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Svar på motion från Mats El Kott och Lennart Ledin (L) om virtual
reality/virtuell verklighet (RS/673/2018)
Sammanfattning
Mats El Kott och Lennart Ledin (L) har lämnat in en motion om virtual reality (VR)/virtuell
verklighet. Motionärerna yrkar att regionfullmäktige beslutar att kirurgin inom regionen ska
uppmuntras till att införa användandet av VR i sin verksamhet. Motionärerna menar att virtual
reality slår igenom på alltfler områden. Inom kirurgisk verksamhet har det visat sig att VR
bland annat kan minska användandet av droger för bedövning/sövning samt även förkorta
vårdtider samt kan vara till stor nytta vid kirurgisimulering.
Region Jämtland Härjedalen har fattat beslut om införandet av Kliniskt träningscentrum
(KTC). I samband med den nya läkarutbildningen kommer också ett utökat krav från
lärosätena på att studenterna måste öva mer i simuleringsmiljö under pågående
grundutbildning, dvs i ett KTC. Här kommer viss simulering att vara möjlig.
Område kirurgi använder sig redan i dag av VR-teknik. I april 2017 beslutade
regionfullmäktige om en större investering på robotkirurgi och sedan den mitten av mars 2018
har roboten varit i drift vid centraloperation. Den används för närvarande för operationer inom
gynekologi, urologi och mag-tarmkirurgi. Till roboten hör en simulatormodul där
operatörerna kan öva robotassisterad laparoskopisk kirurgi i VR-miljö. Kirurgavdelningen har
även en laparoskopisimulator där kirurger kan öva laparoskopi.
Området ser fördelar med exempelvis endoskopisk simulering men det är inget som Region
Jämtland Härjedalen bedömer kunna investera i på grund av nuvarande ekonomiska situation.
Dock har endoskopisimulatorer använts vid flertalet tillfällen i undervisningssyfte på
kirurgkliniken, men då i samband med besök av leverantörer av endoskopiinstrument, de har
då med sig simulatorer och är instruktörer vid simuleringarna.
I ett större perspektiv kan VR-teknik vara intressant även utanför kirurgisk verksamhet,
exempelvis som hjälpmedel inom terapeutisk verksamhet eller inom smärtlindring. Dock är
tekniken än så länge dyr och inte helt utvecklad för ett reellt användande inom svensk hälsooch sjukvård.
Region Jämtland Härjedalen ställer sig bakom motionen om att uppmuntra område kirurgi,
men även andra områden, till användning av ny teknik som exempelvis VR. Särskilt då ny
teknik kan förbättra både vårdkvalitet och effektivisera arbetssätt.
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