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Läkarupprop: Glöm inte den
mänskliga kontakten när AI
introduceras i vården
Artificiell intelligens, AI, bör användas i sjukvården —
men med förnuft. Symptom som i en digital algoritm
skulle kunna uppfattas som alarmerande kan av läkare
bedömas som godartade, skriver ett nätverk av läkare.
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Automatiska EKG-bedömningar har funnits i flera år — men utan en läkare som värderar tolkningen blir det
ofta övertolkningar och även missade diagnoser, skriver ett läkarnätverk.
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AI ingår i vårt vardagsliv. Datorprogram och mobiler anpassas till våra behov, men
skapar också nya sådana. Utfodringen av kor i industrialiserade ladugårdar styrs
med AI liksom lagerhållning i mataffärer. AI kan också användas för att övervaka,
styra våra handlingar och få oss att spela på nätkasinon. 

Skulle AI kunna ta över vården? Forskningen om AI i vården är splittrad.
Alltmer avancerade it-system utvecklas med inslag av AI. I vården finns olika typer
av digitalt baserade stöd vilka främst används för diagnostik. Automatiska EKG-
bedömningar har till exempel funnits i flera år — men utan en läkare som värderar
tolkningen blir det ofta övertolkningar, och även missade diagnoser. 

Läkare förlitar sig i dag i begränsad omfattning på AI. En läkares kliniska arbete
har sin grund i samtalet mellan patient och läkare och den fysiska undersökningen.
 Patientens delaktighet vid planering av utredning och behandling ingår i den
relation som byggts upp och som kommer att avgöra om patienten följer
överenskommen behandling. Patienterna ställer frågor till läkaren om diagnos,
utredning, medicinering etc. Vid ett gott samtal kan oro stillas redan under den
första konsultationen med en läkare med både medicinsk kompetens och
kunskaper i patientcentrerad samtalsmetodik. Efter besöket följer läkaren
förloppet, gör omprövningar och kompletterande undersökningar, kommunicerar
dessa med patienten och ingriper vid behov i förloppet. 

En avgörande mänsklig sida i patient-läkar-kommunikationen glöms bort vid
diskussioner om AI i sjukvården. Symptom som i en digital algoritm skulle kunna
uppfattas som alarmerande kan av läkare bedömas som godartade, varvid man
lägger sig på en lägre initial medicinsk utredningsnivå och i stället använder aktiv
uppföljning för övervakning av symptomen. Genom dialogen minskar man
överutredning, sjukskrivning, oro och lidande och använder vårdens resurser på
bästa sätt. Att fysiskt undersöka patienten och väga in subtila detaljer såsom
ansiktsuttryck och kroppsspråk har stor betydelse för diagnostiken och ger
patientkunskap som är svårfångad i en algoritm. 

En del politiker, administratörer, konsulter och ekonomer tror att AI kan ersätta
läkaren till exempel genom att man låter AI förskriva läkemedel till patienter utan
läkarbedömning. Men internet-information kan öka oron för sjukdomar och viss
medicinering. Informationen behöver därför kalibreras i kontakt med erfarna
professioner i sjukvården.  Evidens saknas för att digitala stöd (AI) kan ersätta
kontakten med en läkare och vi vill därför uppmana till saklighet i diskussionen.
Ny teknik bör införas först när ett behov tydligt definierats och när det finns
vetenskapligt bevis för stor nytta med minimal risk för skada - som i all annan
medicinsk utveckling. 

Den förra regeringens e-hälsosatsning — med målsättning att Sverige senast
2025 ska bli ”världsledande” inom detta område — kan leda till förhastat införande
av tekniska AI-lösningar utan risk- och konsekvensanalys. Den utbredda misstron
mot sjukvårdsledningar förklaras delvis av att vårt professionella arbete i alltför
hög utsträckning styrs av politiska visioner utan förankring i vårdens realiteter.
Det finns starka ekonomiska drivkrafter för att sälja datoriserade system och att
utnyttja dessa för att ta kontroll över patientdata. Politiker och tjänstemän har
ibland haft svårt att stå emot dessa krafter, vilket medfört stora resursförluster. 

