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Abstract 

 
Melior är det journal- och dokumentationssystem som används av de flesta 

sjukvårdsinrättningarna i Sverige idag. Systemet har funnits sedan början på 90-talet och föll 
sig vara ett naturligt val för Region Skåne att implementera för ca 15 år sedan. Utvecklarna 
Siemens utlovade en integrationsversion av systemet för hela regionen redan vid 

förhandlingen, men en sådan integration finns fortfarande inte. En journal för en hel region 
har varit grundtanken och det önskade resultatet av förhandlingen. I denna uppsats 

presenterar vi intervjuresultat utifrån ett utvärderande ramverk där användare och förvaltare 
får ge sin syn på Melior. Med vedertagna modeller har vi gjort en utredning om hur dagens 
generella uppfattning av systemet är i aspekterna användarvänlighet och användarnas 

förväntningar inför framtida uppdateringar. Utvärderingen av systemet gjordes med hjälp av 
intervjuer och analys av avvikelserapporter. Resultatet påvisar att Meliors funktionalitet 

enligt användare och förvaltare är förhållandevis god, om än dåligt utformat vad gäller 
användbarhet. Systemet har fortfarande flera kritiska brister som än idag inte åtgärdats, 
samtidigt som både användare och förvaltare är överens om att mer utbildning i systemet 

krävs än vad som finns tillgängligt idag. Vi hoppas att denna utredning kan komma att 
fungera som en varningsflagg för framtida systemutvecklingsprojekt inom sjukvården.  
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Alla läkare och sjuksköterskor som tagit sig tid att ställa upp på intervjuer och bidra med 

information kring ämnet. Intervjusamtalen har varit väldigt givande och en mycket viktig 
grundpelare för vår uppsats.  
  

Vi vill också passa på att tacka personalen på IT-strategiska avdelningen vid USiL för deras 
varma bemötande och informationsbidrag till uppsatsen. Vi är också väldigt tacksamma för er 

snabba respons och tillgänglighet! 
  
Tack till alla vänner som ställt upp och bidragit med förslag till uppsatsen samt våra familjer 

som givit oss hjälp med att hitta material till uppsatsen! 
  

Slutligen vill vi även tacka alla de lärare som kommit med förslag samt feedback men 
framförallt vill vi rikta ett stort tack till vår handledare! 
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Ordregister 
 
HE – Heuristic Evaluation 

 
ISO – Internationella Standardiseringsorganisationen för industriell och kommersiell 

standardisering.  
 
Melior – Journal- och dokumentationssystem för sjukvård.  
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SUS – Skånes Universitetssjukhus: sammanslagning av Lunds och Malmös sjukhus. 
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1 Inledning 
 
Sedan början av 1980-talet har olika typer av IT-stöd utvecklats inom sjukvården. Trots att 

utvecklingen idag har pågått i 30 år finns det fortfarande väldigt stora brister inom stora delar 
av området, däribland avsaknaden för en nationell standardlösning – sjukhusen kan inte 

kommunicera rent tekniskt när det gäller exempelvis journaler och dokumentation. 
Lösningarna för IT-stöden har istället skett på lokal nivå med kravspecifikationer som oftast 
inte har kunnat uppnås, vilket har lett till flera års förseningar av utlovade IT-system. Detta 

har i sin tur resulterat i föråldrade datorsystem och flera miljarder svenska kronor i kostnader 
för svensk sjukvård. (Berg, 2009) 

 
När det gäller standardlösningar menar Berg (2009) att någon som deltagit i utvecklingen 
borde ha insett fördelarna med att lägga IT-stödprojekt på en nationell, eller åtminstone 

regional nivå inom landet. Det borde i ett tidigt skede ha utvecklats en gemensam IT-norm 
som hade framkallat möjligheter att koppla ihop olika avdelningar, sjukhus och kliniker. Även 

om vissa regioner, som exempelvis Region Skåne, försökt att implementera ett gemensamt 
IT-stöd för hela regionen råder det brister i dessa genomförandeprocesser vilket har medfört 
att stora projekt har fått kastas. Regionen sammanfogar organisationen idag bl.a. genom att 

sammanföra Universitetssjukhuset i Lund (USiL) med Universitetssjukhuset Malmös 
Allmänna Sjukhus (UMAS) till Skånes Universitetssjukhus (SUS). Nybliven 

organisationsstruktur finns som bilaga B1.  
 
Resultatet av 30 års utvecklingsarbete har idag lett till 15 e-journalsystem på den svenska 

marknaden där de största aktörerna är Cambio Cosmic, Siemens Melior, Siemens Soarian och 
Profdoc Journal III.  (Internet 1) 

 
Region Skåne har sedan i mitten på 1990-talet haft Melior som förstahandsval av 
journalsystem. Under tidigt 2000-tal genomfördes en revision av Region Skåne gällande 

införandet av datorjournaler inom sjukvården. I revisionen påvisas att bristen på strategisk 
styrning av projektet har medfört att överenskomna inriktningar, riktlinjer samt val av 

leverantör inte har följt bestämda handlingsplaner. Uppdateringen till Melior 1.5 och dess 
livslängd ifrågasattes dessutom av Universitetssjukhuset i Lund vilket innebar att eftersom 
systemets livslängd endast beräknas till 3-5 år, är det nödvändigt att tidigt börja fundera kring 

utvecklingen av Melior 2. (Leffler & Sjöblom, 2002)  
 

För att börja blicka framåt behövs en korrekt bild av nuläget så att samma misstag inte 
upprepas. Därför är det viktigt att se vad användare och utvecklingsansvariga av Melior ser 
som de största kritiska punkterna idag, för att sedan kunna diskutera vad som behövs 

förbättras i framtiden.  
 

Detta första avsnitt kommer att belysa utvecklingen av USiL:s  journal- och 
dokumentationssystem, Melior 1.5.  
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1.1 Bakgrund 

 
År 1995-96 köpte Region Skåne en utveckling från Siemens av journal- och 

dokumentationssystemet Melior. Tanken var då att systemet skulle implementeras på samtliga 
sjukhus inom regionen. Melior är ett Windows-baserat vårddokumentationssystem för både 

sluten och öppen vård. De dominerande användningsområdena är funktioner för 
journaldokumentation, remisshantering och stöd för läkemedelshantering. Melior är idag det 
vanligaste journal- och dokumentationssystemet på Sveriges sjukhus och har sedan slutet på 

1990-talet varit dominerande på marknaden även fast det finns ett tiotal liknande system med 
samma funktioner. Anledningen till att Melior valdes berodde på att det var det enda systemet 

som uppfyllde de krav som regionen ställde, krav som bl.a. handlade om en utveckling av 
systemet som skulle kunna interagera mellan de olika sjukhusen. Som lösning, eftersom 
kraven inte fanns uppfyllda i version 1.5, utlovade Siemens en utveckling av systemet kallat 

Melior 2.0 första gången 1997, men då samtliga sjukhus inom regionen skulle behöva 
genomföra en enhetlig uppgradering uppstod problem. Vissa sjukhus i regionen hade redan 

implementerat Melior 1.5  och därmed försämrades förutsättningarna att följa en strategisk 
linje för en uppgradering till version 2.0. Regionen beslutade därefter att projektet gällande 
införande av Melior skulle ändras till samverkansnivå, vilket innebar att det var upp till varje 

enskilt sjukhus att bestämma när en implementering skulle ske. Det beslutades också att 
sjukhusen inte får välja något annat system än Melior men samtidigt accepterades det att 
sjukhusen inom regionen kan komma att ha flera journalsystem då besluten gällande 

införande sker på lokal nivå. (Leffler & Sjöblom, 2002) 
 

Med Melior 2.0 skulle det finnas möjlighet att följa en och samma patient i vårdprocessen 
oavsett vilket sjukhus eller klinik som denne besökt. Det skulle med andra ord finnas en 
journal per patient för en hel region. (Bohlin, 2003)  

 
Efter att kraven på utvecklingen av Melior 2.0 inte har kunnat uppnås stoppades utvecklingen 

av den nya versionen år 2002. Leffler & Sjöblom (2002) menar att bristande förutsättningar, 
funktioner som inte uppfylldes och oklarheter i budskapet var nyckelorsaker till varför 
projektet avbröts. Det fanns ingen koppling mellan den strategiska inriktningen och kraven på 

styrning av projektet. Strategisk styrning gällande Meliorprojektet sammanfattas av Leffler & 
Sjöblom (2002) enligt följande: 

 
Att besluta och vidta åtgärder för att fu llfölja en inriktning, samt  att värdera signaler från omgivningen för 

att ompröva vald inriktning. I rev isionen riktades kritik mot  att besluten legitimerat ett tidigare handlande, 

än att fullfölja en strategisk lin je, v ilket skapat oklarheter internt. Vidare att regionen inte omprövat 

strategin trots upprepade förseningar av leverantören. (Leffler & Sjöblom, 2002, s. 5)  

 

Nya satsningar gällande ett enhetligt system i Region Skåne kom dock redan strax efter 
nedläggningen av Melior 2.0 projektet. Den nya versionen kallas för Soarian (även denna 

version är utvecklad av Siemens) och i Sverige skall versionen ha stöd för en integration 
kopplat till Melior 1.5. (Valentin, 2007) Trots tidigare erfarenheter råder det fortfarande 
oklarheter om Soarian uppfyller Region Skånes krav. Bohlin (2004) skriver att IT-direktör Ulf 

Enckell, Region Skåne, ledde en utvärdering av Soarian redan 2004. Men då förelåg det 
fortfarande otydligheter om det nya systemet skulle behöva ersätta alla befintliga system inom 

regionen. I beskrivningen av Soarian har Siemens dock klargjort att en integration mellan 
Soarian och Melior 1.5 kommer att finnas (Internet 2).  
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1.2 Problemområde 

 
Vid första upphandlingen av Melior på mitten av 90-talet var projektplanen att ha en version 

för hela Region Skåne. Med andra ord ”lånades” den tidigare versionen av Siemens, Melior 
1.5. Tanken var att denna version skulle gälla under en kortare tid till dess att uppgraderingen 

var färdig. Processen drog dock ut på tiden och projektet lades efter en tid helt ner. Det vill 
säga att samma system, som från början var en temporär lösning, används sedan 15 år tillbaka, 
dock med kontinuerlig uppdatering. (Internet 1) 

 
En central del inom IT som stöd för sjukvården är att digitaliserade journalsystem ska 

underlätta överförandet av en patients journal mellan olika kliniker inom den så 
kallade ”vårdkedjan”. Med detta begrepp menas de olika hållpunkter eller stationer som en 
vårdtagare/patient går igenom från och med att denne ankommer till dess att denne lämnar. 

Grundtanken är att patientens journal ska följa patienten genom alla steg utan komplikationer  
eller förseningar. ”En patient – en journal” är något som vården strävar efter, men har svårt att 

upprätthålla. Vårdkedjan visas i Figur 1.1 nedan (Lind et al., 2005): 
 

 
Figur 1.1 Vårdkedjan. (Källa: Lind et al., 2005, s. 12) 

 

1.3 Tidigare forskning 

 
Melior har utretts i ett flertal olika vetenskapliga rapporter, tidsskrifter och avhandlingar sen 
majoriteten av Sveriges sjukhus börjat implementera IT-stöd i sina verksamheter. Fokus har 

legat på bl.a. IS-integration inom sjukvården och användbarheten av Melior. Holmqvist & 
Vali (2003) efterfrågar i sin slutsats ett flertal förbättringar av bristfälliga funktioner för att det 
digitaliserade journalsystemet ska fungera optimalt, men värt att notera är att undersökningen 

var gjord under införandet av Melior på Uddevalla Sjukhus, dvs. att systemet fortfarande var 
under utveckling. Studien är dessutom sju år gammal vid denna uppsats publikation. Huruvida 

önskade förbättringar gjorts eller ej är oklart. Holmqvist & Vali (2003) hävdar dock att 
merparten av användarna i undersökningen är positivt inställda till Melior, mycket på grund 
av att det föregående systemet med pappersjournaler var föråldrat och inte över huvud taget 

aktuellt. Dessutom var Melior för de tillfrågade användarna förhållandevis lätt att lära sig.  
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Detta resultat stämmer överens med Nilsson (2003) som har gjort en utvärde ring av 

användbarheten hos Melior på Sahlgrenska Sjukhuset i Mölndal. Detta resultat visar också att 
användarna över lag är nöjda med Melior, framförallt eftersom informationstillgången ökat 

markant med elektroniska patientjournaler jämfört med det gamla papperssystemet. Att 
informationstillgången ökat har dock lett till vissa negativa konsekvenser som t.ex. mer arbete 
av att sålla i all den (ibland dubblerade) information som nu finns tillgänglig i patienters 

journaler. Detta har även medfört att söktiden blivit för lång för angivna användare. Stark 
kritik riktas även till presentationen av patientinformation, då den inte presenteras i 

kronologisk ordning, utan istället visas uppdelat i kategorier. Att få en kronologisk översikt 
över patientens närmaste tid i vården blir därför väldigt svårt.  
 

Cesur & Vikström (2008) utforskade IS- integrationen i dagens sjukvård och rörde som 
hastigast vid ämnesvalet för denna uppsats i sina intervjuer. Här presenteras i korthet hur en 

användare av Melior i framtiden önskar bättre integrationslösningar mellan Melior oc h andra 
system, exempelvis bildsystem för dokumentation av skador/hudsjukdomar/hudproblem.  

 

1.3.1 Användbarheten hos IT i vården 

Usersawards är ett företag som utför användningstester av IT-stöden i svensk sjukvård, kallat 
Vård IT-Kartan. Under år 2005 genomfördes omfattande tester kring användbarhet och vilka 

risker icke-funktionella system inom sjukvården kan bidra till. Testet visar att de flesta 
användarna anser att teknologin har påverkat effektiviteten inom vårdprocesserna på ett 
positivt sätt. Samtidigt poängteras en del brister som anses som väldigt kritiska inom 

sjukvårdens olika journalsystem. Rapporten belyser fem kritiska punkter som anses vara mest 
centrala i kritiken: (Lind et al, 2005) 

 
 De anställda på sjukhusen är mycket beroende av att den elektroniska dokumentationen 

fungerar. Läkare kan inte behandla patienter innan de får upp resultat av provtester och 

röntgen. Detta kräver integration (sammanfogning) av olika system. Men integrationen är 

något av det som får sämst betyg av användarna. De klagar på att de måste logga in och 

ut ur olika system hela t iden. Detta påverkar användningen mycket i vården där det  finns 

många system som de anställda behöver ha tillgång till i sin verksamhet. (Lind et al, 2005, 

s. 4) 

 

 Det finns stora brister när det gäller uppföljning  och support. De ansvariga vet fakt iskt 

inte om de anställda är nöjda, och om systemen är effektiva eller inte. I dag mäter ingen 

någonting! En förklaring till att de inte gör några uppföljningar kanske är att beställarna 

köper in dyra system som de sedan märker inte lever upp till förväntningarna? Om man 

inte vet hur man ska komma ur prob lemen, är det kanske inte så roligt att utvärdera och 

följa upp. (Lind et al, 2005, s. 4) 

 

 Användarna är heller inte nöjda med hur användbara och flexib la journalsystemen är. 

Krångliga system som inte är anpassade efter de anställdas arbetsuppgifter skapar stress. I 

svåra fall b idrar denna teknikorsakade stress till utbrändhet och sjukskrivningar. Fyra av 

tio användare i undersökningen säger att de har problem med muskelvärk i nacke och 

skuldror. En aktiv  användarrörelse kan  sätta press på leverantörer och skapa 

förutsättningar för bättre verksamhetsnära IT-stöd. TCO har visat vägen genom sin 

bildskärms märkning, och nu är det dags att göra något åt programvarans kvalitet. I dag 

fattar leverantörer och beställare av verksamhetsnära IT-system sina beslut utan 

inflytande från slutanvändarna. (Lind et al, 2005, s. 4)  

 

 Brister i användbarheten hänger bland annat ihop med att de ansvariga inte har använt rätt 

metoder fö r att införa systemen. Införandet är en krit isk faktor. Användarna är inte med 
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när man anpassar systemen. Dessa behöver dessutom anpassas till de många olika 

yrkesgrupper som använder dem för olika saker. Man tar inte i t illräcklig omfattning reda 

på vilket stöd som olika användargrupper behöver. (Lind et al, 2005, s. 5)  

 
 För användare som inte är vana beställare är det svårt att formulera krav, att göra en 

kravspecifikation. Det finns obegränsade möjligheter att hamna fel. Därför måste 

systemen provas ut men tyvärr är man ofta inte tillräckligt noggrann när man genomför 

tester. Leverantörerna har ett stort ansvar och de borde veta vilka faktorer det är som 

avgör om införandet blir framgångsrikt. Samtid igt är det beställarens ansvar att se till att 

det finns arbetssätt och rutiner som gör att systemen blir effektiva och användarvänliga 

(kvalitetsledningssystem). (Lind et al, 2005, s. 5)  

 

I undersökningen poängterar även de intervjuade användarna av Melior 1.5 att det är av 

yttersta vikt att omfattande tester av ett system genomförs innan en upphandling sker. Som 
tidigare nämnts i avsnitt 1.1 har ledningen för Region Skåne bestämt att alla sjukhus inom 
regionen själva får bestämma när en uppgradering till ett nytt system skall ske men att det 

måste vara Melior som implementeras. Ett annat problem är också att det datoriserade IT-
stödet inte används fullt ut vilket medför att vissa användare istället skriver ut papperskopior, 

vilket vållar problem då journalanteckningar enkelt kan hamna på olika listor äve n inom 
samma sjukhus. (Lind et al, 2005) 
 

En annan användare av Melior påpekar i samma rapport att tidsåtgången är det som är mest 
besvärande, då det inte finns tid för att vänta på att systemet skall ge respons. Att få upp en 

journal tar flera minuter och därmed tar det flera minuter att enbart signera en anteckning i 
journalen. Detta har medfört att personalen måste dubbelarbeta, dvs. utföra olika 
arbetsuppgifter i en icke-strukturerad ordning. (Lind et al, 2005) 

 
En viktig aspekt i vidare utveckling av Melior är att lyssna till användarnas synpunkter på 

nuvarande system. Det bör finnas en bra kommunikation mellan beställare, användare och 
leverantör, något som idag helt saknas. Leverantör och beställare fattar idag beslut om 
verksamhetsknutna tjänster och verktyg inom IT utan någon inflytande av användare. Det 

poängteras också att den typiske användaren av journalsystemen idag fortfarande inte har 
särskilt god datorvana och detta är något som utvecklarna borde ha tagit större hänsyn till. 

