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Elektroniskt verktyg för
klinik, utbildning och forskning
SAMMANFATTAT Att praktisera
evidensbaserad odontologi innebär att
integrera expertisen hos individuella
kliniker med bästa vetenskapliga evidens
från externa kunskapskällor.
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Evidensbaserad vård kan endast bygga på två
kunskapsdomäner. Den första består av den egna
erfarenheten som kan vara ett resultat av eget
kliniskt arbete eller forsknings- och utvecklingsverksamhet. Den andra har samma beståndsdelar
men genereras av externa källor och kan återfinnas i läroböcker, vetenskapliga artiklar eller olika
efterutbildningsaktiviteter. I dag saknas det dock
ett kliniskt arbetssätt för att dessa kunskapsdomäner ska kunna förädlas till kunskap som resulterar i en bättre och effektivare vård.
Både den offentliga och privata tandvårdssektorn har under den senaste 10-årsperioden
genomgått en omfattande datorisering och i
centrum finns den elektroniska journalen. Med
mycket få undantag drivs utvecklingen av behovet av ekonomiska och administrativa stöd samt
effektivare journalhantering.
Att omsätta insamlade datamängder i ny evidensbaserad kunskap har inte haft hög prioritet
trots att det är det främsta motivet till de stora
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ekonomiska investeringar som gjorts för att implementera elektroniska journalsystem. En av
anledningarna är att de journaler som används
i dag har utvecklats med pappersjournalen som
referensram. Gränssnitten påminner mycket om
den konventionella journalen. Verktyg för vårdoch verksamhetsanalys som kan hanteras av den
enskilde vårdgivaren saknas, trots att det finns
en efterfrågan. En annan anledning är att de
elektroniska system som används underhålls av
it-organisationer som enbart prioriterar driftsäkerhet och som inte tycks ha någon kunskap
om vilka elektroniska verktyg som bidrar till en
evidensbaserad vård. Detta tillsammans med att
den dagliga vårdprocessen inte innehåller några
naturliga moment för reflektion och kunskapsutveckling baserat på den kliniska informationen
gör att man i dag inte utnyttjar den potential som
finns hos den elektroniska journalen.
Det finns med andra ord inte någon uttalad
strategi för att överbrygga gapet mellan insamlade datamängder och den kunskapsutveckling
som skulle kunna realiseras som ett resultat av
en integration mellan en modifierad arbetsprocess och en utveckling av adekvata elektroniska
analysverktyg med journalen som bas.
Efter att ha läst inledningen kan man som läsare
naturligtvis fråga sig vad denna pessimistiska syn
på elektroniska tandvårdssystem har med en redovisning av forskningsverksamhet vid odontologiska institutionen vid Sahlgrenska akademin
att göra? Svaret är att MedView-gruppen, som
består av enheten för oral medicin tillsammans
med institutionen för datavetenskap, Cth och institutionen för kommunikation och information
vid högskolan i Skövde, i ett 10-årigt forskningssamarbete studerat kunskapsutveckling inom
tandvården med hjälp av elektroniska verktyg.
Verksamheten har sedan starten ett sammanlagt
ekonomiskt forskningsstöd på 1 miljon kronor
årligen från Nutek, Vinnova och Vetenskapsrådet, dessutom har folktandvården i Västra Götaland bidragit med ekonomiska medel. Forskningsprojektet har resulterat i flera doktors- och
licentiatexamina.
Den långsiktiga målsättningen med denna
forskningsverksamhet är att bidra till utvecklingen av en evidensbaserad vårdprocess genom att vetenskapligt studera hur elektroniska
verktyg som kan stödja processen ska utformas.
Forskningen utgår från en modell som startar
med att vårdgivaren ska kunna registrera egen
tandläkartidningen årg 100 nr 12 2008
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Registrering
MedView är ett programsystem med flera elektroniska verktyg som utvecklats för att passa in i
modellen som beskrivs i figur 1 [1]. I systemet kan
man göra registreringar av text- och bildinformation via datorer i nätverk, via internet, handdator
och pekskärm.
MedRecords är ett flexibelt registreringsprogram för klinisk information samtidigt som det i
stor utsträckning är styrt av en fast terminologi.
Flexibiliteten gör att man på användarnivå kan
modifiera den information man vill registrera.
Det kan gälla studier av specifika patientkategorier eller komplettering av den informationsmängd man vill registrera för att kunna utvärdera
en nyintroducerad behandlingsstrategi.
I programmet finns en elektronisk verktygslåda som tillåter att man ändrar och anpassar
gränssnittet för inmatning av data. Programmet
genererar dessutom automatiskt en journaltext,
en viktig funktion eftersom MedView-systemet
används som ett komplement till andra typer av
konventionella elektroniska journalsystem. Texten i MedRecords kan enkelt föras över till andra
journalsystem.