Vi sex undertecknare — och ytterligare 68 läkare — inom ”nätverket för olämplig
styrning av sjukvården” vill inte ha ogrundat önsketänkande kring AI-produkter.
Istället vill vi att man fokuserar på lösningar av verkliga problem tillsammans med
oss som jobbar kliniskt med patienter inom hälso- och sjukvården. Då kan vi
tillsammans verka för en välgrundad, transparent och omdömesgill utveckling av
AI i sjukvården. Vi tror att det finns stor potential för framtida utveckling av AI i
gränssnittet mellan människa och verktyg tillsammans med professionerna.
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KI-professorer: Bekämpa
ohälsan i våra utsatta
områden
Debatt God hälsa har en avgörande betydelse för
både barn och vuxna i socioekonomiskt utsatta om‐
råden. För att förbättra integrationen och bekämpa
brottsutvecklingen måste större fokus...

Kan få snabbare
tillståndsprocess —med
bibehållet miljöansvar
Debatt Långa tillståndsprocesser för gruvor är
skadliga för alla parter. Vi har tre förslag för att öka
effektiviteten samtidigt som man skyddar miljön,
skriver flera organisationer...

Replik: ”Skärp
klimatkraven vid
byggupphandlingar”
Debatt För att nå klimatmålen räcker det inte att
uppmana till bättre byggupphandlingar - lagkraven
måste också bli skarpare. Det skriver branschföre‐
ningen Swedisols vd Veronica Koutny...

Andra läser också

Lista: Lokalpolitikerna som synts mest i media –
 ”Självklart att vara tillgänglig”
Demokrati  Vaccinkrav, förlossningskris och kriminalitet. Lokalpolitikerna har fått
hantera 2021 års mest brännande ämnen. Hela listan – så mycket har landets
310 kommun- och regiontoppar figurerat...

”Avskaffa reseavdraget som
gynnar bilpendling före
kollektivtrafik”
Debatt Vår uppmaning till riksdagspartierna och
regeringen är tydlig: Ersätt reseavdraget med en färdmedelsneutral
skattereduktion för arbetsresor. Det skriver 2030-sekretariatet och dess
samarbetspartners.

Paul Ronges råd till politiker i
blåsväder: Ställ alltid den här frågan
Demokrati Det finns en fråga politiker i
blåsväder alltid måste ställa sig – den avgör hur
krishanteringen går. Det hävdar mediestrategen
Paul Ronge.

Här är listan över samhällsviktiga
verksamheter
Demokrati Nu är listan över de mest
samhällsviktiga verksamheterna klar. Personer
som arbetar där kan ha rätt till barnomsorg om
skolor och fritis stängs.
Obs! Listan publicerades...

Lediga jobb

Processledande analytiker Myndigheten för
Arbetsmiljökunskap

Gävle

VD och chefsjurist LO TCO Rättsskydd AB Stockholm

HR-direktör Kristianstads kommun Kristiandstad

Upphandlingsjurist Karlstads kommun Karlstad

Akademichef polisiärt arbete Högskolan i Borås Borås

Se alla lediga jobb

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället
Vässa din omvärldsbevakning med hjälp av våra kostnadsfria nyhetsbrev. Du väljer själv vilka brev du behöver för
att förenkla din vardag: senaste nytt, veckans löpsedel, dagens debattsvep, offentlig upphandling eller
jobbevakningar.