(Lind et al, 2005) 
 

1.4 Frågeställning 

 
På grund av de problem med digitaliserade journalsystem som tagits upp, fann vi det 

intressant att studera vad synen på Melior är idag på USiL. Då tidigare undersökningar i 
ämnet endast tillfrågat användare ämnar vi få en bredare bild genom att även tillfråga 
förvaltarna av Melior. På så vis kan dessa två aktörers åsikter vägas mot varandra och en 

analys kan göras. Vi vill undersöka följande frågor: 
 

 Hur upplevs Melior idag av användare och förvaltare av systemet? 

 Vad har användare och förvaltare för förväntningar på kommande utveckling?  

 Skiljer sig dessa två aktörers syn på ovan nämnda punker och isåfall på vilket sätt?  
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1.5 Syfte 

 
Undersökningen görs på grund av alla de uppgifter om ”IT-kris” i vården som ständigt 

cirkulerar i media, samt vårt eget intresse för ämnet. Vi anser det relevant att utreda ifall det 
finns ljus i slutet på tunneln i form av att beställare och utvecklare verkligen bedriver 

utvecklingen i den riktning som användarna önskar. Tidigare forskning om ämnet har i vår 
vetskap inte vägt dessa aktörers åsikt mot varandra.  
 

Syftet med undersökningen är att kunna starta en diskussion kring vilka framtida krav som 
bör ställas på en utveckling av journal- och dokumentationssystem inom sjukvården. 

Dessutom har vi länge fått höra klagomål gällande Melior från sjuksköterskor, läkare och 
chefer vid USiL. Som vi belyser i kapitlet rörande bakgrund uppstår frågan ifall mycket av 
problematiken i det nuvarande systemet kan härledas utifrån utvecklingsarbetet, inte minst 

beroende på kommunikationsproblemen mellan sjukhusen i Skåne. Vi vill med hjälp av den 
information vi får fram väga användarnas och förvaltarnas åsikter mot varandra och analysera 

ifall det finns avgörande skillnader.  
 

1.6 Avgränsningar 

 
Vår forskningsfråga kommer att fokusera på faktorer som enligt användare och förvaltare 

påverkar användbarheten negativt, men vi kommer även att redovisa positiva faktorer i korta 
drag. Vi kommer inte att behandla eventuella påverkningar på organisationsnivå. Vi är 
dessutom inte intresserade av att gå in på detaljnivå i enskilda gränssnittsfrågor eller 

utveckling av hur dessa kunde ha gjorts bättre. Undersökningen kommer enbart gälla anställda 
inom Region Skåne och Skånes Universitetssjukhus och användare av Melior 1.5. Empirin 

kommer från användare och beställare av systemet Melior och således inte från utvecklarna 
Siemens.  
 

Vår undersökning kommer inte att genomföra några användbarhetstester för att utvärdera 
Meliors användbarhet, mycket på grund av de tidsramar vi arbetar inom. Det finns helt enkelt 

inte tillräckligt med tid för oss att planera, genomföra och utvärdera flera strukturerade 
användartester.  
 

1.7 Överblick 
 

I kapitel 1 ger vi en kort sammanfattning av hur Melior utvecklats till Sveriges största journal-  
och dokumentationssystem samt redogör för vilka kända tillkortakommanden som 

rapporterats i andra evalueringar av användare och utvärderare. I kapitel 2 presenterar vi de 
modeller och teorier vi har som utgångspunkt för den här uppsatsen. Dessa teorier har vi 
sedan använt som ett ramverk för struktureringen och genomförandet av våra intervjufrågor.  

Kapitel 3 är en mer detaljerad beskrivning av systemet Melior. Vidare presenterar kapitel 4 
vårt tillvägagångssätt genom hela arbetets gång från början till slut. Även detta avsnitt är 

kopplat till vedertagen teori om korrekt metod för att bäst genomföra arbetet. I kapitel 5 
presenterar vi de svar som intervjuerna med berörda personer har resulterat i. Uppsatsen 
avslutas med kapitel 6 och 7 där vi först diskuterar våra empiriska resultat och vad de kan ha 

för tänkbara följder, för att sedan avsluta med vad vi faktiskt kommit fram till.  
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2 Teoretiska aspekter 
 
Detta kapitel kommer att redovisa de bakomliggande teorier vi haft som grund för att 

genomföra vår undersökning. För att kunna ställa rätt frågor till användare och förvaltare av 
Melior fördjupade vi oss i ämnen som användbarhet, användaracceptans och kravinsamling. 

Vi har därefter tagit fasta på de områden och faktorer som är återkommande i nästan all 
litteratur som har användare som fokus, nämligen effektivitet och allmän tillfredsställelse av 
att använda ett IT-system för att få en försvarlig intervjuguide.   

 

2.1 Användbarhet 

 
Begreppet användbarhet finns beskrivet på flera olika sätt, dessutom med något olika 

innebörd (Nilsson, 2003). En del definitioner kan kännas aningen luddiga och svårgreppbara 
kanske på grund av att det i grund och botten berör en subjektiv uppfattning av a nvändandet 
av en produkt. Under arbetet med denna uppsats har vi valt att utgå från den ISO-definition 

som finns idag av det engelska ordet ”usability” och som därför kan ses som allmänt 
accepterad. Definitionen lyder:  

 
Usability is the extent to which a product can be used by specified users 

to achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction 

in a specified context of use. 

(ISO 9241:11) 

 

De senaste tjugo åren har granskningen av ett systems användbarhet fått allt större fokus när 
ett system ska utvärderas (Hollingsed & Novick, 2007). Anledningen till att forskningen inte 
tog fart på detta område förrän 1990-talet var på grund av att det inte var förrän på slutet av 

1980-talet som det började utvecklas publika webbtjänster m.m. där användaren själv 
bestämde om han eller hon ville använda en viss IT-produkt. Det blev då mer och mer viktigt 

med användarvänlig design för att hålla kvar användarna (kunderna) vid en produkt, så att de 
inte gick vidare till en annan. Tidigare hade det funnits datoriserade system på arbetsplatser, 
skapade för ett specifikt ändamål, som de anställda varit tvungna att lära sig vare sig de ville 

eller inte. (Ottersten & Berndtsson, 2002)  
 

2.1.1 Utvärdering 

Sett till beskrivningen av användbarhet från ISO som beskrivs ovan, kan vi identifiera fyra 
grundläggande områden:  

1. specified users 

2. specified goals 
3. effectiveness, efficiency and satisfaction 

4. specified context of use  
 
Dessa områden är skilda från varandra på flera sätt och att göra en utvärdering av dem 

allihop är inom våra tidsramar inte möjligt. Ämnet kan leda till många diverse 
frågeställningar. På grund av detta är vi tvungna att välja en bit av denna helhet som vi anser 

intressant; nämligen berörda parters upplevda effektivitet, ändamålsenlighet och 
tillfredsställelse i att använda systemet (punkt 3).  
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Användbarhet utgår således till viss del från användarna och deras sätt att nå sina mål med 

hjälp av en produkt eller ett verktyg. Det poängteras i ovan nämnda ISO-standard att 
användarens subjektiva känsla av belåtenhet (satisfaction) är viktig för att en produkt ska ha 

hög användbarhet. På grund av detta är det vanligt att genomföra så kallade 
användbarhetstester där utvärderare låter testpersoner (företrädelsevis produktens framtida 
användare) testa en produkt och utvärdera vad de tycker om produkten. Men 

användbarhetstester är dyra att genomföra och många hävdar att det är mer ekonomiskt 
försvarbart att låta experter utvärdera en produkts användbarhet, så kallad 

användbarhetsutvärdering. Det pågår många diskussioner om huruvida användbarhetstester 
är bättre på att hitta ”fel” än användbarhetsutvärderingar och ännu finns inga definitiva svar. 
Vad forskarna kan enas om är att användbarhetstester är dyra och tar relativt lång tid att 

genomföra. Användbarhetsutvärderingar är många gånger inte lika kostsamma och tar i regel 
inte lika lång tid att genomföra. (Chattratichart, & Lindgaard, 2007)  

 
En användbarhetsutvärdering består av att en liten uppsättning experter/utvärderare granskar 
gränssnittet och bedömer dess överensstämmelse med valda användbarhetsprinciper. Tyvärr 

tenderar många användbarhetsutvärderingar att i stor grad fokusera på analyser av gränssnitt 
och navigeringsmenyer och utefter givna ramar fastställa ifall en produkt är användarvänlig 

eller ej. En av de flitigaste förespråkarna för en expertutvärdering istället för testning är 
Jakob Nielsen. Han har tillsammans med Robert Mack tagit fram ett exempel på en 
utvärdering som kallas Heuristic Evaluation (HE). (Nielsen & Mack, 1994) 

 
Dessa riktlinjer må vara bra att följa när en utvecklare ska konstruera en användarvänlig 

produkt, men det går inte att använda sig uteslutande av dessa regler för att kalla en produkt 
användarvänlig.  
 

En uttrycklig sammanfattning av målen hos användbarhetsutvärderingar är skriven av 
Bastien (2010). Denna förklaring är starkt kopplad till existerande ISO-definition av 

användbarhet och fungerar som en mer utförlig förklaring till vad som verkligen ska 
utvärderas:  
 

The goal of a usability evaluation is to assess the degree to which a 

system is effect ive (i.e., how well the system's performances meet the 

tasks for which it was designed), efficient (i.e ., how much resources 

such as time or effort is required to use the system in order to achieve 

tasks for which the system was designed), and favours positive attitudes 

and responses from the intended users. (Bastien, 2010, s. 19) 

 
Bastien utgår från samma ordval som ISO-definitionen, men har valt att förtydliga 

begreppen ”effective”, ”efficient” och ”satisfaction” i vad han anser vara deras innebörd. För 
att undersöka dessa begrepp som de beskrivs här, krävs något annat än enbart en genomgång 
av gränssnittets ordval eller menyuppsättning. Fokus läggs på hur väl systemets funktionalitet 

uppfyller de uppgifter för vilka den utformats, hur mycket resurser i form av tid eller 
ansträngning som behövs för att använda systemet för att uppnå de uppgifter för vilka 

systemet var utformat, samt huruvida systemet bidrar till att förmed la positiva attityder från 
användarna. (Bastien, 2010) 
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2.2 Interaktionsdesign 

 
Ett område som gränsar till användbarhet är interaktionsdesign. Med interaktionsdesign 

menas att en produkt ska vara lätt att lära sig, effektiv att använda samt ge användaren en 
positiv upplevelse att nyttja. Likheterna med ISO-definitionen av användbarhet är uppenbara 

(se avsnitt 2.1). Med god design avses inte bara gränssnittets utformning som färgval och 
trevliga bilder, utan hela produktens utformning och struktur. En nyckelfaktor för att skapa 
god interaktionsdesign är att produkten ska ge ett bra stöd för det arbetssätt som användaren 

förehar. På grund av detta fokus har det uppkommit mer målorienterade utvärderingar för att 
ta reda på ifall en produkt är användarvänlig e ller ej, exempelvis GOMS (Goals, Operators, 

Methods, and Selection rules). De fokuserar på användarens mål med att användningen och 
ifall produkten ger ett bra stöd för dessa. (Sharp, Rogers & Preece, 2007) 
 

Enligt Sharp et al. (2007) finns det fyra steg i processen för att skapa god interaktionsdesign: 

1. Identifiera behov och fastställa krav för användarupplevelsen 

2. Utveckla alternativa utformningar som uppfyller dessa krav 

3. Bygga interaktiva versioner av designen så att de kan delas ut och bedömas  

4. Utvärdera vad som skapas under hela processen och användarupplevelsen 
den erbjuder 

Dessa steg genomförs till viss del i cykler med en hel del upprepning av procedurer för att 

säkerställa att utvecklaren är på rätt spår i varje steg. Utvärderingen av det som skapats och 
hur det uppfattade användandet upplevdes är mycket viktigt. Men allt börjar med 

identifieringen av behov, närmare bestämt användarnas behov. Skiljer sig användarnas behov 
från beställarnas behov? För att säkerställa användares verkliga behov krävs en datainsamling 
i form av intervjuer, enkäter eller observationer där verkliga användare tillfrågas som kallas 

kravanalys (requirements analysis). Det är mycket viktigt att kravinsamlingen dokumenteras 
väl eftersom det är tolkningen av insamlad data som påverkar slutgiltiga designen. Utifrån 

insamlad data skapas sedan en kravspecifikation där alla de behov användarna förmedlat finns 
sammanställt. (Sharp et al., 2007)  
 

Det finns olika typer av behov; det finns funktionella behov som innefattar exakt vad 
produkten ska göra, samt icke-funktionella behov som beskriver vilka övriga begränsningar 

som finns. Ett exempel på funktionella behov är att en mobiltelefon ska ha stöd för att skicka 
sms, medan ett exempel på ett icke-funktionellt behov är att mobiltelefonen inte får väga mer 
än 200 gram. (Sharp et al., 2007)  

 

2.2.1 Interaktionsdesign: en livscykelmodell 

Sharp et al. (2007) presenterar en modell som beskriver processen utav skapandet av en 

produkt med god interaktionsdesign med användarfokus och iteration som centrala begrepp 
(se Figur 2.1). Modellen påvisar vikten av att involvera användarna i designen upprepade 
gånger och även ta tillvara på deras omdöme då den omarbetade designen skapas.  
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Modellen ska inte ses som en normativ modell som ska användas på alla former av utveckling 

av interaktiva produkter, men kan ge en fingervisning om vad som är viktigt att tänka på,  
nämligen att de flesta utvecklingsprojekt utgår från användarnas behov av en produkt. 

Modellen är utformad utifrån tidigare forskningsbaserade modeller såsom vattenfalls- och 
spiralmodellen samt Rapid Applications Development (RAD). Allt sedan vattenfallsmodellen 
introducerades 1970 har modeller för mjukvaruutveckling utvecklats till att ha mer fokus på 

iteration och användarna. I linje med denna utveckling skapades denna modell. (Sharp et al., 
2007) 

 
Ett projekt inleds oftast med en identifiering av behov och därmed en kravspecifikation. 
Utifrån dessa kriterier skapas sedan en eller flera prototyper för att se vilken design som bäst 

möter dessa behov. Dessa prototyper testas sedan för att därefter utvärderas. Utvärderingen 
kan leda till förbättringar av designförslag, men även till uppkomsten av nya behov som inte 

tidigare identifierats. Viktigt i denna bild är att den slutgiltiga produktens uppkomst 
härstammar från en evolutionär form av utveckling genom att gå från en grov idé av behov till 
färdig produkt via flertalet omarbetningar. Hur många omarbetningar som krävs varierar 

såklart från projekt till projekt och det enda som egentligen sätter gränsen för antalet 
ändringar är hur mycket resurser som finns att tillgå. Slutresultatet är likväl det samma: en 

utvärdering som säkerställer att de uppsatta behoven blivit bemötta. (Sharp et al., 2007)  
 

 
Figur 2.1 Livscykel över interaktionsdesign. (Källa: Sharp et al., 2007, s. 448) 

 

2.3 Krav 

 
Kravhantering beskrivs som en strukturerad process där beställare framkallar, definierar, 
förhandlar, prioriterar och validerar kraven på ett system (Gaur, Soni & Bedi, 2010 ). Att få 

rätsida på de krav som finns är avgörande för att få en användarvänlig produkt. När en 
produkt anses färdig är det följaktligen på sin plats att påbörja utvärderingsarbetet, om 

nödvändigt: skapa en ny design, för att sedan utvärdera ännu en gång. Vår uppsats är ett steg 
i detta led då vi vill undersöka huruvida användarnas behov och krav på framtida 
uppdateringar av Melior skiljer sig från utvecklarnas och beställarnas synvinkel.  
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Framställningen av ett systems kravspecifikation blir lätt komplicerad då olika grupper 
användare kräver multipla och motstridiga förändringar och många organisationer inte har 

rätt verktyg för att sammanställa och analysera alla dessa önskningar (Gottesdiener, 2002). 
Detta resulterar ofta i frustration hos användarna eftersom de känner att deras behov blir 
åsidosatta för andra prioriteringar. Det är därmed enkelt att förstå hur användarnas attityd 

gentemot systemet blir negativt laddad. Studier utifrån Technology Acceptance Model 
(TAM) har visat vilka konsekvenser detta får för användandet av systemet (se mer under 

avsnitt 2.4).  
 
