Det har varit en intressant vecka med många nya bekantskaper och massor
av intryck! Som nybörjare är jag litet överväldigad av hur stor utställningen
var och hur många föreläsningar som fanns att tillgå, men visst är det 45 000
deltagare så måste det ju vara mycket av allt.
Den nordiska ¨workshopen som startade veckan var tankeväckande då man
från WS ledningen pratade om hur långt framme vi är i Norden med IT i
vården. Just då var det direkt ingen runt mitt bord som kände igen sig i detta
utan tvärt om tyckte att vi inte har en heltäckande informationsöverföring.
Det blev intressanta diskussioner vid bordet tack vare detta.
Eftermiddagens presentation av olika amerikanska lösningar på olika
sjukhus var intressant, men det verkar vara mer fokus på den tekniska
lösningen än hur det fungerar för vårdpersonalen och patienterna på daglig
basis. Vore ännu mer intressant att få litet fakta kring hur det underlättar för
det dagliga arbetet och om kvaliteten på vården ökar.
Jag har reflekterat över alla dessa smarta IT-lösningar på små och stora
problem, som jag sett på utställningen och hört om på föredragen. En
presentation handlade om hur man kunde få sjuksköterskor att våga dra
urinkateter utan att fråga läkare först, med en påminnelsefunktion efter 72
timmar att det var dags att fundera på att ta bort katetern om det inte fanns
kliniskt skäl att ha den kvar, hade minskat kateterterorsakad UVI med ca
60%. En kateterorsakad UVI kostar ca 10.000 sek att behandla i USA!!
Den stora frågan är dock hur man sätteri hop alla smarta devices till ett
användbart system som fungerar som ett verktyg för både för patient och
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personal. Man pratar nästan enbart om FHIR och dess nytta, men jag tänker
att den ensam inte kan lösa alla interoperabilitetsproblem, utan att vår
verksamhet inom SIS, ISO och CEN också är nödvändigt för att lösa
framtidens utmaningar.
Jag tycker att det är bra att det är många personer från olika verksamheter
och nivåer som deltar i den svenska delegationen, träffas och diskuterar det
vi hör under eventet i USA. Det är också bra att kunna presentera vad man
arbetar med och vad man kan bidra med, inför deltagare från olika delar av
svenska samhället, till exempel myndigheter, leverantörer och användare.
Det är ju svårt att uppnå samma effekt tex vid Vitalis. Deltagarna i den
svenska delegationen besitter en stor samlad kunskap och erfarenhet om
förhållandena i Sverige. Det är en bra grund för att få en förståelse för vad
som är möjligt att implementera i Sverige. Genom att delegationen består av
personer med erfarenhet från olika områden ser vi ju alla olika saker under
ett event som Himss19 och det tror jag är mycket bra.
De diskussioner vi hade vi uppsummeringen och planerna att hålla
nätverket vid liv för att konkret arbeta framåt, känns mycket positivt. Jag
tycker att vi måste ha med mer aktivitet och kunskap från vårdprofessionerna och akademin i arbetet framåt, så väl som industri och
myndigheter. Det var litet för lite tal om kvalitet och evidens under HIMSS
Ser fram emot fortsättning av att denna grupp träffas och arbetar vidare!
Lena Morgan, Leg Biomedicinsk analytiker, projektledare på sektionen för
vård och omsorg, Swedish standards Institute.