Välj nyhetsbrev

Om

Bli prenumerant

Kontakta oss

Tipsa oss

E-tidning

Alla ämnen

Lediga jobb

Annonsera

Om annonser

Gold Standard

Cookiepolicy

Cookielista

Personuppgiftspolicy

Anpassa cookies

RSS

Populära ämnen

Arbetslöshet

Arbetsmarknad

Debatt

Gängkriminalitet

Gästkrönikor

Infrastruktur

Kommunala bolag

Kompetensförsörjning

Kompetensutveckling

Socialtjänsten

Svenskt näringsliv

Upphandling

Årets Superkommuner

Äldreomsorg

Mer från Dagens Samhälle

Bostadspolitik

Ekonomisk politik

Energipolitik

EU

Integrationspolitik

Jämställdhetspolitik

Kommunalpolitik

Kommunpolitik

Kulturpolitik

Lokalpolitik

Migrationspolitik

Regionalpolitik

Regionernas ekonomi

Skolpolitik

Välfärdspolitik

Kundservice

kundservice@dagenssamhalle.se

08-409 320 04

Chefredaktör och ansvarig utgivare: 
Christina Kennedy

Dagens Samhälle 113 90 Stockholm
© Copyright 2022 Dagens Samhälle

Fler branschtitlar från Bonnier News:

Aktuell Hållbarhet | Byggindustrin | Dagens industri | Dagens Media | Dagens Medicin | Dagligvarunytt | Fastighetsnytt | Market | Resumé

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Torsdag 27 januari Kontakt Annonsera E-tidning

Logga in Prenumerera

Nyheter Styrning & beslut Samhälle & välfärd Offentlig ekonomi Chef & arbetsgivare Opinion Lediga jobb Utbildning Event Sök Meny