Programvarukrav (systemkrav) härstammar från användarkrav som i sin tur härstammar från 

affärskrav (se Figur 2.2 nedan). Dessa områden är i viss mån överlappande, men det gäller att 
förstå att de olika kravspecifikationerna samlas in på olika sätt av olika aktörer och kan 

därmed vara motstridiga gentemot varandra. Därför är det ibland nödvändigt att vissa krav 
blir åsidosatta till förmån för andra.  (Gottesdiener, 2002) 
 

 

Requirement level    Document Specification 

 
Business                                                                                                                Project charter 
 

 
User                                                                                                               User Requirements 

 
 
Software                                                                                                 Software Requirements  

Specification  
 

Figur 2.2 Tre nivåer av krav. (Källa: Gottesdiener, 2002, s. xxxii) 

 
Affärskraven ligger på en högre nivå än användarkraven och har som mål att t.ex. öka 

produktivitet och minska kostnader. Användarkraven å sin sida är bron mellan affärskraven 
och programvarukraven. Dessa krav är svårast att tillgodose eftersom den tekniska sidan 
(systemet) och affärssidan (organisationen) talar olika språk, nyttjar olika modeller och 

innehar olikartad kunskap. Programvarukraven är ofta enklast att formulera eftersom de 
verkar inom mer specifika ramar och begränsningar såsom datorkraft. (Gottesdiener, 2002)  
 

Att involvera användarna i utvecklingsarbetet anses väldigt viktigt för att få en god design. 
Användarna bör konsulteras vid upprepade tillfällen i olika faser i införandet av ett system på 

en arbetsplats. Det är viktigt att användare inte tar sig rollen som designer, utan istället 
kontinuerligt får ge input till utvecklarna av ett system så att deras åsikter kan tas till vara. 
(Sharp et al., 2007) 

 
Det är lätt att förstå att ett system som inte är användarvänligt skapar problem. Men vad görs 

för att komma tillrätta med ett systems tillkortakommanden när dessa uppdagas? Det primära 
måttet på framgång i en programvaras system är i vilken grad den uppfyller de ändamål för 
vilka de var avsedda. System Requirements Engineering (systems kravhantering) är läran om 

att upptäcka detta syfte genom att identifiera intressenter och deras behov. (Nuseibeh & 
Easterbrook, 2000) Studier visar att även om utvecklare är väl medvetna om vikten av en bra 

kravspecifikation från användarna, är kravinsamlingen ett steg i processen som ofta förbises. 
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Detta görs trots att många analytiker anser detta utelämnande som en del av orsaken till 

kollapsen av ett stort antal stora systemutvecklingsprojekt. (Bastani, 2007)  
 

En viktig faktor som kan göra det svårt att få en korrekt kravinsamling är alla de olika 
intressenter som finns i utvecklingsprojekt av informationssystem. Olika intressenter kan 
innefatta användare, utvecklare, beställare, kunder och dessa gruppers krav, intressen och mål 

kan variera kraftigt och dessutom vara direkt i konflikt med varandra. (Nusibeh & 
Easterbrook, 2000) Ett av de viktigaste målen med kravhantering är insamlingen av behov 

och krav för att ta reda på exakt vad som måste lösas. Tyvärr är det ofta svårt för användare 
att formulera exakt hur de vill ha det och på grund av detta är det vanligt med ”use cases” där 
användare får chansen att vid specifika användningsfall förklara vad som saknas. Traditionellt 

sätt är den vanligaste datainsamlingsmetoden intervjuer, enkäter, analyser av organisationens 
dokumentation gällande verksamhetsdiagram och modeller för existerande system. Det 

existerar många olika tekniker för att sammanställa kravspecifikationer, men den ytterst 
ansvarige för dessa processer behöver endast använda någon av alla de fö reslagna modeller 
som finns, företrädelsevis den teknik som han eller hon anser bäst lämpad för situationen.  

(Bastani, 2007) 
 

2.4 Användaracceptens 
 
För att förstå varför olika sorters teknologi tas emot på ett visst sätt inom organisationer 

presenterade Fred Davis en modell som beskrev hur användares användning och acceptans i 
stor grad berodde på deras inledande attityd gentemot produkten (Chuttur, 2009). Denna 

modell kallas TAM (Technology Acceptance Model) och har blivit allmänt antagen som en 
giltig mall inom detta forskningsområde för att förstå och förutspå mottagandet av ny 
teknologi (Benamati & Rajkumar, 2002). TAM bygger på teorin om ”reasoned action” inom 

socialpsykologin, dvs. att en persons uppträdande och handlingssätt till stor del beror på hans 
eller hennes tidigare inställning till detta uppträdande samt den subjektiva norm som existerar 

för situationen. Davis utvecklade detta till TAM (se Figur 2.3) för att visa hur ny teknologi 
mottas av en grupp användare. (Chuttur, 2009) 
 

 
Figur 2.3 Technology Acceptance Model. (Källa: Davis, 1985, i  Chuttur, M., 2009, s. 10) 

 

I detta förslag menar Davis (1985) att en användares motivation kan förklaras utifrån tre 
faktorer: upplevd nytta, upplevd lättanvändlighet samt vilken attityd användaren har t ill 
systemet. Davis grundade dessa antaganden på hypotesen att användarens attityd gentemot 

systemet är den avgörande determinanten om denne vill använda eller förkasta systemet. 
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Själva attityden hos användaren skulle i sig komma att bli influerad av två föreställningar 

som tidigare nämnts: upplevd nytta och upplevd lättanvändlighet (översatt: ease of use). 
(Chuttur, 2009)  

 
För att ta reda på användares upplevda nytta och upplevda lättanvändlighet gentemot en ny 
teknologi föreslås intervjuer med två frågeformulär innehållande sex frågor vardera (se 

Tabell 2.1 och 2.2) samt fem kompletterande frågor angående användarnas generella attityd 
(se Figur 2.4).  

 
Tabell 2.1 Upplevd nytta (Källa: Chuttur, 2009, s. 8): 

Nr Upplevd nytta 

1 Using (product-name) in my job would enable me to accomplish tasks more quickly.  

2 Using (product-name) would improve my job performance.  

3 Using (product-name) in my job would increase my productivity.  

4 Using (product-name) would enhance my effectiveness on the job.  

5 Using (product-name) would make it easier to do my job.  

6 I would find (product-name) useful in my job. 

 
Tabell  2.2 Upplevd lättanvändlighet (Källa: Chuttur, 2009, s. 8): 

Nr Upplevd lättanvändlighet 

1 Learning to operate (product-name) would be easy for me. 

2 I would find it easy to get (product-name) to do what I want to do. 

3 My interaction with (product-name) would be clear and understandable.  

4 I would find (product-name) flexible to interact with.  

5 It would be easy for me to become skilful at using (product-name). 

6 I would find (product-name) easy to use.  

 

 
Figur 2.4 Användningsfaktorer. (Källa: Chuttur, 2009, s. 7) 

 
Trots viss kritik gällande de relativt få variabler i modellen, samt den teoretiska grunden på 

vilken den vilar, har TAM blivit en populär modell för att förklara systemanvändning. Dessa 
frågeformulär och validiteten av resultatet har utvärderats och säkerställts av flera 

forskningsundersökningar efter Davis framläggande1985. (Chuttur, 2009)  
 
Chiou, Perng & Lin (2009) redovisar hur ett användbarhetstest och TAM i viss mån kan 

likställas för att undersöka en produkts användbarhet. Eftersom användbarhetstester och 
användbarhetsutvärderingar anses ha samma syfte, om än olika tillvägagångssätt, kan Melior 

studeras genom TAM och på så vis ge en god syn på systemets användbarhet.  
 

 

All things considered, my using (product-name) in my job is: 
Good [–] [–] [–] [–] [–] [–] [–] Bad 

Wise [–] [–] [–] [–] [–] [–] [–] Foolish 
Favorable [–] [–] [–] [–] [–] [–] [–] Unfavorable 

Beneficial [–] [–] [–] [–] [–] [–] [–] Harmful; and 
Positive [–] [–] [–] [–] [–] [–] [–] Negative 
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2.5 Vårt ramverk 

 
Av begreppet användbarhet utgick vi från de områden som begreppet innefattar enligt både 

ISO-standard och litteratur (se avsnitt 2.1). Som beskrevs i avsnitt 2.1.1 lades fokus på 
användarnas upplevda effektivitet, ändamålsenlighet och tillfredsställelse då de använder 

Melior. Vidare presenterades litteratur från Bastien (2010) som visar sig vara inne på samma 
linje.  
 

Därtill redovisas vikten av att identifiera användarnas behov samt involvera användarna i 
utvecklingsprocessen för att skapa en användbar produkt med god interaktionsdesign. Vikten 

av att kontinuerligt identifiera behov för produkters vidareutveckling anser vi vara en god 
grund för denna uppsats giltighet och existens.  
 

Förlängningen av ifall användarnas behov möts eller ej resulterar i deras acceptans av 
systemet. Därför har vi även varit intresserade av att undersöka användarnas mer generella 

attityd gentemot Melior. Det är en angelägenhet för alla, inte minst oss potentiella vårdtagare, 
att de anställda tar till sig och accepterar det system som de ska arbeta med. Både positiva och 
negativa åsikter från användarna bör fångas upp av förvaltare och utvecklare eftersom 

uppdateringar av Melior görs kontinuerligt av Siemens genom Meliorförvaltningen. Beroende 
på hur väl systemet är konstruerat i förhållande till funktionalitet, interaktionsdesign och 
användbarhet skapar användarna en attityd gentemot systemet. Skulle ett system inte 

accepteras är risken större att arbetet med systemet kan misskötas av användarna och det kan 
då leda till stora risker i patientsäkerheten. Vi har inte använt oss av de exakta frågor som 

Davis (1985) föreslår eftersom de är utformade för mer kvantitativa enkätundersökningar.  
 
Utifrån dessa områden konstruerades ett ramverk (Figur 2.5) för att utefter detta skapa de 

intervjuguider som vi använde oss av som stöd vid intervjutillfällena med Meliorförvaltningen 
och användarna (se Bilaga 4 och Bilaga 5).  

 

 
Figur 2.5 Uppsatsens ramverk 

Effektivitet  Tillfredsställelse 

Användbarhet Förutfattad syn 

Acceptans 

Framtida förväntningar på förbättringar 

Ändamålsenlighet Funktionalitet 
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3 Dokumentations- och journalsystemet i vården 
 
Följande kapitel ger en djupare bild av journal- och dokumentationssystemet Melior. Här 

redovisas bl.a. på vilket sätt en patients digitala journal ”följer med” vederbörande i alla led 
som vårdkedjan har. Dessutom presenteras Meliors företrädande moduler samt de juridiska 

aspekter som ligger till grund för den strikta säkerhet som måste omgärda systemet.  
 

3.1 Elektronisk patientjournal 

 
Den elektroniska patientjournalen har successivt blivit den vanligaste lagringsformen av 

patientinformation i Sverige. Syftet med att gå ifrån den förra pappersbaserade metoden till att 
få informationen i digital form är bl.a. ökad tillgänglighet och ökad säkerhet. Hur 

patientjournalen är utformad är av stor vikt inom flera verksamhetsområden, bl.a. daglig 
patientvård, forskning, kvalitetssäkring, tillsyn och kontroll samt underlag för juridiska frågor. 
Med alla dessa användningsområden är det mycket viktigt att patientjournalen kan ge en god 

överblick över en patients sjukdoms- och medicineringshistoria. Dessa data ska dessutom vara 
korrekt och tillgänglig för all behörig personal under dygnets alla timmar. Tanken med den 

elektroniska patientjournalen är även att all information om en patient och dennes vård på alla 
olika institutioner och avdelningar ska finnas sammanställd på ett ställe (Holmqvist & Vali, 
2003). Men så ser det tyvärr inte ut idag i Region Skåne, mycket på grund av de brister i 

nationella standarder som beskrivs i inledningen av denna uppsats (se avsnitt 1). Nedan visas 
en bild på hur patientjournalen följer patienten i alla de steg som innefattas i vårdkedjan 
(Figur 2.5) (Lind et al, 2005): 

 
Figur 3.1 Patientjournalen i vårdkedjan. (Källa: Lind et al., 2005, s. 15) 
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3.2 Melior 1.5 

 
Journal- och dokumentationssystemet Melior 1.5 utvecklades ursprungligen av Siemens i 

samråd med Göteborgs sjukvård 1992 (Holmqvist & Vali, 2003). Systemet är idag Sveriges 
största av sitt slag och har över 75 000 användare (Internet 3). Melior har ett antal 

grundfunktioner som presenteras nedan:  
 

 Patientadministration 

Patientens vårdkontakt och vårdtillfällen registreras och används för både öppen och 
sluten vård.  

 Klinisk dokumentation 

Meliors huvudfunktion som innebär dokumentation av den kliniska vård en patient 

erhåller.  

 Läkemedel 

Information om aktuella ordinationer med tillhörande recept- och ordinationsmallar, 
rekommenderade preparat m.m.  

 Livsmedels- och hjälpmedelskort 

Funktion finns för att skapa och skriva ut blanketter vid förskrivning av hjälpmedel 
och livsmedelskort. 

 Remiss och svar 

Hantering av konsultationsremisser oavsett specialitet bl.a. av röntgen.  

 Brev/intyg 

Koppling till ordbehandlingsprogrammet MS Word för skrivning av brev och intyg.  

 Scanning 

Dokument kan scannas in och därefter bli en del av journalen.  

 Rapporter 

Rapporter för statistik kan genereras.  
(Källa: Internet 3)  

 
Melior förvaltas idag av en särskild grupp på IT-strategiska avdelningen vid USiL. Här 

administreras systemet av en grupp systemförvaltare som har som uppgift att agera 
mellanhand mellan Siemens och Meliors användare. Meliorförvaltningens uppgifter är bl.a. 
att stå för utbildning av systemet, samla in användarnas synpunkter, administrera de  

strategiska beslut som tas som berör Melior, testa uppdateringar m.m.  
 

3.3 Juridiska aspekter 
 
All form av patientinformation är omgärdad av starka sekretesslagar eftersom den i de flesta 

fall är av mycket känslig natur. Patienternas personliga integritet måste till varje pris skyddas 
och får inte äventyras av ett svagt utformat system ur säkerhetssynpunkt. Detta finns 

lagstadgat i svensk lag bl.a. av sekretesslagen, personuppgiftslagen och patientdatalagen som 
tillkommit för att säkerställa patienters integritetsrätt. Det är därför viktigt att ett system är 
tillräckligt användarvänligt och intuitivt att det är lätt för användarna att göra rätt.  
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3.3.1 Sekretesslagen 

Sekretesslagen reglerar bestämmelser om tystnadsplikt i allmän verksamhet och förbud om a tt 

lämna ut allmänna handlingar. I stora drag handlar bestämmelserna om förbud att röja 
uppgifter varken muntligt eller skriftligt som är klassade som sekretessbelagda.  

 
I enlighet med sekretesslagen 1980:100 7 kap 1 c § gäller sekretess inom hälso- och 
sjukvården uppgifter som rör den enskilde individens hälsotillstånd eller andra personliga 

förhållanden knutna till individen. Sekretessen gäller så länge det står klart att patienten eller 
någon annan närstående inte lider men av att information skulle röja s. Sekretess gäller i all 

verksamhet som har hand om patientjournaler inom hälso- och sjukvård, detta beskrivs 
närmare i patientdatalagen under punkt 3.3.3. (Internet 4) 
 

3.3.2 Personuppgiftslagen  

Syftet med personuppgiftslagen 1998:204 (PUL) är att skydda information om människor som 
kan skada eller om kränkning av deras personliga integritet kan inträffa. Personuppgifter inom 
hälso- och sjukvård behandlas i enlighet med PUL 18 § som beskriver känsliga uppgifter som 

är relaterade till sjukvårdsändamål. Personuppgifterna får behandlas om de är nödvändiga för 
förebyggande ändåmål inom hälso- och sjukvård, medicinska diagnoser, vård och behandling 

eller administration. De som är yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård får även behandla 
personuppgifter av känsligare karaktär som omfattas av tystnadsplikten, detta gäller även för 
personer som har fått ta del av uppgifter från hälso- och sjukvården, vilka går under en 

liknande tystnadsplikt. (Internet 5) 
 

3.3.3 Patientdatalagen 

Syftet med patientdatalagen är att få en samlad reglering när det gäller 
informationshanteringen inom hälso- och sjukvården, både den offentliga vården och den 
privata. Lagen har utformats för att samla vårdregisterlagen (VrL) och patientjournallagen i en 

och samma lag och i och med detta upphörde dessa lagar att gälla den 1 juli 2008. I 
patientdatalagen finns även de bestämmelser som rör behörighet och åtkomstkontroll. Detta 

har införts för att i lagen främja den utveckling av företeelsen ”en patient – en journal” som 
tidigare nämnts (se avsnitt 1.2), d.v.s. det gäller att samla journalen och göra den tillgänglig 
för fler vårdgivare. Utöver detta är det personuppgiftslagens bestämmelser om 

säkerhetsåtgärder som gäller. (Internet 6) 
 

3.4 Avvikelserapportering i Melior 
 
En avvikelserapport skrivs när sjukvårdspersonal upptäcker brister i rutinerna som direkt eller 

indirekt kan vålla skada för patienten. Den främsta anledningen till att rapportering av 
avvikelser sker är att ständigt förbättra sjukhusets rutiner och säkerhet inom vården med hjälp 

av användarna. Om t.ex. en läkare upptäcker riskfyllda moment i de dagliga rutinerna vill 
denne med avvikelserapporter kunna förhindra att liknande fel uppstår i framtiden, dels så att 
inte patienter blir skadade men även för att att inte liknande riskmoment uppstår hos andra 

behandlare. Samtliga verksamheter skall ha lokala anvisningar om vilka händelser som 
klassas som en avvikelse, och det kan röra sig allt från irriterande små moment som tar 

onödigt lång tid till blödningar som uppstår vid operation. En avvikelserapport skall fokusera 
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på vad som hänt och bör inte innehålla vem som gjort fel eller spekulationer kring detta. 

