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Digitalisering i vården
Definition
I den tolkning och definition av begreppet digitalisering som används i
Digitaliserings-kommissionens delbetänkande (SOU 2014:13) anges två typer
av digitalisering:
1. Informationsdigitalisering, som innebär omvandling av information från
analog till digital form. Processen gör informationen strukturerbar,
sökbar och tillgänglig genom digitala kanaler.
2. Samhällelig digitalisering, som beskriver användningen av IT i bred
bemärkelse i samhället. Individer och organisationer kan kommunicera
med andra människor, organisationer och sin omgivning på ett nytt sätt.
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentligautredningar/2014/03/sou-201413/
I sitt slutbetänkande (SOU 2015:91) beskriver Digitaliseringskommissionen
digitaliseringen även som katalysatorn, möjliggöraren och motorn i
samhällsutvecklingen. Digitaliseringskommissionen betonar digitaliseringens
transformerande kraft i samhället.
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentligautredningar/2015/12/sou-201591/
Definitionen används också i dokumentet ”Stockholms läns landsting Strategi
för innovation och digitalisering i Stockholms läns landsting 2016–2020”.

Etiska aspekter
Smer: ”Det behövs en etisk strategi när sjukvården digitaliseras”. Den digitala
tekniken öppnar upp för stora möjligheter inom vården, men väcker samtidigt
nya frågor om integritet, säkerhet, identitet, potentiell diskriminering och
rättvisa.
http://www.smer.se/pressmeddelanden/smer-det-behovs-en-etisk-strategi-narsjukvarden-digitaliseras/
http://www.smer.se/rapporter/den-kvantifierbara-manniskan-att-sjalv-mata-sinhalsa/
http://www.smer.se/remissvar/remissvar-ang-delbetankandet-hur-star-det-tillmed-den-personliga-integriteten-sou-201641/

Aktuell debatt
”Digitaliseringen utmanar läkarens professionalitet”. En opinionstext skriven
av Stefan Lindgren, ordförande Svenska Läkaresällskapet.
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/digitaliseringen-utmanar-lakarensprofessionalitet-19660
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I debattartikeln ”Aningslös digitalisering sätter sekretessen i fara”
skriver Gunnar Akner professor i geriatrik vid Linnéuniversitetet att e-hälsa bör
underställas samma etiska regelverk som gäller för alla andra digitaliserade
metoder inom hälso- och sjukvården.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/09/04/sekretessen-i-fara-vidaningslos-digitalisering/
I en debattartikel i Expressen skriver 10 läkare: ”Var tog etiken och förnuftet
vägen i all information? Nu krävs nya tekniska behörighetslösningar som
skyddar våra patienters integritet. Vi uppmanar därför sjukvårdsminister
Annika Strandhäll att nu tillse att vårdgivarna följer lagen, att värna våra
patienters rätt till integritet och journalsekretess och att därför förkasta
liggande utredningsförslag på dessa punkter”.
http://www.expressen.se/debatt/patienterna-vet-inte-hur-illa-stallt-det-ar/

Länkar
Patientdatalagen. http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/patientdatalag-2008355_sfs-2008-355
E-hälsomyndigheten. https://www.ehalsomyndigheten.se/om-oss/vad-ar-e-halsa/
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