https://www.dagenssamhalle.se/om/artificiell-intelligens/
https://www.dagenssamhalle.se/om/sjukhus/
https://www.dagenssamhalle.se/om/lakare/
https://www.dagenssamhalle.se/om/digitaliserad-vard/
https://www.dagenssamhalle.se/om/artificiell-intelligens/
https://www.dagenssamhalle.se/om/sjukhus/
https://www.dagenssamhalle.se/om/lakare/
https://www.dagenssamhalle.se/om/digitaliserad-vard/
https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/lakarupprop-glom-inte-den-manskliga-kontakten-nar-ai-introduceras-i-varden/#
https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/lakarupprop-glom-inte-den-manskliga-kontakten-nar-ai-introduceras-i-varden/#
https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/lakarupprop-glom-inte-den-manskliga-kontakten-nar-ai-introduceras-i-varden/#
https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/lakarupprop-glom-inte-den-manskliga-kontakten-nar-ai-introduceras-i-varden/#
https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/ki-professorer-bekampa-ohalsan-i-vara-utsatta-omraden/
https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/ki-professorer-bekampa-ohalsan-i-vara-utsatta-omraden/
https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/kan-fa-snabbare-tillstandsprocess-med-bibehallet-miljoansvar/
https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/kan-fa-snabbare-tillstandsprocess-med-bibehallet-miljoansvar/
https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/replik-skarp-klimatkraven-vid-byggupphandlingar/
https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/replik-skarp-klimatkraven-vid-byggupphandlingar/
https://www.dagenssamhalle.se/styrning-och-beslut/demokrati/lista-lokalpolitikerna-som-synts-mest-i-media-sjalvklart-att-vara-tillganglig/
https://www.dagenssamhalle.se/styrning-och-beslut/demokrati/lista-lokalpolitikerna-som-synts-mest-i-media-sjalvklart-att-vara-tillganglig/
https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/avskaffa-reseavdraget-som-gynnar-bilpendling-fore-kollektivtrafik/
https://www.dagenssamhalle.se/styrning-och-beslut/demokrati/paul-ronges-rad-till-politiker-i-blasvader-stall-alltid-den-har-fragan/
https://www.dagenssamhalle.se/styrning-och-beslut/demokrati/har-ar-listan-over-samhallsviktiga-verksamheter/
https://campaign.bbmbonnier.se/ds-optin-gratisbrev-tack
https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/
https://www.dagenssamhalle.se/lediga-jobb/processledande-analytiker-myndigheten-for-arbetsmiljokunskap/
https://www.dagenssamhalle.se/lediga-jobb/vd-och-chefsjurist-lo-tce-rattsskydd-ab/
https://www.dagenssamhalle.se/lediga-jobb/hr-direktor-kristianstads-kommun/
https://www.dagenssamhalle.se/lediga-jobb/upphandlingsjurist-karlstads-kommun/
https://www.dagenssamhalle.se/lediga-jobb/akademichef-polisiart-arbete-hogskolan-i-boras/
https://www.dagenssamhalle.se/lediga-jobb/
https://www.dagenssamhalle.se/starta-prenumeration/
https://www.dagenssamhalle.se/kontakt/
https://www.dagenssamhalle.se/kontakt/#tips
https://etidning.bonniernews.se/
https://www.dagenssamhalle.se/om/
https://www.dagenssamhalle.se/lediga-jobb/
https://dagens-samhalle.ocast.com/se/
https://gdpr.bonniernews.se/annonsering
https://iabsverige.se/goldstandard/
https://gdpr.bonniernews.se/cookiepolicy
https://privacy.bonniernews.se/cookielista/branschtitlar
https://gdpr.bonniernews.se/personuppgiftspolicy/
https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/lakarupprop-glom-inte-den-manskliga-kontakten-nar-ai-introduceras-i-varden/#
https://www.dagenssamhalle.se/rss.xml
https://www.dagenssamhalle.se/samhalle-och-valfard/aldreomsorg/
https://www.dagenssamhalle.se/om/arbetsloshet/
https://www.dagenssamhalle.se/om/arbetsmarknad/
https://www.dagenssamhalle.se/om/arets-superkommuner/
https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/
https://www.dagenssamhalle.se/om/gangkriminalitet/
https://www.dagenssamhalle.se/opinion/gastkronika/
https://www.dagenssamhalle.se/samhalle-och-valfard/infrastruktur/
https://www.dagenssamhalle.se/samhalle-och-valfard/kommunala-bolag/
https://www.dagenssamhalle.se/chef-och-arbetsgivare/kompetensforsorjning/
https://www.dagenssamhalle.se/om/kompetensutveckling/
https://www.dagenssamhalle.se/samhalle-och-valfard/socialtjanst/
https://www.dagenssamhalle.se/om/svenskt-naringsliv/
https://www.dagenssamhalle.se/offentlig-ekonomi/upphandling/
https://www.dagenssamhalle.se/om/bostadspolitik/
https://www.dagenssamhalle.se/om/ekonomisk-politik/
https://www.dagenssamhalle.se/om/energipolitik/
https://www.dagenssamhalle.se/om/eu/
https://www.dagenssamhalle.se/samhalle-och-valfard/integration-segregation/
https://www.dagenssamhalle.se/om/jamstalldhet/
https://www.dagenssamhalle.se/om/kommuner/
https://www.dagenssamhalle.se/styrning-och-beslut/kommunpolitik/
https://www.dagenssamhalle.se/om/kulturpolitik/
https://www.dagenssamhalle.se/om/lokalpolitik/
https://www.dagenssamhalle.se/om/migrationspolitik/
https://www.dagenssamhalle.se/om/regionalpolitik/
https://www.dagenssamhalle.se/om/regionernas-ekonomi/
https://www.dagenssamhalle.se/om/skolpolitik/
https://www.dagenssamhalle.se/om/valfard/
https://www.facebook.com/dagenssamhalle/
https://twitter.com/dagenssamhalle
https://se.linkedin.com/company/dagens-samh-lle
mailto:kundservice@dagenssamhalle.se
tel:08-409%20320%2004
https://www.dagenssamhalle.se/kontakt/
https://dagens-samhalle.ocast.com/se/
https://etidning.bonniernews.se/
https://www.dagenssamhalle.se/
https://www.dagenssamhalle.se/logga-in/?url=/opinion/debatt/lakarupprop-glom-inte-den-manskliga-kontakten-nar-ai-introduceras-i-varden/
https://www.dagenssamhalle.se/starta-prenumeration/?redirectUrl=/opinion/debatt/lakarupprop-glom-inte-den-manskliga-kontakten-nar-ai-introduceras-i-varden/&activityCode=PREN
https://www.dagenssamhalle.se/sok/