(Internet 7)  
 

Det första steget i en avvikelserapport är att välja vilken typ av händelse som inträffat. 
Händelserna delas in i Risk för skada, Inträffad skada, Klagomål från patient/anhörig och 
Klagomål från personal. I de flesta fallen gäller det klagomål från personalen men viss 

funktionalitet kan även direkt innebära en risk för skada och ibland inträffar även skador.  
 

När en patient har drabbats av allvarliga skador eller risker inom hälso- och sjukvård skall 
detta anmälas som en lex Maria anmälning till socialstyrelsen. Anledningen till att lex Maria 
anmälningar görs är att inträffade skador inte skall förekomma igen och åtgärder bör ske 

omgående om rutiner eller förbättringar i exempelvis IT-system bör genomföras. Alla 
vårdgivare är skyldiga att anmäla negativa händelser och sprida erfarenheter av dessa så att de 

inte förekommer igen. (Internet 8) 
 
För att ta till vara på användarnas synpunkter om systemet finns en möjlighet för alla 

användare att skicka in en avvikelserapport rörande Melior direkt i systemet. Detta görs när en 
användare upptäckt ett fel eller har en synpunkt på Melior i samband med nyttjandet. 

Avvikelserapportering görs även för att upptäcka fel så att patientsäkerheten inte äventyras.  
 

 
Vi har konstruerat figur 4.1 för att visa hur en användare går tillväga för att genomföra en 

avvikelserapport. Det första som händer är att klinikchefen får ta del av den avvikelserapport 
som fyllts i. När denne har granskats bestämmer klinikchefen vem som bäst kan hantera 

ärendet. I Meliorrelaterade avvikelser är det Meliorgruppen som har hand om ärendena, och 
vid mer allvarliga avvikelser är det sjukhuschefen som kontaktas direkt. Användarna får oftast 
feedback på sina avvikelser av den instans som behandlat ärendet. Ibland informeras det 

istället på hela avdelningar om det rör sig om kritiska inslag som kan påverka 
patientsäkerheten. 

 

Användare 

Klinikchef 

Sjukhuschef Enhetschef Meliorgruppen 

Figur 4.1 Ärendehantering för avvikelserapport 
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Figur 4.2 visar hur processen går till vid lex Maria anmälningar. Användaren informerar 
chefsöverläkaren på kliniken om det som inträffat som i sin tur tar kontakt med sjukhuschefen. 

I Meliorrelaterade ärenden får inte Meliorgruppen information om detta förrän processen lidit 
mot sitt slut eller avslutats helt, vilket är väldigt kritiskt då det kan röra sig om allvarliga 
systemfel. 

Användare 

Chefsöverläkare 

Sjukhuschef 

Figur 4.2 Ärendehantering för lex Maria anmälning 
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4 Metod 
 
Från första början var vi intresserade av att enbart undersöka användbarheten hos Melior 

genom att utföra en rad användbarhetsutvärderingar kopplade till olika vedertagna ramverk 
inom ämnet. Vid närmre litteraturgranskning fann vi dock att detta redan var gjort på o lika 

sätt från olika institutioner runt om i landet (se avsnitt 1.3). Då vi önskar bidra med någon 
form av ny akademisk och relevant kunskap inom ämnet bestämde vi oss för att fortfarande 
hålla oss inom ämnet användbarhet, men istället fokusera mer på användarnas och 

förvaltarnas syn på Melior för att se huruvida de stämmer överens. Begreppet användbarhet 
har som tidigare nämnts mycket fokus på användarna och deras subjektiva känsla av 

användningen av en produkt. De undersökningar som genomförts av bl.a. Lind et al. (2005) 
redovisar endast en övergripande bild av användares syn på flera olika journalsystem, d.v.s. 
inte bara Melior. Den forskning som gjort på ämnet tidigare har vi tagit till oss och försökt 

hitta en ny infallsvinkel på.  
 

4.1 Metodval 
 

Vi inledde arbetet med att ta reda på vem det är som förvaltar Melior på plats. IT strategiska 
avdelningen har hand om administrationen av all IT i vården så vi inledde vårt sökande där 
för att nå en kontaktperson. Samtidigt utförde vi litteraturstudier om ämnet användbarhet, 

kravinsamling och användaracceptans. För att täcka den bild vi ville få fram om synen på 
Melior idag genomförde vi sedan intervjuer med både läkare, sjuksköterskor och anställda vid 
Meliorförvaltningen.  

 Det finns olika datainsamlingsmetoder att ta till för att ta reda på hur en situation ser ut. 
Vanliga metoder för detta ändamål är intervjuer, fokusgrupper, enkäter och direkta 

observationer. Nedan redovisas dessa metoders övergripande egenskaper i tabell 4.1. 
 
Tabell 4.1 Metoder för insamling av empiri. (Källa: Sharp et al., 2007, s. 343-344): 
Metod Bra för Typ av data Fördelar Nack delar  

Intervjuer Utforska en 

frågeställning. 

Viss kvantitativ 

data, men mest 

kvalitativ 

Intervjuaren kan 

leda samtalet på 

rätt spår. 

Uppmuntrar 

kontakt mellan 

utvecklare och 

användare.  

Tidskrävande. 

Konstgjord miljö 

kan skrämma 

intervjuobjektet.  

Fokusgrupper Insamling av flera 

synvinklar 

Viss kvantitativ 

data, men mest 

kvalitativ 

Uppmärksammar 

frågor där 

samstämmighet och 

konflikter existerar. 

Uppmuntrar 

kontakt mellan 

utvecklare och 

användare. 

Eventuella 

dominanta personer 

tar över.  

Enkäter Svar på specifika 

frågor. 

Viss kvalitativ 

data, men mest 

kvantitativ. 

Har möjlighet att 

nå många personer 

med få resurser. 

Svarsfrekvens kan 

vara lågt. Svar är 

inte alltid vad 

frågeställningen var 

ute efter. 

Utformningen är 

avgörande. 
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Direkt observation på 

plats 

Förståelse för 

användaraktivitetens  

kontext. 

Mestadels 

kvalitativ.  

Observera verkligt 

användande ger en 

insikt som många 

andra metoder inte 

kan ge.  

Mycket 

tidskrävande. 

Oerhört mycket 

insamlad data.  

Direkt observation i 

kontrollerad miljö  

Förståelse för 

förfaranden, reg ler 

och normer.  

Kvalitativ och 

kvantitativ. 

Tillåter fokus på 

detaljer av en 

uppgift utan 

avbrott.  

Resultatet kan ha 

liten betydelse för 

förståelsen av det 

verkliga arbetet. 

Indirekt observation Observerar 

användare utan att 

störa dem i deras 

dagliga arbete.  

Kvantitativ 

(loggning) och 

kvalitativ 

(dagböcker). 

Användarna blir 

inte distraherade av 

datainsamlingen. 

Stor mängd 

insamlad data som 

behöver 

verktygsstöd för att 

analysera 

(loggning). 

Användares minne 

kan vara överdrivet 

(dagböcker).  

 
 

Hur detta moment genomförs är av stor vikt för trovärdigheten på de data som samlas in och 
således avgörande för resultatets tillförlitlighet. Vilken teknik som bör användas bestäms i 

stor grad av vad fokus på forskningsfrågan ligger, de berörda deltagarna och metodens natur. 
Alla dessa faktorer måste självklart beaktas och det är värt att notera att det sällan finns 
en ”rätt” metod för en viss situation. (Sharp et al., 2007) 

 
Utefter tabell 4.1 diskuterades vilket typ av insamlingsmetod som var lämpligast för vårt 

ändamål. Vi resonerar i avsnitt 2.1.1 angående vårt val att inte genomföra användartester eller 
expertutvärderingar efter vedertagna mallar. Enligt samma resonemang utesluts därför ”direkt 
observation på plats” samt ”direkt observation i kontrollerad miljö”. Dessa metoder hade 

möjligen varit mer lämpade till en utvärdering av Meliors gränssnitt. ”Indirekt observation” 
kräver även den mer tid än vad som vi haft att disponera. För att få en djupare bild av 

användarnas och förvaltarnas syn på Melior angående de ämnen som presenteras i kapitel 2 
såsom attityder, passade inte heller enkäter som lämplig insamlingsmetod ty insamlad data då 
mestadels är kvantitativ. Eftersom vår fokus var dessa två gruppers syn på systemet önskade 

vi en förening av alternativen ”fokusgrupper” och ”intervjuer”. De fördelar som alternativet 
med fokusgrupper kan ge var vi i viss mån ute efter, men önskade inte genomföra intervjuerna 

i grupp eftersom vi ville ta reda på var och ens personliga åsikt. Nackdelen med fokusgrupper 
kan enligt Sharp et al. (2007) vara att dominanta personligheter tar överhanden. Då passade 
personliga intervjuer bättre. De potentiella nackdelarna undveks genom att genomföra 

intervjuerna på respektive informants arbetsplats och i den mån det var möjligt: deras 
arbetsrum.  

 
Vid intervjuer är det bra att alltid inleda med enkla, mindre laddade frågor för att låta 
intervjuobjektet bekanta sig med situationen. Därefter är det möjligt att sedan gå djupare in på 

mer relevanta och svårbesvarade frågor. (Sharp et al., 2007) 
 

4.1.1 Intervjuer 

Vi valde att genomföra ett antal intervjuer med användare av Melior med olika befattning. 
Detta gjorde vi på grund av ett antagande: att användare med olika befattningar använder 
systemet på olika sätt, för olika ändamål. I linje med vår frågeställning var vi även 
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intresserade av att höra vad förvaltare och beställare av systemet anser om situationen idag. Vi 

genomförde därför våra intervjuer med läkare, sjuksköterskor samt IT-administratörer inom 
Meliorförvaltningen för SUS. Måhända finns det fler användarkategorier av Melior, men 

dessa grupper valdes på grund av lättillgänglighet från vår sida samt antagandet att dessa 
grupper är mest representerade bland Meliors användare.  
 

De intervjuer vi genomförde med användare och förvaltare var av semi-strukturerad karaktär 
och frågorna ställdes inte exakt på samma sätt till alla intervjuobjekt, men berörde samma 

ämnen konsekvent. På detta sätt ville vi få uttömmande svar och ge informanterna chansen att 
verkligen utveckla sig och tala till punkt. Den intervjuguide (konstruerad utifrån vårt ramverk) 
som vi följde vid dessa tillfällen finns att läsa som Bilaga B4 och Bilaga B5. Utöver de 

faktorer som nämns i kapitel 2 var vi intresserade av att ta reda på i vilken utsträckning det 
erbjuds utbildning i Melior och om den finns; hur den uppfattas. Frågorna skickades inte ut i 

förväg till informanterna främst eftersom de arbetar väldigt tätt inpå varandra (två av 
Meliorgruppen i samma rum) dagligen och vi ville inte att de skulle diskutera våra exakta 
frågor sinsemellan innan intervjutillfället. Istället informerade vi dem om att vi ville utföra en 

kortare undersökning angående Melior och dess användbarhet. Genom detta tillvägagångssätt 
ville vi vara säkra på att få så individuella och uppriktiga svar som möjligt som inte tidigare 

blivit konstruerade. 
 

De intervjuer som genomfördes med Meliorförvaltningen för SUS var belägna på deras 

kontorslokaler på Lasarettet i Lund. De tre intervjuer som ägde rum med personal i 
Meliorgruppen genomfördes för att få en förståelse om hur förvaltarna/beställarna av systemet 

såg på situationen gällande användbarheten i Melior. Ingen av de tillfrågade ville vara med på 
ljudinspelning, varav alla intervjuprotokoll är utefter våra anteckningar under dessa tillfällen 
(se Bilaga B6, B7, B8).  

 
De användare som vi tagit kontakt med är en reumato log, en njurspecialist samt en 

sjuksköterska. De arbetar alla på SUS i Lund. Ursprungligen ville vi få kontakt med tre läkare 
och tre sjuksköterskor för att få ett aningen bredare empiriskt material, men istället 
kompletterade vi med resultatet av avvikelserapporterna.  

 
Två av intervjuerna spelades in med ljudinspelning med godkännande från informanterna och 

finns därmed transkriberade i Bilaga B9 och B10. De intervjuer där vi inte fick spela in med 
ljud är sammanställda endast utifrån våra anteckningar vid intervjutillfället och finns bifogade 
i Bilaga B6, B7, B8 och B11. Intervjuerna ägde rum i respektive läkares mottagningsrum samt 

sjuksköterskans avdelnings uppehållsrum. Syftet med intervjuerna var att få en bild av hur 
användare av olika specialitet på SUS ser på användbarheten hos Melior, deras generella 

attityd gentemot systemet samt hur väl funktionaliteten möter deras behov. Transkriptionerna 
av intervjuerna användes sedan som underlag för att göra en sammanfattning av resultatet som 
presenteras i kapitel 5.    

 
Vi valde att intervjua Meliorförvaltningen först eftersom de kunde ge oss en god grund att stå 

på när det gällde att senare prata med användarna om speciella funktioner i Melior. Parallellt 
med intervjuerna med Meliorförvaltningen fick vi även en kort genomgång av systemet. Våra 
intervjuer med Meliorförvaltningen ägde rum i deras egna lokaler på IT-strategiska 

avdelningen. Närvarande vid intervjuerna var enbart denna uppsats författare samt personen 
som intervjuades. Platsen var ett arbetsrum där det dagliga arbetet utförs. 
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4. 2 Krav på empiri 

 
För att framställa en trovärdig rapport om valt ämne måste krav ställas på bakomliggande 

teoristudier samt undersökningens reabilitet och validitet. Den litteratur som vi tagit del av har 
vi granskat utefter de riktlinjer vi fått ta del av på de inledande föreläsningarna i denna 

kandidatkurs. Med hjälp av litteraturstudierna har vi utvecklat vår problemställning samt 
funnit relevanta teorier om ämnen som användbarhet och kravspecifikation. Vår 
litteraturinsamling har dubbelkollats av EBSCO host som är en samling av databaser 

bestående av vetenskapliga tidsskrifter som rankas som trovärdiga. Detta är ett enkelt sätt att 
förvissa sig om att en tidsskrift eller journal anses pålitlig i vetenskapliga sammanhang. 

Utöver artiklar i tidsskrifter och vetenskapliga rapporter såsom t.ex. andra kandidatuppsatser 
har vi tagit del av böcker som under vår utbildnings fortskridande funnits med i våra kurser på 
institutionen. Dessa böcker har vi inte vidare granskat eftersom vi anser att dess trovärdighet 

redan är accepterad. 
 

De rapporter som inte varit i vetenskapligt syfte och som vi i uppsatsen refererar till anser vi 
vara korrekt underrättade i sin informationsutlämning eftersom de funnits tillgängliga på 
Region Skånes hemsida (www.skane.se) och utförts på uppdrag av landstinget. Vi har i så stor 

utsträckning som möjligt ansträngt oss för att hitta nyutkommen information. De källor so m 
är äldre än tio år har vi tagit del av på grund av att vi velat gå till botten med en viss erkänd 
modells ursprung som det refereras till i andra sammanhang och som vi stött på. En modell 

eller teori som överlevt många år inom ett visst ämne har genomgått ordentlig granskning och 
kritik och därför betraktar vi en sådan modell som tillförlitlig.  

 
Eftersom frågorna vi ställer till informanterna är konstruerade utifrån vedertagna 
analysmodeller upprätthåller vi uppsatsens interna validitet.  Vi är medvetna om att intervjuer 

med enbart läkare från två specialiteter samt en sjuksköterska påverkar resultatet av 
användarnas syn på Melior. Vi kan därför inte med säkerhet säga att nedan redovisat resultat 

är representativt för alla användare av Melior som är läkare och sjuksköterskor, trots att 
många av de brister och synpunkter som framförs är av generell karaktär då de även 
förekommer i de avvikelserapporter vi tagit del av.  Detta påverkar resultatets validitet i viss 

mån och för att ge en bättre grund har vi därför även tagit del av avvikelserapporter. På så vis 
stärks uppsatsens externa validitet. Realibiteten beaktas genom att vi så utförligt som möjligt 

presenterar hur vi har gått tillväga i varje steg i processen för att få fram önskat resultat. 
(Jacobsen, 2002) 
 

4. 3 Avvikelserapporter 
 

Som redovisats i avsnitt 3. 4 är avvikelserapporter ett sätt för förvaltare och utvecklare att 
uppmärksamma användarnas synpunker på systemet och på så sätt involvera med i 

utvecklingsarbetet. Eftersom det är ett sätt att föra utvecklingen i rätt rikting gentemot 
användarna såg vi det som en bra informationskälla att ta del av avvikelserapporter för att få 
kvantitativa synpunkter. Genom att analysera och kategorisera den information som 

rapporterna berör önskade vi utreda huruvida de stämde överens med övrig empirisk data.  
 

Efter kontakt med Helena Rydell Johnsen, ST-läkare Njurkliniken och ansvarig för 
avvikelserapporteringen på kliniken blev vi vidarebefordrade till Lena Krützén, 
avdelningsföreståndare på Hem- dialysen, USiL. Lena Krützén ansåg att ärendet bäst kunde 

http://www.skane.se/
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behandlas av Martin Hagman, biträdande avdelningschef vid Dialysavdelningen, 

Njursektionen, USiL. Martin Hagman gjorde ett urval ur ett system som behandlar 
avvikelsrapporterna för att vi skulle kunna få ut enbart de rapporter som är relevanta för vår 

uppsats. Vi har tagit del av 19 stycken avvikelserapporter som gäller för Njurmedicinska 
avdelningen vid USiL. Majoriteten av dessa beskriver ärenden som är direkt relaterade till 
Melior och felaktiga doseringar (som också faller till grund för direkta systemfel). 

