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Granskning av Telemedicin
Vi har genomfört en granskning av i vilken utsträckning de beslut fullmäktige har fattat om
telemedicin har verkställts och om hanteringen är
ändamålsenlig med hänsyn till de mål som fullmäktige ställt upp vad gäller avståndsoberoende
tjänster. Granskningen har utförts av revisionskontoret i samarbete med Micartur AB.
Granskningen har omfattat både en enkät till
verksamhetsansvariga chefer m fl inom både sjukvård och tandvård samt intervjuer med representanter för den politiska ledningen, förvaltningsledningen, användare, teknisk support m fl. De
viktigaste iakttagelserna och slutsatserna och förslagen från granskningen redovisas nedan.
Teleradiologi ett gott exempel!
Inom röntgen tillämpas en väl utbyggd teleradiologi med tydliga rutiner, ansvarsfördelning m m.
Även inom mikrobiologi och i viss mån psykiatrin
används telemedicin.
Fördelar för både patienter och verksamhet!
Många i vår undersökning ser att användningen av
telemedicin/avståndsoberoende medicin har fördelar för patienterna, bl a i färre resor och ökad
vårdkvalité. I verksamheten ser man att effektiviteten ökar, bl a genom bättre patientflöde och
därmed ökad produktivitet samt att förutsättningarna för kompetens- och verksamhetsutveckling
blir bättre.
Stora brister i verkställighet och uppföljning!
Lanstingsfullmäktige har sedan år 2000 fattat flera
viktiga beslut om telemedicin/avståndsoberoende
medicin. Under 2005 och 2006 har arbetet med
telemedicin prioriterats ned utan att detta återrapporterats till fullmäktige och att avstegen från
fullmäktiges beslut motiverats. Vi föreslår att en
sådan återrapportering görs snarast.

Införskaffad utrustning används inte!
Den tekniska utrustning och de system som anskaffats är i huvudsak relevanta och användbara
men de används inte eller i ringa omfattning. Det
skulle emellertid behövas ytterligare utrustning
om telemedicin skall användas i full skala. De
infrastrukturmässiga förutsättningarna finns för
det. Vi föreslår att en strategi utarbetas för hur
gjorda investeringar skall komma till nytta.
Organisation, kompetens, regler och rutiner
behöver utvecklas!
Inom landstinget finns kompetens för drift av
telemedicin. Den varierar dock mellan olika verksamhetsområden och det saknas en strategisk
kompetens för en bred utveckling av avståndsoberoende lösningar. Vidare behöver det klaras ut
vem som inom förvaltningen som skall sörja för
underhåll, support m m av utrustning och system.
Det behövs också regler och direktiv för användningen.
Fortsatt utveckling

!!!

Enligt vår mening bör det ske en fortsatt utveckling
av området. En sådan behöver ges ett tydligt stöd
från både den politiska ledningen och förvaltningsledningen. Teknikutvecklingen inom t ex mobiltelefoni och annan kommunikation bör även tas tillvara
för att öka servicen mot medborgarna.
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