbete ges
erforderlig tid.
En annan förutsättning för förverkligandet av GVD är att
säkerhetsaspekterna uppmärksammas så att patienternas säkerhet och
integritet, likväl som vårdgivarnas integritet, får ett fullgott skydd. Här
har vi inte kunnat identifiera några konkreta planer eller insatser, vilket
är oroande. Utöver de svagheter som uppmärksammas i konsultens
rapport vill vi därför särskilt framhålla de risker som är förknippade med
avsaknaden av en säkerhetsansvarig för GVD-programmets alla delar,
samt med den resursbrist som delprojektledarna ger uttryck för.
I den riskanalys som genomförts i granskningen beträffande
konkretisering av GVD, samverkansmodeller, resurssituation,
förvaltning, beslut, finansiering och effekthemtagning har 29
förbättringsområden identifierats.
Rekommendationer och förslag till åtgärd, har lämnats för varje
delområde och kommunicerats med ansvarig chef för GVDprogrammet. För varje identifierat förbättringsområde har också
ansvarsnivå noterats.
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Revisionskontorets rekommendationer:
På sikt behöver den högsta ledningsorganisationen förtydligas så att
ansvar beträffande utvecklingen av vårdprocesserna med stöd av den
nya tekniken samt förvaltningen av ingående funktioner är tydligt. Det
gäller bl a FORUM.
Säkerhets- och sekretessfrågorna för patienter och användare av GVD
är av sådan vikt att det är angeläget att ett ledningsansvar för dessa
frågor snarast konkretiseras.
För att skapa överblick över säkerhetsfrågorna och de krav som måste
ställas på GVD-konceptets olika delar och på helheten, bör
säkerhetsansvarig involveras i pågående arbete både vad gäller
verksamhetsutvecklingen och förverkligandet av IT-ramverket.
Rekommendationer direkt kopplade till respektive iakttagelse i
riskanalysen framgår av konsultrapporten. Revisionskontoret delar
konsultens uppfattning beträffande riskområden och finner
rekommendationerna angelägna.
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