Avvikelserna rör händelser som inträffat under perioden 2009-01 till 2010-02. Anledningen 
till att vi inte har kunnat ta del av ärenden efter detta datum är att avvikelserna måste vara 

avslutade för att räknas som offentlig handling, i enlighet med sjukhusets jurist.  
 

4.4 Analysgenomförande 

 
Då vi tagit del av all empirisk data från både användare och förvaltare sammanställdes svaren 

i de kategorier som framställts utifrån vårt ramverk. På detta sätt kunde vi enkelt väga de två 
gruppernas åsikter mot varandra. Detta förenklade analysen av resultatet avsevärt då syftet 

med denna uppsats var att utreda ifall skillnader råder mellan dessa grupper. Det 
sammanställda resultatet granskades sedan utifrån de teorier vi ansåg relevanta för ämnet. 
Dessutom ville vi stärka svaren vi fick med mer kvantitativ data genom att väga 

intervjuresultatet gentemot avvikelserapporterna och tidigare redovisade undersökningar (se 
avsnitt 1.3).  
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5 Empiriskt resultat 
 
Detta kapitel redovisar en sammanfattning av det empiriska material som vi samlat in med 

hjälp av intervjuer med Meliorförvaltningen och användarna. Vi presenterar även en 
sammanställning av de avvikelserapporter vi tagit del av.  

 
Frågorna till Meliorförvaltningen skapades för att få en bild av hur de ser på användarnas 
attityd gentemot Melior samt deras egen syn på för- och nackdelar. Frågorna kretsade främst 

kring generella för- och nackdelar, avvikelserapporteringen som feedback från användarna 
samt den upplevda användbarheten hos systemet. Det ska poängteras att frågorna medvetet 

hölls nere till ett begränsat antal, mycket på grund av ett pressat tidsschema, men också på 
grund av att vi endast var intresserade av en övergripande beskrivning av situationen. Dock 
anser vi att en vidare utredning av mer detaljerade frågor som här nämns kan bidra till en mer 

detaljerad bild av exakt vilka funktioner som kan tänkas behövas förbättras. Eftersom 
frågorna vi ställde till både användare och förvaltare är väl förankrade i presenterad teori, 

anser vi att denna undersökning har validitet.  
 

5.1 Presentation av informanterna 

 
Person 1 (P1) är Meliorförvaltare sedan 5-6 år tillbaka och har hand om alla de strategiska 

beslut som tas gällande Melior i SUS. Person 2 (P2) och Person 3 (P3) arbetar även de i 
Meliorförvaltningen sedan några år tillbaka men med olika inriktningar, på grund av deras 
skilda bakgrund. P2 är sjuksköterska i grunden och har därför hand om läkemedelsmodulen i 

Melior medan P3 hanterar frågor angående dikteringsmodulen MedSpeech, scanning och de 
mer administrativa bitarna. Alla har tidigare arbetat med Melior på de avdelningar då det 

infördes och har således varit användare själva.  
 
Pierre arbetar som reumatolog på SUS och har gjort så sedan 1981. Han har arbetat med 

Melior sedan det infördes på reumatologen som var sist med att införa systemet vid USiL.  
 

Björn är överläkare på njurkliniken i Lund och har arbetat där sedan 1977. Melior har varit en 
del av hans dagliga arbete sedan 2000.  
 

Miriam är sjuksköterska sedan 9 månader tillbaka på hematologen och aldrig arbetat med 
något annat journalsystem än Melior. Miriam blev introducerad till Melior redan under sin 

utbildning då hon gjorde sin praktik.   
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5.2 Intervjuresultat 

 
Nedan redovisas en sammanställning av svaren från intervjuerna, kategoriserade utefter det 

ramverk vi konstruerat (se avsnitt 2.5). Utöver de områden som ramverket belyser presenteras 
även här svaren från frågor med mer öppen karaktär, såsom för- och nackdelar med Melior. 

Dessutom tillkom det ett område som vi tidigare inte beaktat i våra litteraturstudier; utbildning 
i systemet. 
 

5.2.1 Funktionalitet 

 Delade meningar  
 Orimliga önskningar 
 Alltför enskilda behov kan inte efterlevas 

 ”Tubsocka” 
 Dålig användbarhet/svårt att hitta 

 Svårt att spåra doser bakåt i tiden 
 

Det finns alltid de användare som vill ha mer och önskar orimliga saker från systemet som 

ingen kan hjälpa dem med, t.ex. varningar vid en specifik situation men inte vid en annan som 
är snarlik. De önskemål som kommer in till Meliorförvaltningen behandlas så gott det går 

med hjälp av en förändring av mallarna i Melior som på så vis kan täcka många användares 
behov. Överlag anser förvaltarna att användarnas behov täcks väl av de uppdateringar som 
kommer, även om det tar tid. (Intervju 1: 12-16) De behov som anses vara bra för fler än bara 

en specifik läkare eller kategori användare efterlevs väl. Vid alldeles för specifika behov får 
en annan lösning genereras fram på något sätt. Meliorförvaltningen eftersträvar att hitta 

generella lösningar som innebär en vinst för t.ex. en hel avdelning (Intervju 2: 24).  
 
På grund av att Melior måste täcka ett så stort verksamhetsområde med så otroligt många och 

skilda rutiner liknas systemet ibland som en tubsocka: den passar alla, men passar sa mtidigt 
ingen. Det går bara att göras tillräckligt bra för alla, inte perfekt för alla. (Intervju 1: 26)  

 
När det gäller uppdateringar så gör Siemens ingenting på egen hand, vilket är bra enligt 
förvaltarna på grund av att Meliorförvaltningen är närmre användarna och därmed har lättare 

att förstå deras behov (Intervju 1: 22).  
 

Det råder delade meningar mellan de tillfrågade användarna om huruvida Meliors 
funktionalitet möter användarnas behov. Alla är överens om att funktionaliteten de önskar inte 
finns där till 100 % och de båda läkarna pekar på en rad brister som de önskar skulle åtgärdas, 

men en av de tillfrågade är betydligt mer negativt inställd (Intervju 4: 6).  
 

Reumatologens tidigare system KARIN täckte alla deras specifika behov som de önskade, 
men det systemet blev undanträngt när Melior kom in i bilden. Melior är enkelt när en läkare 
hanterar 10-20 patienter, men mycket svårarbetat då en läkare behandlar uppemot 400 

patienter, mycket på grund av att överskådligheten är skral. (Intervju 4: 6)  
 

Det framförs synpunkter på läkemedelsmodulen som gör det svårt att spåra dosändringar då 
de ska kopplas till eventuella symptom av biverkningar. Detta har även att göra med 
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journalmodulen, men eftersom det är bestämt att SUS ska ha allt i digital form försöker de 

arbeta utefter detta efter bästa förmåga. (Intervju 5: 16-20) 
 

Den tillfrågade sjuksköterskan anser att funktionaliteten täcks upp väl eftersom dennes 
huvudsakliga uppgifter är dokumentation i journalmodulen, vilken fungerar bra. Till hjälp 
använder de sig av tidigare inskrivna sökord som passar in på patienten. (Intervju 6: 6-10)  

 

5.2.2 Tid och ansträngning 

 Melior tar mycket tid och ansträngning 

 Mycket tricksande krävs 
 Omständligt 
 Tar kraft från verksamheten 

 Positivt med sökord 
 Gissningar 

 
Det framförs mycket kritik mot Melior av läkarna när det gäller den tid och ansträngning som 
krävs för en användare att utföra dagliga arbetssysslor i systemet. Problemet beskrivs som att 

funktionaliteten ofta finns där, men den är mycket svår att hitta eller använda. Systemet tar 
alldeles för mycket tid och kraft från verksamheten att använda. (Intervju 4: 8) Då en funktion 
inte hittas omedelbart krävs det ofta mycket tricksande för att få systemet att göra som 

användaren vill (Intervju 5: 18).  
 

Detta står i stark kontrast till den tillfrågade sjuksköterskan som uppfattar användningen av 
journalmodulen som mycket effektiv, mycket på grund av de sökord som finns inskrivna från 
början och som hon arbetar utifrån (Intervju 6: 6). Dock anser även hon att Melior är 

svåröverskådligt vilket leder till att det ibland är rena gissningsleken var man befinner sig 
eller vart man ska i systemet vilket kan ta onödigt lång tid (Intervju 6: 24).  

 

5.2.3 Effektivitet 

 Positivt jämfört med pappersjournaler 
 Positivt med standardisering 

 Negativt ty svårt att få tag på rätt information 
 Negativt jämfört med klinikens egna system 

 
Effektiviteten påverkas i viss mån negativt och i viss mån positivt enligt de tillfrågade 
användarna. Då Melior jämförs med det gamla pappersjournalsystemet är det i positiva 

ordalag och på så vis har den elektroniska patientjournalen påverkat effektiviteten i rätt 
riktning. Idag kan en läkare hantera hundratals patienter som hade varit totalt omöjligt med 

pappersjournaler, så läkarens effektivitet har ökats på denna punkt. (Intervju 5: 72)  
 
Dessutom anses det vara mycket bra med den standardisering som skett av 

patientinformationen. Dessutom är det aldrig några problem med att läsa en svår handstil vid 
ordinationer. (Intervju 6: 36) 

 
Effektiviteten påverkas negativt på så vis att det är oerhört svårt att få tag på just den 
information som läkaren är ute efter på grund av all den data som finns tillgänglig (Intervju 5: 
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48). Dessutom påverkades effektiviteten negativt för de läkare som tidigare använde sitt eget 

system KARIN då detta var bättre anpassat för deras behov (Intervju 4: 26).  
 

5.2.4 Fördelar med Melior 

 Komplett 
 Tillgängligheten 
 Läkemedelsmodulen 

 Journalmodulen 
 Robust system 

 Bra jämfört med papperssystemet 
 Kopplingar till andra system 
 Säkerheten 

 
Systemets stora fördel enligt Meliorförvaltningen är att det är så komplett; det täcker nästan 

allt (Intervju 3: 26). Det finns kopplingar till ett flertal system som klinikerna använder 
separat (Intervju 1: 14). Detta ökar tillgängligheten av information avsevärt, då man snabbt 
kan ta sig vidare från Melior till de olika verksamheternas egna system som används för att 

utföra och redovisa särskilda tester och resultat, t.ex. röntgensystem eller blodprov. Man 
behöver aldrig leta efter journaler längre jämfört med tidigare pappershantering vilket är en 
mycket stor fördel som många användare snabbt glömmer bort (Intervju 3: 8).  

 
En stor styrka med Melior framför andra liknande system är dessutom läkemedelsmodulen. 

Den finns inte i samma utsträckning i andra motsvarande system. (Intervju 1: 10) 
 
Fördelarna med Melior nämns ofta i jämförelser med nackdelarna med det gamla 

papperssystemet. Melior har en bättre informationstillgång än vad som var disponibelt 
tidigare utan datajournaler eftersom det finns kopplingar till en mängd olika klinikers egna 

system (Intervju 5: 26). Journalmodulen med tillhörande sökord nämns även det som en 
fördel med Melior (Intervju 6: 28).  
 

Melior beskrivs också som ett stabilt och robust system. Säkerhetssystemet som finns är det 
inga problem med och det förutsätts att Melior har god kontroll på vilka som är inloggade var 

och vid vilken tidpunkt. (Intervju 4: 12)  
 

5.2.5 Nackdelar med Melior 

 Läkemedelsmodulen 

 Delar av journalmodulen 

 Tillgången till information är beroende av andra faktorer 

 Gammal miljö 
 Saknar stöd för diagram och grafiska kurvor 
 Inte intuitivt 

 Inget beslutsstöd  

 Inkonsekvent 

 Okunnig beställare 

 Inget stöd för simultankapacitet 
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Tyvärr finns det stora brister idag i läkemedelsmodulen enligt samtliga tillfrågade. Detta 

resulterar ibland i ganska allvarliga incidenter eftersom det kan gå väldigt illa vid ett 
eventuellt misstag i en patients medicinering. På grund av detta är det en väldigt viktig del av 

Melior eftersom det är ett så pass allvarligt ämne. Dessutom är alla kopplingar ett problem 
som uppmärksammats av förvaltarna, eftersom många användare tycker det vore lättare att 
skriva in värden från olika provsvar direkt i Melior (Intervju 3: 18).  

 
En annan brist med Melior är att det är konstruerat i en så pass gammal miljö som idag känns 

föråldrad med ett fult gränssnitt och ibland tröga funktioner. Detta arbetas det också med och 
den gamla plattformen ska bytas ut. (Intervju 2: 28) Bristen på möjligheter att skapa grafiska 
kurvor och diagram utifrån vissa mätvärden är också något som poängteras av flera användare 

(Intervju 1: 46).  
 

En av de tillfrågade förvaltarna anser dock att den enda nackdelen egentligen är att tillgången 
till information är beroende av så många olika källor, d.v.s. det finns inte en databas att utgå 
från. Detta försvåras ytterligare av skilda rutiner mellan olika kliniker och verksamheter. 

Detta i sin tur leder till skilda behov och önskningar – vissa användare vill ha tillgång till mer 
information, medan vissa tycker att det finns för mycket. (Intervju 1: 24) 

 
Meliorförvaltningen anser att de brister och önskemål som inkommer från användarna 
tillgodoses efter bästa förmåga. Det som de själva inte kan ändra på vidarebefordrar de till 

Siemens så får de ta ställning till om det är något de kan ändra på. Dessutom handlar många 
synpunkter om en koppling mellan Melior och andra system, och då är det ju inte enbart en 

lösning från Siemens som behövs, utan samarbete med ytterligare en utvecklare. (Intervju 1: 
20, 24) 
 

Under de intervjuer vi förde med de båda läkarna var det uppenbart att de hade många 
synpunkter på mycket i Melior. De flesta anmärkningarna har att antingen att göra med 

läkemedelsmodulen eller journalmodulen. Den tillfrågade sjuksköterskan ansåg att den enda 
egentliga nackdelen är att det är för utspritt och svårnavigerat (Intervju 6: 30, 32).  
 

Melior är inte tillräckligt intuitivt för användarna. Detta medför stora problem med 
medicinering och dosering i läkemedelsmodulen, vilka är allvarliga problem som leder till en 

kritisk säkerhetsrisk för patienten. Dessa problem anses inte heller kunna utbildas bort 
eftersom modulen i sig är så komplicerad och svåranvänd – det är mycket lätt att det blir fel 
hur mycket man än utbildar sig. (Intervju 4: s. 2, 3) 

 
Journalmodulen kritiseras på grund av att en patients vårdhistorik är mycket svåröverskådlig. 

Detta gör det mycket svårt att bläddra i en journal och på så vis få en snabb överblick av 
patientens situation. Användare kan inte heller lägga upp ark bredvid varandra vilket gör att 
information som en läkare tagit till sig måste memoreras då man stänger ner arket för att gå 

vidare till nästa. Som potentiell lösning till detta finns det en funktion som 
heter ”anteckningar”, men som är så pass svår att förstå att många anteckningar försvinner 

trots att läkaren trodde de sparades. Detta har att göra med att systemet är så inkonsekvent att 
man ska utföra dessa handlingar på olika sätt beroende på vilken vy man befinner sig i. 
(Intervju 5: 32-34) 

 
En av de tillfrågade läkarna anser att det i grund och botten handlar om att Region Skåne 

agerat som en bristfällig beställare av systemet då man inte visste vad man ville ha när 
beställningen till Siemens gjordes. Beställarna är okunniga i sin roll och inte IT-kunniga. 



Melior journalsystem                                       Bylander & Öqvist 

– ur användarnas och förvaltarnas perspektiv   

   

30 
 

Därför talar de inte teknikernas språk vilket har medfört att systemet inte är uppbyggt efter 

verksamhetens, d.v.s. klinikernas egna intressen. Som det ser ut idag ger Melior inte 
användarna ett tillräckligt bra beslutsstöd som underlättar deras arbete. Ett exempel på detta är 

att när en läkare vill läsa en remiss finns bara frågeställningen men svaret hamnar någon 
annan stans. (Intervju 4: s. 4) 
 

5.2.6 Önskemål om framtida uppdateringar 

 Förbättring av läkemedelsmodulen 
 Bättre kommunicerbarhet 

 Grafisk sammanställning 
 Bättre scanningsmodul 
 Ekonomiredovisning 

 Enklare historik 
 Sökfunktion 

 
Även om läkemedelsmodulen nämns bland det som är bra med Melior så finns det samtidigt 
önskemål om att den ska förbättras på en rad punkter. Bland annat så är dess koppling med 

Apotekets namnsättningar på olika preparat till viss del felaktigt utformad. Dessutom är det 
svårt att ordinera medicin vid upprepade tillfällen i läkemedelsmodulen och detta pekas ut 
som ett mycket farligt moment då detta absolut inte får gå fel. (Intervju 4: s. 2)  

 
Det önskas bättre verktyg för att skapa grafiska diagram och tabeller från båda 

läkarinformanterna för att kunna bilda sig en uppfattning om en patients fortskridande under 
en längre tid. På så vis skulle läkaren kunna relatera olika typer av händelser på ett 
lättöverskådligt sätt. Detta har även att göra med att historiken för en patient måste 

presenteras på ett mer lättöverskådligt sätt. Dessutom finns det ingen sökfunktion i Melior så 
att en läkare kan söka på ett önskat ord och komma direkt till det avsnitt där det ämnet 

behandlas. (Intervju 5: 24-28) 
 
Angående scanningsmodulen som finns idag finns det förhoppningar om förbättring, 

upplösningen anses för dålig för att användas. Dessutom finns det önskemål om ett verktyg 
för ekonomiredovisning. (Intervju 4: s. 3) 

 
Det man vill se mer av i framtida uppdateringar är en förbättrad användarvänlighet, även om 
det är ett svårt krav. Nästa uppdatering av Melior (214) kommer dock att ta ett steg i rätt 

riktning enligt förvaltarna eftersom det ska införas en mer lättöverskåd lig ”trädstruktur” i 
dokumentationsmodulen som användarna länge har önskat. Dessutom kommer det att införas 

en sökfunktion som gör det möjlig att söka i fritext. (Intervju 1: 12)  
 

5.2.7 Användarnas attityd 

 Delade meningar 

 Stabilt system 
 Underlättar informationshämtning 

 Det gamla papperssystemet glöms lätt bort och därmed fördelarna med Melior  
 Dåligt anpassat efter verksamheten 
 Lång utvecklingstid 

 Åsikter om erfarna användare går isär 
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Ur Meliorförvaltningens synvinkel är attityden hos användarna gentemot Melior tämligen 
negativ (Intervju 2: 10). Men det finns tendenser till att det blir lite mer positivt än det varit 

tidigare (Intervju 3: 8). En bidragande faktor till den negativa inställningen till Melior kan 
vara att det gamla papperssystemet som Melior ersatte snabbt glöms bort. Det har tillkommit 
så många fördelar med ett datoriserat journalsystem som användarna ibland inte tänker på. 