Figur 2.

Visualisering och analys
En av de avgörande skillnaderna mellan MedView-systemet och konventionella elektroniska
journaler är att man skiljer mellan registrering
och visualisering av data. Precis som i pappersjournalen används samma gränssnitt för att
registrera som för att titta på den kliniska informationen i de flesta elektroniska journaler. I
MedView används gränssnittet MedRecords för
inmatning. Kravet är att inmatningen ska vara
korrekt och gå så snabbt som möjligt. Hur man
sedan visar upp data beror på vem som ska använda informationen (figur 2).
Visualiseringen i MedView kan till exempel
anpassas till klinisk verksamhet, en utbildningssituation eller vetenskapligt arbete. För vetenskapligt arbete har man konstruerat MVisualizer – ett verktyg som gör att användaren kan
studera sin kliniska information utan att behöva
tandläkartidningen årg 100 nr 12 2008
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klinisk bild- och textinformation (figur 1). Informationen ska självständigt kunna visualiseras
och analyseras med hjälp av analysinstrument
som inte fordrar assistans av tredje part (vilket i
dag sker genom till exempel beställning av separata vårdrapporter). Efter analysen av den egen
vårdinformationen integreras den med externa
kunskapsdomäner som tillsammans med den
egna analysen ska ligga till grund för en slutsats.
Slutsatsen är en förutsättning för modifierade arbetsprocesser som i sin tur bör utvärderas genom
förnyad klinisk registrering. Genom att kontinuerligt driva modellen för klinisk informationshantering ges förutsättningar för att kunna bedriva en evidensbaserad vård.

Visualisering
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Utbildning Kliniskt arbete Forskning

ha djupare statistiska kunskaper. Verktyget fungerar som en hypotesgenerator som kan användas
steget innan data exporteras till ett statistikprogram för en mer konventionell statistisk analys. I
MVisualizer kan man växla direkt mellan information om en enskild patient (inklusive bildinformation) till studier av större populationer.
Externa kunskapsdomäner
Analysen av den egna kliniska informationen ska
ses i perspektivet av den kunskapsdomän som
utgörs av extern kunskap som till exempel vetenskapliga studier, sbu-rapporter, systematiska
Cochrane-rapporter med mera. I dag får allmänpraktiker tillgång till extern kunskap främst genom efterutbildning och nationella konferenser.
Det är dock tveksamt hur pass effektiv den kunskapsöverföringen är och i vilken utsträckning
den bidrar till införande av nya behandlingsstrategier och omhändertagandeformer.
För MedView-gruppen är det en utmaning att
studera hur elektroniska verktyg kan användas
för informationsöverföring till allmänpraktiker.
Inom somnet, som är ett nationell elektroniskt
nätverk för oral medicin, finns det en ökande efterfrågan från både allmänpraktiker och specialister att gemensamt studera olika behandlingsalternativ för orala slemhinneförändringar. För
den enskilde klinikern innebär det en tillgång till
en extern kunskapsdomän som kan integreras
med den egna.
Slutsats och modifierade arbetsprocesser
Registrering och analys av den egna kliniska
informationen ger tillsammans med extern evidens förutsättningar för en ny kunskapsbas somska ligga till grund för nya kliniska riktlinjer och
behandlingsstrategier.
Registrering och analys (figur 1) är dock av underordnad betydelse om de inte leder fram till
ett förändrat arbetssätt som kan ligga till grund
för en kontinuerlig utvärdering. MedView-grup-
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pen kommer att studera när och hur vårdgivaren
ska kunna ändra sitt arbetssätt så att det skapas
utrymme för reflektion, utveckling och införandet av förändrade arbetsprocesser i den kliniska
vardagen.
Det största hotet mot ett förändrat arbetssätt
är det existerande som har sitt ursprung i en lång
tradition som cementeras redan under grundutbildningen. Dagens arbetssätt påverkas i hög
grad av ekonomiska villkor och man bör ifrågasätta om den starka kopplingen mellan kliniskt
arbetssätt och intäkter i längden gynnar en optimal vård till minsta möjliga kostnad.
Införandet av en mer evidensbaserad vård kräver förändringar i det kliniska arbetssättet. En
nackdel med nuvarande elektroniska journalsystem är att de inte är utvecklade för att underlätta
införande av en mer evidensbaserad vård. Förhoppningsvis kommer nästa generation att ha en
mer evidensbaserad utgångspunkt.
För att accepteras av den enskilde vårdgivaren
måste evidensbaserad vård införas stegvis och
kopplas till delaktighet och eget incitament. I en
inledande fas är det lättare att använda modellen
i figur 1 än att försöka få till stånd ett bredare införande som skulle innebära ett för stort ingrepp i
dagens sätt att bedriva kliniskt arbete. MedView
används i dag i flera specifika projekt för att sätta
ihop och analysera kliniska data. Genom att vetenskapligt studera hur MedView används kan
man öka kunskaperna om hur evidensbaserad
vård kan integreras i det kliniska arbetet.
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ras för att kunna återanvändas. Den behandling
specialisterna föreslår utvärderas genom att fallet diskuteras cirka sex månader efter primärdiskussionen. Syftet med somnet är att studera hur
externa kunskapsdomäner kan integreras med
den dagliga vården.