Tillgängligheten är så mycket bättre idag med Melior. Dessutom finns det många läkare idag 
som aldrig tidigare upplevt allt besvär med det gamla papperssystemet och därför bara ser det 

negativa med Melior. (Intervju 1: 28) 
 
Det förekommer enligt Meliorförvaltningen även en del ryktesspridning som kan spä på alla 

negativa åsikter om Melior (Intervju 2: 10). Det har förekommit att läkare spritt negativa 
synpunkter som i grund och botten handlade om direkt felanvändning av systemet. (Intervju 

2: 18) 
 
Vad gäller upplevelsen av Melior i allmänhet råder det delade meningar bland de tillfrågade 

informanterna. En av läkarna tycker att trots några brister så är den heltäckande upplevelsen 
positiv, mycket tack vare att det har sådana fördelar jämfört med det gamla papperssystemet 

(Intervju 5: 24).  
 
Men för den läkare som tidigare hade ett eget skräddarsytt system för enbart dennes ändamål 

är bilden en annan. Stark kritik riktas mot Meliors alltför långa utvecklingstid som nu är uppe 
i 20 år med fortsatta stora brister. Dessutom anses inte systemet vara utvecklat i samråd med 

användarna som behöver Melior som mer av en kvalitetsforskningsdatabas där information 
kan extraheras. (Intervju 4: 6) 
 

De positiva synpunkter som ventileras är att Melior anses vara ett stabilt system som sällan 
ligger nere. När det jämförs med tidigare systemet med pappersjournaler är den 

sammanfattade inställningen positiv eftersom tillgängligheten av information ökat drastiskt 
med bara några klick med musen. (Intervju 5: 24) 
 

Meliorförvaltningen har bilden av att de användare som provat andra liknande system 
generellt sett mer positivt inställda till Melior (Intervju 3: 8, Intervju 1: 28). De användare vi 

pratat med påpekar raka motsatsen: att de användarna är negativt inställda till Melior (Intervju 
4: 10).  
 

5.2.8 Förutfattad syn 

Den generella attityden på avdelningarna gentemot Melior innan införandet ansågs vara 
aningen oroad. Men de tillfrågade läkarna i denna undersökning trodde inte att det skulle bli 
svårt att lära sig ett nytt digitaliserat journalsystem. De ansåg sig ha tillräcklig datorvana för 

att inte bli oroliga att inlärningen av Melior skulle ta tid (Intervju 5: 54). Dessutom var en av 
de tillfrågade med i en särskild projektgrupp som skulle införa Melior på deras klinik. Därför 

var inställningen att genomgå införandet av digitala system fullt ut (Intervju 5: 56). En av 
informanterna var aningen oroad över sin egen datorvana, men inte över att använda Melior i 
arbetet eftersom hon i egenskap av sjuksköterska blivit väl inslussad i systemet under 

utbildningen (Intervju 6: 40).  
 

Tanken med att hela Region Skåne ska införa Melior anses god, men tyvärr så har det på 
grund av mycket motståndskraft inte kunnat genomföras hela vägen (Intervju 5: 70).  
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5.2.9 Utbildning 

 Stor brist att den utbildning som finns inte är obligatorisk  

 Dåligt deltagande på utbildningstillfällen 
 Information om Melior går genom systemansvariga på avdelningarna  

 Utbildning i läkemedelsmodulen sker en gång per termin  
 

Lärandet av Melior ser idag ut enligt följande: Meliorförvaltningen har en kontaktperson på 

varje klinik som kallas huvud-SA (Systemansvarig). Huvud-SA har i sin tur ytterligare ett 
antal systemansvariga under sig, ungefär en på varje avdelning, som har som uppgift att 

fungera som en slags mellanhand mellan användare och Meliorförvaltningen. (Intervju 3: 28) 
 
Utöver detta utför Meliorförvaltningen mer eller mindre regelbundna föreläsningar om 

uppdateringar och användning av Melior ute på avdelningarna, men tyvärr är det svårt att få 
användarna – framförallt läkarna – att dyka upp på dessa tillfällen (Intervju 1: 30). Den 

utbildning som finns i läkemedelsmodulen sker en gång per månad, men nya läkare har inte 
tid att gå på dessa. Det finns många läkare som är frustrerade över detta eftersom 
läkemedelsmodulen är stor och komplicerad att använda. (Intervju 2: 30)  

 
Ett stort problem idag är att det enbart finns utbildning i Meliors läkemedelsmodul samt att 
denna utbildning inte ens är obligatorisk. Detta medför att väldigt många användare måste 

lära sig systemet efter hand som de arbetar med det. Detta är värre för läkarna än för 
sjuksköterskorna eftersom sjuksköterskor får gå bredvid en kollega de första fyra veckorna av 

sin anställning. Bristen på utbildning av läkarna kan ses som en allvarlig patientrisk. (Intervju 
3: 34) 
 

Den grundutbildning som fanns då Melior infördes är känd av de användare som deltog i 
undersökningen och de deltog alla tre i denna. Vad gäller en utbildning för de nyanställda på 

kliniken råder det dock delade meningar om. En av de tillfrågade talar om att det inte finns 
någon utbildning i Melior för nyanställda läkare vilket leder till att de får lära sig systemet 
själva efterhand som tiden går. Dessutom är den utbildning som finns bristfällig då 

användarna ändå inte har lärt sig alla funktioner. (Intervju 4: 28)  
 

En annan informant hävdar däremot att all nyanställd personal som inte tidigare har någon 
erfarenhet av verksamheten får en endagars utbildning i Melior. Under denna utbildning lär de 
sig grunderna i systemet samt så erbjuds all personal vidareutbildning i t.ex. 

läkemedelsmodulen. (Intervju 5: 52) 
 

Sjuksköterskorna får en annan typ av utbildning då de dessutom får bekanta sig med systemet 
under sin praktik (Intervju 6: 14). Detta upplevs som ett mycket bra sätt att bekanta sig med 
de termer och funktioner som ska användas i det dagliga arbetet.  

 

5.2.10 Informanternas syn på avvikelserapporter 

Eftersom det råder mycket delade meningar om avvikelserapporteringen användare och 

förvaltare emellan, har vi valt att presentera intervjuresultatet från dessa två grupper i två 
separata tabeller. Det ger en tydligare bild av hur skilda åsikterna om denna typ av 
felrapportering verkligen är.  
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Meliorförvaltningen: 

 Inkommer ca en gång per månad 
 Går snabbt att behandla 

 Läkemedelsmodulen och användarrelaterade fel är vanligast 
 Ytterst få gånger handlar det om systemfel 
 Fungerar överlag bra 

 

Avvikelserapporter genom systemet inkommer ungefär en gång i månaden (Intervju 3: 36). 

De avvikelserapporter som kommer in gällande Melior är enligt förvaltarna företrädelsevis 
användarrelaterade fel, funktionerna finns i systemet, det är bara användarna som inte vet var 
(Intervju 1: 36). Under alla de år som en av de tillfrågade varit med i Meliorförvaltningen har 

det endast varit en gång som det varit ett systemfel som rapporterats i avvikelserapporten och 
det åtgärdades omedelbart (Intervju 1: 40). Dessutom är det vanligast med avvikelserapporter 

som handlar om användande i läkemedelsmodulen (Intervju 2: 36).  
 
Eftersom de flesta problem är på grund av fel användning av systemet går de flesta ärenden 

relativt snabbt att behandla. Dessutom handlar många avvikelser om problem som redan är 
tilltänka att komma med i senare uppdateringar vilket påskyndar behandlingstiden något 

(Intervju 2: 32).  
 
Överlag anser Meliorförvaltningen att avvikelserapporteringen fungerar bra. De anser att det 

är ett bra system för att tillgodose användarnas önskemål och synpunkter på systemet, även 
om det kompletteras med samtal och föreläsningar ute på klinikerna. (Intervju 3: 42)  

 

Användarna: 

 Avvikelser åtgärdas sällan 

 Berör oftast läkemedelsmodulen 
 Uppgivenhet 

 Synpunkter rinner ut i sanden 
 
Gällande avvikelserapporterna så är användarna ganska eniga. De rapporter som har skickats 

in anses sällan uppmärksammas av förvaltarna. Ett kritiskt fel som uppmärksammades 
berörde läkemedelsordination som blev felaktigt insatt. Felet begicks av en i Melior oerfaren 

läkare och felet klassades därmed som användarfel. Informanten hävdar dock att felet i grund 
och botten är ett systemfel eftersom det inte är tillräckligt intuitivt. (Intervju 4: 32)  
 

Andra fel som rapporterats genom avvikelserapporter av tillfrågade informanter berör ofta 
läkemedelsmodulen och är t.ex. problem med att spåra doser för patienter. Detta anses i 

princip omöjligt att hitta i systemet. (Intervju 5: 60) 
 
De tillfrågade anser att deras synpunkter och avvikelserapporter endast rinner ut i sanden och 

blir begravda någonstans. De önskar bättre feedback från ansvariga om att deras åsikter 
uppmärksammats och beaktas för framtida uppdateringar. (Intervju 5: 61, Intervju 4: 34)  

 
Idag präglas synen på Melior mycket av uppgivenhet och det är inte många som skriver 
avvikelserapporter längre. Den informant som var delaktig i projektgruppen som införde 

Melior på sin klinik känner större ansvar och är därför mer aktiv än sina kollegor när det  
gäller att fortsätta skriva avvikelserapporter.  
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5.3 Avvikelserapporter 

 
Nedan presenteras en sammanfattning av de avvikelserapporter vi tagit del av som berör 

Melior det senaste året. Avvikelser är uppdelade utefter fyra kategorier: risk för skada, 
inträffad skada, klagomål från patient och klagomål från personal. Varje avvike lse delas in ett 

så kallat. avvikelsenummer samt registreringsdatum för när händelsen registrerats i Melior.  
 
Tabell 5.1 Översikt av avvikelser i  Melior 

Risk för skada Inträffad skada Klagomål från patient Klagomål från personal 

6 1  12 

 

5.3.1 Risk för skada 

09-2089 

Funktionen läkemedel valbart datum ger vilseledande information då funktionen inte visar 

läkemedelsdoseringen vid ett specifikt datum, utan för att få tillgång till informationen 
behöver man klicka på historikknappar. Detta kan innebära en risk som i värsta fall kan leda 
till feldoseringar. 

- Problemet är lyft till Siemens. Det ena problemet är att historikfunktionen är otydlig 
och svåröverskådlig och det andra problemet är att när du väljer att titta på 

läkemedelslistan för ett specifikt datum så visas den nuvarande doseringen och inte 
doseringen vid ett specifikt datum. 

- Orsak: Brister i datorkommunikation, otillräcklig utbildning 

- Åtgärd: Informerat i personalgrupp (09-2089, 2009-05-06) 
 

09-0653 

När medicinlista skrivs ut är vissa mediciner dubblerade med olika ordinationer. Det innebär 
att läkaren måste sitta och dubbelkolla med patienten.  

- Knutet till bristande kunskap bland läkarna på akutkliniken hur man använder 
modulen ”aktuella ordinationer.”  

- Orsak: Metod/rutin saknas eller är otillräcklig. Tidsbrist/resursbrist.  

- Åtgärd: Informerat i personalgrupp. Införande av rutin. (09-0653, 2009-02-11) 
 

10-0101 

Vid insättning av tillfälligt läkemedel, 2 x 2. Den första signerade dosen ser ut att vara 
kryssad, samt att nästa dos kommer upp på utdelningslistan. Detta även fast den är utsatt på 

läkemedelslistan. Patienten kanske hade fått denna dos om inte en muntlig rapport om 
läkemedelsförändringen skett. Om ett läkemedel utsätts under dagen, och tidigare doser är 

givna under samma dag, då ser det ut som att patienten inte har fått dessa på läkemedelslistan, 
eftersom man bara ser en nolla för dagen. De givna doserna borde synas utan att man klickar 
på utsättningsdagen. 

- I Meliors läkemedelsmodul behöver man titta på både ordinationslistan och den vita 
rutan längst ner i ordinationsöversikten för att få en total bild över patientens 

läkemedel. Dos två låser utdelningstillfället eftersom en sjuksköterska gjort en 
utdelningskommentar, som grundar sig i att läkemedel skulle ges vid en annan 
tidpunkt än den ordinerade, vilket i sig är en brist och felanmälan till leverantören 

skall ske. 
- Orsak: Otillräcklig utbildning 

- Åtgärd: Informerat i personalgrupp. (10-0101, 2010-01-13) 
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10-0110 

Funktionen aktuella ordinationer kan man välja ett specifikt datum för att visa just aktuell 

ordination. Dock visar enbart denna funktion själva preparatnamnen och inte den dos en 
patient hade vid en given tidpunkt. Det som systemet gör är att visa vilken ordination 
patienten har för tillfället, och inte vid den angivna tidpunkten.  

- Felet har rapporterats till Siemens och finns i kommande versioner under året och 
våren 2011. 

- Orsak: Programbrist i Melior.  
- Åtgärd: Informerat i personalgrupp. (10-0110, 2010-01-13) 

 

09-4266 

Efter vård på annan klinik finns det en dubblering av patientens mediciner under ”Aktuella 

ordinationer” inklusive dialysläkemedel. Troligtvis har inte utskrivande läkare kontrollerat att 
aktuella ordinationer och patientens läkemedelsordination stämt överens.  

- Inget resultat har kommit ut av denna avvikelse. Meliorgruppen informerad.  

- Orsak: Metod/rutin saknas eller är otillräcklig.  
- Åtgärd: Informerat i personalgrupp (09-4266, 2009-10-21) 

 
09-3831 

Vid ordination av två olika läkemedel (Vancomycin och Garamycin) syns ett frågetecken i 

läkemedelsmodulen i Melior. Patienten fick de andra övriga ordinerade läkemedlen men inte 
de ovan nämnda. 

- När en läkare väntar på provsvar gällande koncentration av Vancomycin anges inte en 
dosangivelse vid nästa utdelningstillfälle i Melior. När programmet öppnas kommer en 
ruta upp och påtalar att det finns ofullständiga ordinationer, detta händer då det sker en 

miss i att ofullständiga ordinationer gäller pågående behandling. Anses vara en brist i 
utbildningen av Melior. 

- Orsak: Otillräcklig utbildning och bristande handledning.  
- Åtgärd: Informerat i personalgrupp. (09-3831, 2009-09-24) 

 

5.3.2 Klagomål från personal 

09-2198 

En patient har tidigare fått elektroniska recept från NovaNorm via apoteket. I Meliors 
läkemedelsmodul finns en makuleringsfunktion men denna har ingen koppling till apoteket, 

vilket innebär att man själv måste kontakta apoteket när ett läkemedel skall makuleras. Detta 
innebär onödigt arbete och risk för felmedicinering. Antingen borde funktionen ha en 

koppling till apoteket eller så borde den tas bort för att inte invagga användaren falsk säkerhet.  
- E-recept som makuleras i Melior syns enbart i journalsystemet och apoteket måste 

även kontaktas för att receptet skall makuleras hos dem. Det finns större projekt, 

kallade MER-projekt, som arbetar för att lösa dessa frågor över hela landet.  
- Orsak: Brister i datorkommunikation 

- Åtgärd: Informerat i personalgrupp (09-2198, 2009-05-12) 
 
09-1543 

Patient som fått ändringar i sin läkemedelslista och som inte är gjorda i Melior. Måste 
omedelbart införas i Melior journalsystem. 

- Behövs en tydlig registrering i Melior om patientens läkemedel.  
- Orsak: Bristande läkemedelshantering 
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- Åtgärd: Informerat i personalgrupp och införande av rutin (09-1543, 2009-04-03) 

 
09-1305 

En patient som kontrolleras på både reumatologiska kliniken och njurkliniken. Vid försök att 
ta fram journalanteckning behöver användaren klicka i väldigt många rutor som tar lång tid, 
vilket äventyrar patientsäkerheten. Önskar en förbättrad funktionalitet i Melior.  

- Denna typ av anteckningar finns som PM i Melior för att ordinationen överhuvudtaget 
skall synas i datormiljö. Meliors läkemedelsordinationslista fungerar inte för denna typ 

av ordinationer. 
- Orsak: Bristande dokumentation/journalföring och brister i datorkommunikation.  
- Åtgärd: Meddelar Meliors styrgrupp och chefsläkare. Informerat i personalgrupp samt 

rapport till chefsläkare. (09-1305, 2009-03-20) 
 

09-1276 

En patient som fått olika doser under det gångna året. För att ta ställning till optimal dos 
behöver man rekapitulera doseringsschemat under det gångna året, vilket är väldigt svårt med 

Meliors läkemedelsmodul. Det går inte att få en klar överblick vilken dosering en patient haft 
under olika perioder. 

- Det går att se de doseringsändringar som är gjorda bakåt i tiden. Denna funktionalitet 
är dock inte lättöverskådlig och vi kommer att påtala denna brist i funktionaliteten till 
Siemens. 

- Orsak: Metod/rutin saknas eller otillräcklig.  
- Åtgärd: Informerat i personalgrupp. (09-1276, 2009-03-18) 

 
09-1236 

En patients gruppboende ringer och undrar om patientens läkemedel. Det finns en större 

doserig i APO-dos och en i Melior. Gruppboendet delar efter Melior och det är tydligen denna 
som skall användas.  

- Apodoslistan ska inte användas som läkemedelslista.  
- Orsak: Brister i information mellan personal. Otillräcklig utbildning.  
- Åtgärd: Informerat i personalgrupp. (09-1236, 2009-03-17) 

 
09-1096 

En del av patientens ordinationer är dubblerade i ”Aktuella ordinationer”. Kan ha uppkommit 
vid slutenvårdstillfälle men har ännu ej korrigerats.  

- Melior hade nyligen ändrats vid detta tillfälle så det kan vara orsaken. Det är dock 

viktigt att alla mediciner hämtas från ”Aktuella ordinationer” så att dessa inte blir 
dubbla, kan bli väldigt komplicerat vid nästa vårdkontakt annars.  

- Orsak: Otillräcklig utbildning. 
- Åtgärd: Informerat i personalgrupp. (09-1096, 2009-03-10) 

 

09-1118 

En patient blev varningsmärkt för ett läkemedel kallat Amlodipin juli 2007. Efter en 

uppgradering av Melior som gjordes i juni 2008 är det väldigt krångligt att rekapitulera 
Amlodipinbehandlingen, dvs. när den insattes och exakt datum och en koppling till eventuella 
kommentarer i journalen. Detta bidrar till att man har en osäker grund att stå på. Orsaken till 

detta är att uppgraderingen som skedde av läkemedelsmodulen 2008 genomfördes på ett 
bristfälligt vis, det är dels svårt att rekapitulera läkemedelslistor och dels är det väldigt 

tidskrävande. 
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- Det går att ta fram läkemedelslistor för specifika datum, detta även före 

uppgraderingen 2008. Man går in under aktuella ordinationer och därefter ”Aktuella 
ordinationer och utsatta 1 år tillbaka”.  Vi kommer gärna ut och diskuterar detta 

problem i Er verksamhet.  
- Orsak: Otillräcklig utbildning 
- Åtgärd: Informerat i personalgrupp. Förbättrad utbildning/handledning.  

(09-1118, 2009-03-11) 
 

09-1068 

En patient som erhåller ett läkemedel med olika tillsatser. Vid ett tillfälle ville man ändra/sätta 
ut en av tillsatserna, men detta visade sig inte vara möjligt. Det gick enbart att ändra dosen till 

0 ml, men inte att markera tillsatsen som helt utsatt.  
- I nuvarande version av Melior går det inte att sätta ut en tillsats utan enbart att ändra 

dosen till 0. Detta har meddelats till Siemens som ett önskemål att kunna sätta ut en 
tillsats. 

- Orsak: Brister i Melior 

- Åtgärd: Informerat i personalgrupp. (09-1068, 2009-03-09) 
 

09-3747 

Vid ett tillfälle behövde man gå tillbaka i tiden för att kontrollera vilken dos en patient har 
haft vid en specifik tidpunkt. Det visade sig dock att man inte får fram detta, utan istället får 

man fram dagens ordination. Detta är en allvarlig brist som kan leda till komplikationer.  
- Detta problem är påtalat till Siemens. Tills vidare får historikfunktionen användas.  

- Orsak: Brister i datorkommunikation 
- Åtgärd: Informerat i personalgrupp. (09-3747, 2009-09-18) 

 

09-3375 

En patients medicinlista har blivit dubblerad i samband med vårdtillfälle på ortopediska 

kliniken april-maj 2009. Detta har påtalats tidigare och det innebär väldigt mycket arbete för 
personalen att behöva dubbelkolla i olika listor. Det bör finnas en funktionalitet i Melior som 
gör att detta problem i största möjliga mån undviks, det räcker inte enbart med fler 

utbildningstillfällen. 
- Mediciner för en patient måste hämtas från ”Aktuella ordinationer”, annars blir inte 

ordinationerna korrekta efter utskrift, vilket kan leda till dubbletter.  
- Orsak: Otillräcklig utbildning. 
- Åtgärd: Informerat i personalgrupp. (09-3375, 2009-08-19) 

 
10-0442 

En patient med kända allergier sattes december 09 in på ett läkemedel kallat Bactrim som 
innehåller två ämnen som patienten har visat allergi emot. Melior visade ingen varningsruta 
vid insättningen av läkemedlet. Detta problem har även förekommit vid andra liknande 

tillfällen. Antingen borde varningsfunktionen rättas till så att den fungerar till 100 %, 
alternativt borde det komma upp en ruta varje gång en patient har visat överkänslighet mot 

någon medicin/ämne eller så borde funktionen tas bort helt och hållet.  
- När Melior signalerar för varningar så behöver man ibland gå upp ett steg i koderna 

för att få en heltäckande varning. Vi kommer gärna ut och diskuterar detta med er om 

så önskas. 
- Orsak: Otillräcklig utbildning 

- Åtgärd: Informerat i personalgrupp och förbättrad utbildning/handledning. (10-0442, 
2010-02-04) 
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09-0535 

När en patient som nyligen vårdats inneliggande skulle på återbesök var samtliga mediciner 

dubblerade i ”Aktuella ordinationer”.  
- Detta sker när två slutenvårdstillfällen slås samman där det finns läkemedel på båda 

vårdtillfällena eller när man skriver in läkemedel manuellt i slutenvårdsmodulen 

istället för att hämta läkemedlen från aktuella ordinationer. I slutenvård skall alltid 
läkemedel hämtas via aktuella ordinationer.  

- Orsak: Otillräcklig utbildning och brist i praktisk erfarenhet 
- Åtgärd: Ett möte gällande Meliors läkemedelsmodul är bestämt för sjuksköterskor och 

läkare. Mötet kommer att belysa de nya riktlinjer som gäller för läkemedelsmodulen 

och läkemedel. Problemet med dubbletter kommer även att tas upp vid detta tillfälle. 
(09-0535, 2009-02-04) 

 

5.3.3 Inträffad skada 

09-3642 

Patient som tar Imurel (medicin som förhindrar avstötning) sattes på grund av. hög urinsyra in 

på läkemedlet allopurinol. På grund av. interaktionen med imurel fick patienten för stark 
effekt av detta och påverkad blodbild vilket har lett till att patienten behövt blodtransfusioner. 
Melior varnar inte för att denna interaktion är farlig, och varningsfunktionen borde därför ses 

över. 
- Interaktionsregistret är inte uppdaterat och i nuläget finns det ingen uppdatering att 

tillgå. Frågan har tagits upp i journalrådet om stängning av funktionen skall ske tills 
vidare men detta ville inte journalrådet. Interaktionsregistret saknar information om 
synonympreparat, därför förekommer ingen varning i Melior.  

- Orsak: Brister i datorkommunikation.  
- Åtgärd: Informerat i personalgrupp. (09-3642, 2009-09-10) 
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6 Analys och diskussion 
 
I detta kapitel vill vi ta upp de viktigaste aspekterna kring vad vårt empiriska resultat har 

medfört. Här kopplas teorins centrala delar med informanternas svar samt 
avvikelserapporternas sammanfattning och dessutom diskuteras vilka potentiella slutsatser 

som kan dras av detta.  
 
Vad gäller begreppet användbarhet som det är beskrivet i avsnitt 2.1 så utgick denna 

undersökning utifrån den del som innefattade användarnas upplevda effektivitet, 
ändamålsenlighet och tillfredsställelse i att använda systemet. Svaren från användarna är 

varierande på dessa punkter, allt ifrån mycket missnöjda till tämligen nöjda. Två av de tre 
tillfrågade anser att Melior inte är tillräckligt användarvänligt. De är ö verens om att 
effektiviteten har ökat när det jämförs med pappersjournaler, men detta är en felaktig 

jämförelse, då det ställer datorns kraft mot papperssystemet. På denna punkt är vi nog alla 
eniga: datorn har större kapacitet och potentiella användningsområden än papper och pärmar. 

Men utnyttjas denna potential rätt? Inte enligt majoriteten av de tillfrågade informanterna. Ska 
en jämförelse göras bör det i så fall vara mellan två olika journalsystem som båda bygger på 
digital teknik. Användarnas effektivitet hämmas idag av krångligt gränssnitt och ett 

svårarbetat system. De tillfrågade läkarna är mer negativt inställda till effektiviteten i Melior 
än vad sjuksköterskan är. Detta kan bero på att de utför fler sysslor i Melior och måste därför 

använda fler funktioner. De tillfrågade läkarna uttrycker sitt missnöje över omständliga 
informationssökningar, bl.a. på grund av att det saknas filtreringsmöjligheter på kliniknivå 
(Intervju 4: 8). Särskilt påverkas effektiviteten av att historiken är svår att följa i 

journalmodulen och det önskas en rad förbättringar kring denna modul som kan öka 
effektiviteten avsevärt (Intervju 5: 24). Sjuksköterskans huvudsakliga uppgift i Melior är att 

dokumentera patienters situation och fortskridande, vilket görs med hjälp av försatta sökord. 
Detta upplevs som mycket effektivt och tidssparande (Intervju 6: 10).  
 

Angående den allmänna upplevelsen och användarnas tillfredställelse i att använda systemet 
är två av tre informanter nöjda med Melior. En är mycket kritisk, men det kan finnas flera 

anledningar till detta. Bland annat så trängde införandet av Melior undan informantens 
egenbyggda system som användes tidigare på kliniken. Det är lätt att förstå hur detta kan ha 
påverkat attityden gentemot Melior. Resterande tillfrågade användare sade sig överlag vara 

positivt inställda till Melior, även om de poängterade att de själva inte var representativa i 
detta avseendet, eftersom många idag har en uppgiven känsla gentemot Melior (Intervju 5: 

64). Dock var förvaltarnas syn på användarnas attityd desto mer negativ och de upplevde 
förekomsten av ryktesspridning bland användarna.  
 

Användaracceptansen av Melior idag är enligt de flesta tillfrågade användare och förvaltare 
tämligen negativ; detta trots att användarna i våra intervjuer svarade att de inte var oroliga 

inför införandet av Melior. Uppgifterna strider mot existerande teori om TAM framförd av 
Davis (1985). Någonstans på vägen svängde alltså pendeln från att vara positiv gentemot 
införandet av den digitala journalen, till att vara negativt inställd till det nya systemet. 

Systemanvändningen idag kan alltså inte kopplas utifrån detta resultat till negativ inställning 
innan införandet av Melior. De intervjusvar vi fick från användarna var snarare av motsatt 

åsikt: den användare som från början var försiktigt orolig inför användandet av Melior är idag 
den som nämner systemet i mest fördelaktiga ordalag. Samtidigt var de användare som trodde 
sig genomgå en smidig lärandeperiod de som upplevde mest problem med systemet idag. 
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Istället tyder intervjuresultatet med förvaltarna på att det kan vara den subjektiva norm som 

vuxit fram där användarna är negativt inställda till Melior (Intervju 2: 10). Det bör dock 
påpekas att samtliga av de tillfrågade förvaltarna inte är eniga på denna punkt. Det kan 

diskuteras vilka konsekvenser det kan ha på exempelvis patientsäkerheten ifall användarna 
inte accepterar systemet och väljer andra tillvägagångssätt utanför Melior.  
 

Två av de tre tillfrågade användarna var av uppfattningen att de krav som användarna ställer 
på utvecklarna inte tas tillvara alls eller tillräckligt snabbt. De är av uppfattningen att 

Meliorförvaltningen endast ”begraver” problemet i en byråkrati på grund av att det inte finns 
tillräckligt med resurser att föra utvecklingen i tillräckligt snabb takt. En användare går så 
långt som att skylla problemen på Region Skånes inkompetens som beställare från första 

början (Intervju 4: 22). Det verkar ha uppstått en situation som det varnas för i vårt 
teorikapitel angående krav (se avsnitt 2.3). Trots att användarna genom avvikelserapporter 

och kontinuerlig samverkan mellan förvaltare och beställare får chans att uttrycka synpunkter 
på systemet precis som Sharp et al. (2007) påvisar (beskrivet i avsnitt 2.2), så har tron på 
utvecklingen försvunnit. Avvikelserapporterna anses vara bra enligt Meliorförvaltningen, men 

användarna har tappat tron på dem. Livscykelmodellen som presenteras av Sharp et al. (2007) 
efterföljs i viss utsträckning väl, men problemen med skilda krav har till synes ingen lösning 

idag. I 13 av de 19 avvikelserapporter som vi tagit del av åtgärdas problemet enbart med att 
förvaltningen informerar personalgruppen om problemsituationen.  
 

Mycket av problematiken med krav och behov kan ha att göra med systemets 
kravspecifikation lätt blir komplicerad eftersom så många olika grupper användare existerar. 

Enligt Meliorförvaltningen (Intervju 2: 10) inkommer inte sällan orimliga önskningar som 
inte kan tillgodoses. Detta är några av de faktorer som kan komplicera utvecklingsarbetet för 
att få en användarvänlig produkt (Gottesdiener, 2002). Vidare varnar densamme för att 

användarkraven är de krav som är svårast att möta, eftersom affärskraven ligger på en högre 
nivå och därmed större inflytande samt att systemkraven är enkla att formulera med tekniska 

specifikationer. På grund av den i många fall heterogena användargruppens skilda behov har 
användarkraven hamnat i kläm. Som påvisas av Gottesdiener (2002) är dessa krav en brygga 
mellan affärskraven och mjukvarulösningen som ibland inte tillgodoses fullt ut. 

Meliorförvaltningen i sin tur sitter i kläm mellan användare och utvecklare och skapar 
metaforer som ”tubsocka” för att förklara de anmärkningar som inkommer från användarna 

(Intervju 1: 26). På så vis kan de hantera de krav på förbättringar som inte kan tillgodoses 
genom att rättfärdiga många problem som ”personliga” och ”för specifika”.  
 

Siemens har genom sin mjukvarulösning Melior i stor utsträckning tillgodosett affärskraven 
som funnits, då användarna erkänner att funktionaliteten i stor utsträckning finns, om än svår 

att nå på ett effektivt sätt. Det bör diskuteras ifall funktionaliteten i systemet har påverkats av 
att projektprocessen haft så pass många brister som redovisats. Om en enhetlighet mellan 
sjukhusen gällande implementationen klargjorts redan vid förhandlingarna på mitten av 90-

talet kanske dagens kommunikationsproblem inte existerat i samma utsträckning.  
 

En punkt där användare och förvaltare är oense är huruvida de personer som testat andra 
liknande system är nöjda med Melior eller inte. Användarna hävdar att de som testat andra 
system är negativt inställda till Melior (Intervju 4: 10). Förvaltarna hävdar att denna grupp är 

positivt inställda till Melior och att det är ett mycket bra alternativ (Intervju 1: 28). Detta är 
såklart enbart spekulationer från båda sidor, trots att de verkar säkra på sin sak. Något 

fastställande av denna punkt kräver vidare undersökning med en mer kvantitativ inriktning.  
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Läkemedelsmodulen är den som anses vara fördelen med Melior, samtidigt som den största 

kritiken och de flesta felen handlar om densamme. Då användare och förvaltare ombads 
berätta om positiva aspekter kring Melior nämner nästan samtliga läkemedelsmodulen. 

Samma sak hände då de ombads beskriva negativa aspekter. Vår analys av 
avvikelserapporterna visar även att 18 av 19 berör problem med läkemedelsmodulen. 
Funktionaliteten kring denna modul är önskvärd, men tyvärr brister den i användbarhet då 

vissa funktioner inte är korrekt implementerade, exempelvis ordination över tid. Ett önskemål 
som varit återkommande under denna undersökning både från förvaltare och användare är 

bättre möjligheter till att skapa grafer utifrån exempelvis labbvärden. Det står klart att 
läkemedelsmodulen i Melior är mycket omdebatterad och kommer att vara så en tid framöver.  
 

De tillfrågade är överens om att Melior är ett stabilt och robust system, men som innehåller 
mycket krångliga funktioner som inte utförs på ett konsekvent sätt som är mycket svårt att 

lära sig. Det beskrivs av en informant som ”spretigt” och av en annan som ”inte tillräckligt 
intuitivt”.  
 