Praktiska tillämpningar
För närvarande används MedView-systemet i en
rad regionala och nationella projekt inom olika
odontologiska ämnesområden, till exempel oral
medicin, odontologisk beteendevetenskap, pedodonti och kariologi.
somnet är ett nationellt elektroniskt nätverk
för oral medicin som har cirka 100 medlemmar
på kliniker från Luleå i norr till Lund i söder. Vid
regelbundna nätkonferenser diskuteras diagnostik och behandlingsstrategier för oralmedicinska
fall (figur 3). somnet gör det möjligt för allmänpraktiker och specialister att diskutera bästa
evidensbaserad vård för patienter med oralmedicinska problem.
Allmänpraktikerna deltar inte bara i specialisternas diskussion utan får också tips om aktuell
litteratur. somnet skiljer sig från andra program
för distanskonsultation eftersom både text- och
bildinformation från varje fall systematiskt lag-

Odontologisk informatik som forskningsområde
För att systematiskt kunna registrera och analysera klinisk data måste den struktureras och presenteras på ett sätt som gör den bearbetningsbar.
På senare år har fokus legat på användningen av
ontologier för konceptualisering och formalisering av medicinsk kunskap. Tillämpningen av ontologier inom det medicinska området har dock
varit problematisk och har gått långsammare än
förväntat [3]. MedView har gett praktikkunskap
kring tillämpningen av dessa nya tekniker.
Utformning, utveckling och användandet av
it-stödda verktyg inom det medicinska området
är i högsta grad ett sociotekniskt problem [4] som
kräver mer forskning, dels kring kommunikation
och samarbete inom medicinska och odontologiska discipliner och de kunskapsprocesser som
är involverade i den kliniska vardagen [5], dels
om hur den fulla potentialen hos it kan utnyttjas
för att bedriva kliniskt arbete och forskning [6].
Den multidisciplinära sammansättningen hos
utvecklingsgruppen med forskare från datavetenskap och odontologi har betytt att tekniska
och kliniska aspekter samt aspekter kring användarvänlighet och interaktion tagits med redan från början. MedView är därför en värdefull
plattform för att studera kliniker och deras itanvändning och resultatet har legat till grund för
framtagning, testning och utvärdering av nya datavetenskapliga tekniker och it-lösningar.
Förståelsen för forskning om odontologisk informatik är starkt beränsad inom odontologin
som helhet. Det beror förmodligen till viss del på
att det är svårt att bedriva forskning inom odontologisk informatik inom samma ramverk som
mer konventionell odontologisk forskning. En
annan anledning är att de kliniska tandvårdsorganisationerna inom landstingen inte insett den
potential som ett samarbete med de datavetenskapliga institutionerna skulle kunna innebära.
Även om datasäkerhet och stabila kommunikationslösningar är viktiga kommer inte de stora
investeringar som gjorts för att implementera
elektroniska journalsystem att betala sig om de
inte utvecklas för att stödja utvecklingen av den
evidensbaserade vården.
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Figur 3 a–d. a) När en SOMNet-medlem har ett fall som ska presenteras matas fallet in genom ett formulär
i webbverktyget. b) Bilder kan bifogas och när formuläret sparas genereras en fallpresentationssida.
Flera undersökningar för samma patient kan läggas till och andra SOMNet-medlemmar kan lägga till material
från liknande fall och relevanta artiklar. c) Genom att klicka på en bild i presentationen får man upp ett bildbläddrarfönster där alla bilder till fallet kan ses i ett större format. d) På en mötessida visas alla fall som har
lagts till för konsultation vid detta möte, med länkar till de olika fallpresentationerna.
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