De båda tillfrågade grupperna är rörande överens om att utbildning i Melior borde vara 
obligatoriskt, men att det inte finns de resurser tillgängliga för att genomföras. Samtliga är 

dessutom ense om att bristen på utbildning utgör en patientfara då att läkare och personal sätts 
i arbete utan att kunna miljön och de verktyg de ska arbeta med. Av de 19 avvikelserapporter 
vi tagit del av klassas 6 av dem som ”risk för skada”. Dessutom har 5 av dessa 6 avvikelser 

otillräcklig utbildning/rutin som orsak (se avsnitt 5.2.1). Samma orsak återfinns i de 
avvikelser som klassas som ”klagomål från personal” i sju av de tolv granskade rapporterna.  

 
Många av de problem som uppdagats under detta arbete kan i viss mån härledas till alla de 
organisationsförändringar som gjorts i Region Skåne de senaste åren. Tekniken bör avspegla 

organisationen och så är inte fallet exempelvis i journaldatabaserna.  
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7 Slutsats 
 
Vi ville med denna undersökning ta reda på hur Melior upplevs idag av användare och 

förvaltare samt hur deras förväntningar på framtida uppdateringar ser ut. Vi genomförde 
undersökningen genom att intervjua tre användare och tre förvaltare. Frågorna vi ställde var 

konstruerade utifrån ett eget ramverk av vedertagen teori gällande användbarhet, 
kravinsamling och användaracceptans. Det mer kvalitativa intervjuresultatet kompletterades 
sedan med en mer kvantitativ genomgång av avvikelserapporter för att få en bredare bild av 

situationen.  
  

Den gemensamma nämnaren mellan de två grupperna användare och förvaltare av Melior är 
enligt denna undersökning uppfattningen om att det är ett robust, stabilt system med relativt 
heltäckande funktionalitet. Utvecklingen av funktionaliteten har gett rum åt kontinuerlig 

kontakt med användarna under utvecklingsprocessen som fortgår än idag. Detta är helt i linje 
med de teoretiska ramverk som finns inom ämnet för att skapa en produkt med god 

interaktionsdesign.  
 
Men tyvärr har detta inte löst alla problem som existerar med Melior, trots en tills nu 15 år 

lång utvecklingstid. De användare som intervjuats anser att systemet är svårlärt, spretigt och 
svårt att använda. Funktionaliteten som efterfrågas finns i många fall där, men det är inte 

användarvänligt i avseendena effektivitet, ändamålsenlighet och tillfredsställelse i att använda 
systemet – begrepp som utgör en del av definitionen av användbarhet (se kap 2). Detta 
resultat stämmer inte överens med tidigare uppsatser i ämnet, som hävdar att användarna av 

Melior överlag anser att systemet är användarvänligt. Funktionaliteten finns där, men är svår 
att hitta och svår att arbeta med. Därför är det inte särskilt användbart. Svårigheten att hitta 

den information som söks skapar irritation och en negativ attityd gentemot Melior. Överlag 
önskar användarna att systemet var mer intuitivt samt att det bättre ska täcka deras behov. De 
önskar att funktionaliteten som finns där bör designas om så att den kan vara mer användbar 

för dem i deras arbete. Utbildning är också något som anses vara bra och viktigt vid  
utveckling av Melior, men eftersom utbildningen inte är obligatorisk uteblir ofta stora skaror 

av peronalen vid dessa utbildningstillfällen, vilket bidrar till att viktiga systemuppdateringar 
helt kan missas. Därmed omfattar stora delar av avvikelserapporteringen användarrelaterade 
fel som Meliorförvaltningen snabbt kan se har direkt anknytning till bristen på utbildning i 

systemet. 
 

Resultatet beror med stor sannolikhet på den heterogena grupp som är användarna av Melior. 
Det är svårt att skapa en användarvänlig produkt när det inte finns en karakteristisk användare 
med ett särskilt behov. Många av användarna får då inte sina behov täckta av utvecklarna 

(Siemens) eftersom de har för specifika krav som inte passar in på helheten. 
Meliorförvaltningen är väl medvetna om problemet och skapar då metaforer som ”tubsocka” 

för att förklara situationen. De intervjuade användarnas försiktigt positiva inställning 
gentemot Melior vid införandet var snarare positivism gällande digitaliserad patientjournal 
snarare än systemet i sig. Det är viktigt att påpeka att de flesta positiva åsikter angående 

Melior från användarna är positiva effekter av digitalisering, snarare än fördelar med just 
Siemens produkt.  

 
Slutligen vill vi framhäva vikten av att även involvera utvecklarna i dessa spörsmål. Det hade 
varit intressant att även göra efterforskningar i hur Siemens ser på situationen idag och om 
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deras bild stämmer överens med den som vi presenterat här. Det skulle troligtvis bidra till en 

större förståelse för problemet genom att få ta del av även denna aktörs åsikter.  
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Bilagor 
 

B1) USiL organisationsstruktur 
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B2) Kontaktbrev 1 

 
Hej! 

 
Vi är två studenter som studerar Systemvetenskapligt kandidatprogram vid 

Ekonomihögskolan på Lunds Universitet. Vi håller nu på att skriva en kandidatuppsats 
gällande användarnas syn på dokumentations- och journalsystemet Melior. Vår förhoppning 
är att kunna sammanställa användarnas synpunkter och jämföra dem med 

Meliorförvaltningens syn på situationen idag. Det vore väldigt uppskattat om du kunde ställa 
upp på en kortare intervju gällande Melior.  

 
Vi önskar föra en kortare intervju på mellan 30-60 minuter. Frågorna är öppna och behandlar 
ämnen som användbarhet och upplevd nytta, vi är alltså intresserade av att veta vad ni tycker 

om Melior. En intervju är helt frivillig och om ni tillåter önskar vi spela in intervjun på en 
ljudfil så att vi senare kan skriva ner vad ni sagt i ett protokoll. Ljudfilen slängs sedan och 

anteckningarna om vad som sagts på intervjun skickar vi till er så att ni får tillfälle att 
kontrollera så att inga missförstånd skett.  
 

Om du har några frågor / funderingar så hör gärna av dig på mejl eller telefon!  
 
Vänliga hälsningar 

 
Gustaf Öqvist 

Nils Bylander 
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B3) Kontaktbrev 2 

 
Hej Helena, 

 
vi är två studenter vid Lunds Universitet som skriver en kandidatuppsats gällande framtida 

krav på journal- och dokumentationssystemet Melior. Om en användare har invändningar hur 
systemet fungerar har vi förstått att en typ av avvikelserapport kan fyllas i av användaren. Vår 
fråga är om dessa avvikelserapporter räknas som en offentlig handling eller om de är 

sekretessbelagda? Om de inte är sekretessbelagda, finns det någon möjlighet att få ta del av 
avvikelserapporter som gäller Melior?  

 
Vänliga hälsningar och tack på förhand 
 

Gustaf Öqvist 
Nils Bylander 
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B4) Intervjuunderlag 1 

 
Frågor till användarna:  

 
Vilken befattning har du? 

Vilken avdelning arbetar du på? 
Hur länge har ni arbetat på lasarettet i Lund? 
Hur länge har ni arbetat med Melior? 

 
Hur väl anser du att Meliors funktionalitet möter dina behov? 

 
Tycker du att det krävs för mycket eller för lite tid och ansträngning för att utföra de uppgifter 
som du behöver utföra i Melior?  

Kan det göras bättre? 
 

Anser du att användandet av Melior leder till en positiv eller negativ upplevelse i allmänhet? 
 
Vilka är de största fördelarna med Melior enligt dig? 

 Varför? 
 Vad vill du se mer av i framtida uppdateringar? 
 Har du några fler funderingar kring detta? 

Vilka är de största nackdelarna med Melior enligt dig? 
 Varför? 

 Vad kan man göra för att förbättra dessa punkter enligt dig?  
 Har du några fler funderingar kring detta? 
 

Anser du att Melior förbättrar din arbetsinsats? 
 Varför? 

 
Anser du att Melior förbättrar din effektivitet när du utför ditt arbete?  
 

Finns det någon form av utbildning i Melior? 
 

Innan införandet av Melior, trodde du att det skulle bli lätt eller svårt för dig att lära dig 
systemet? 
 

Innan du hade introducerats till Melior, trodde du att det skulle bli lätt eller svårt för dig att 
använda systemet? 

 
Har du någon gång skrivit en avvikelserapport i Melior? 
 Åtgärdades de problem du uppmärksammade? 
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B5) Intervjuunderlag 2 

 
Frågor till Meliorförvaltningen: 

 
Vilken befattning har du? 

Hur länge har ni arbetat på lasarettet i Lund? 
Hur länge har ni arbetat med Melior? 
 

Vilka är de största fördelarna med Melior idag enligt dig? 
 Varför? 

 Vad vill du se mer av i framtida uppdateringar? 
 Har du några fler funderingar kring detta? 
 

Vilka är de största bristerna med Melior idag enligt dig? 
 Varför? 

 Vad görs för att förbättra dessa punkter idag enligt dig? 
 Har du några fler funderingar kring detta? 
 

Vad är användarnas attityd gentemot Melior enligt dig? 
 
Hur väl anser du att Melior möter användarnas behov? 

 
Ingår det utbildning i Melior för användarna idag? 

 Hur går detta till? 
 
Hur ofta får ni in avvikelserapporter från användarna? 

 Hur lång tid tar det för er att behandla ärendet? 
 När åtgärdas problemen? 

 Hur åtgärdas problemen? 
Finns det någon prioritering beroende på hur kritiskt ärendet är?  

 

Vilken är den vanligaste felrapporteringen i avvikelserapporterna som ni får in gällande 
Melior? 

 
Anser du att dessa problem åtgärdas eller kommer att åtgärdas inom en snar framtid?  
 

Tycker du att avvikelserapporteringen fungerar bra? 
 

Får ni in anmälningar av fel från andra källor än avvikelserapporterna? 
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B6) Intervju 1 

 
Intervju med Person 1 (P1), måndagen den 10 maj 2010. Plats: IT strategiska avdelningen.  

 

1 Gustaf Först och främst undrar vi vilken befattning du har?  

2 P1 Jag är Meliorförvaltare. Jag jobbar med strategiska frågor rörande Melior.  
Jag har hand om de strategiska beslut som tas som innefattar Melior. Jag har 

dessutom hand om patientfrågor som berör Melior.  

3 Gustaf Vad heter den avdelning ni arbetar på? Heter den Meliorgruppen, eller 
Meliorförvaltningen…? 

4 P1 Efter sammanslagningen (SUS), heter vår avdelning Staben för forskning och 

utveckling. Den är gemensam för både Lund och Malmö, men de flesta sitter 
här i Lund.  

5 Gustaf Hur länge har du jobbat här? 

6 P1 Jag har jobbat på i Lund sedan c a 1980 men övergripande med Meliorfrågor i 

ung. 6 år. 

7 Gustaf Hur länge har ni arbetat med Melior? 

8 P1 Jag har arbetat med Melior sedan det infördes på min arbetsplats där jag 
jobbade innan. Jag var då sekreterare, men vidareutbildade mig så att jag 
kunde gå över till att arbeta med Melior. Alla här har tidigare arbetat med 

vårdjobb på ett eller annat sätt och gått vidare till detta.  

9 Gustaf Vad anser du är de största fördelarna med Melior? 

10 P1 Jag har ju provat en del andra liknande system, men aldrig jobbat i dem. Jag 
har bland annat provat Swedestar. Alla program och system har ju så klart 

fördelar och nackdelar, men jag tycker att Meliors fördel och styrka är 
framförallt en välutvecklad läkemedelsmodul.  

11 Gustaf Vad vill du se mer av i framtida uppdateringar? 

12 P1 Men användarvänlighet är komplext, därför att ju mer man vill ha, desto värre 

och svårare blir det att jobba i systemet utan utbildning. Det som vi jobbar 
mest med nu är nästa uppgradering där den stora förändringen är  
dokumentationsmodulen, som kommer att få ett helt nytt gränssnitt, bland 

annat med en trädstruktur så att det blir enklare att följa. Det kommer dessutom 
in en ny sökfunktion i fritext där man kan söka i journalen i nästa version, som 

kallas 214. 

13 Gustaf Kan Melior ta emot remisser och svar från alla andra system som det behöver?  

14 P1 Melior tar emot svar ifrån, Klinken, röntgen. Vi kan läsa svar ifrån 
Mikrobiologen, Patologen, Ekg etc. De enda remisser som skickas elektroniskt 

ifrån systemet är röntgenremissen. Konsultremissen skrivs i Melior men tas ut 
på papper och skickas. Remisser/beställning av provtagning (Klinkem) 
hanteras ej i systemet. De gånger som det behövs papperskopior i läkarnas 

arbete är på grund av att verksamheten ser ut så.  

15 Gustaf Okej, hur ser det ut med framtida uppgraderingar? 

16 P1 Vi har en ny uppdatering på gång, men som tyvärr har försenats en aning. Den 
kommer att lanseras i höst detta året istället för nu i vår. Det sitter vi med nu, 

eftersom vi i Meliorgruppen gör alla tester av den nya uppdateringen innan. 
Siemens håller på att ändra om hela plattformen till .NET arkitektur i samband 

med denna nya trädstrukturen som jag nämnde.  

17 Gustaf Jaha, vad var det programmerat i innan? Java? 
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18 P1 Det vet jag inte. 

19 Gustaf Ok, men hur gör ni när ni presenterar önskade uppdateringar för Siemens?  

20 P1 Nationellt görs alla beställningar om nyutveckling till Siemens via VITS, VITS 

består av representanter ifrån kunderna (Stockholm, Dalarna, Västra Götaland, 
Skåne, Gävle)  

21 Gustaf Görs alla uppdateringar på er begäran? 

22 P1 All vidare utveckling av ny funktionalitet görs efter beställning ifrån Kund.  

Där levereras en ny version c a 1 gång om året.  

23 Gustaf Vilka är de största nackdelarna med Melior idag enligt dig? 

24 P1 Alltså egentligen är den enda bristen tillgången, eftersom det finns så många 
olika källor, inte bara en databas. Alla kliniker och sjukhus har inte samma 
rutiner heller. Förut fanns det t.ex. fem olika databaser som visserligen bantats 

ner till två nu. Förut fanns öron-databasen, psyk-databasen, barn-databasen, 
akut-databasen och medicin-databasen. Idag är det bara psyk och medicin som 

är aktiva. 
 
I dag har vi tillgång till alla sjukhusens Meliorjournaler, både genom möjlighet 

till inloggning i systemet eller via MIA, som ger en läsmöjlighet. MIA kommer 
att försvinna i och med uppgraderingen men ersättas av en ny produkt som 

heter SIEview.  
 
Men så som det ser ut idag kan vi se alla journaler i hela Skåne och när vi 

uppgraderar vår MIA kommer det inte gå längre, eftersom versionerna inte 
kommer vara desamma.  

 
Men tillgången är svår att behandla, eftersom många vill ha mer information 
presenterat för sig, andra vill ha mindre. Det har varit ett fall för 

datainspektionen där en läkare framhöll att han tyckte han fick för mycket 
information presenterad för sig  

25 Gustaf Är detta, gällande tillgången, en stor brist enligt dig? 

26 P1 Ja, men man måste veta att det är ett så otroligt stort verksamhetsområde som 

ska täckas av Melior. Det finns så otroligt många olika rutiner som ska stödjas 
och det brukar liknas vid en tubsocka: passar alla, men passar ingen. Det är 

ungefär så det ser ut. Man måste förstå att det går bara att göras så det blir 
tillräckligt bra för alla, det kan inte bli perfekt för alla.  

27 Gustaf Vad är användarnas attityd gentemot Melior enligt dig? 

28 P1 Journalsystemet med pappersjournaler glöms lätt bort. Därför är det lätt för 
användarna att påpeka vad som är fel med detta nya. Det fanns ju jättemånga 

problem med att ha journaler i pappersformat, man visste ju aldrig var de fanns 
någonstans. Tillgängligheten är ju så mycket bättre idag, även om det så klart 

finns saker som man kan förbättra. Dessutom kommer det in många nya läkare 
under de senare åren som aldrig behövt använda pappersjournaler och förstår 
därför inte hur svårt det var att tyda dem.  

 
Men de personer som provat andra liknande system är i min uppfattning mer 

positiva till Melior, beroende på verksamhet slutenvård kontra öppenvård.  
I öppenvården finns där säkert system som dem är mer nöjda med.  

29 Gustaf Ingår det någon utbildning i Melior för användarna idag? 

30 P1 Det finns utbildning i Melior idag, men den måste bli bättre. Vi är ute på 
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avdelningarna samt föreläsningar för större grupper och håller i utbildningar 
titt som tätt, men det är otroligt svårt att få de anställda att komma på dessa 

tillfällen. Detta är ett stort problem: utbildning i systemet finns, men det är inte 
obligatoriskt och därför dyker ingen upp. Det finns även utbildningsvideos och 

skriftligt material som finns tillgängligt på nätet.  
Där finns ingen central grund utbildning i Melior i dag. Den utbildningen sköts 
ute i verksamheten med varierat resultat. Vi har dock en central utbildning 1 

gång per månad när det gäller läkemedelsmodulen.  

31 Gustaf Så ni åker även ut till avdelningarna och utbildar användarna i specifika 
avvikelser när det handlar om direkta användningsfel?  

32 P1 Ja, det gör vi ofta.  

33 Gustaf Ingår det någon utbildning om Melior i läkarutbildningen idag? 

34 P1 Nej, det tror jag inte att det gör. Kandidaterna får en kort visning i samband 
med uppstarten av sin praktik på sjukhuset, sedan är det upp till handledarna 
att visa. 

35 Gustaf Vilken är den vanligaste felrapporteringen i avvikelserapporterna som du får in 

gällande Melior? 

36 P1 Det är användarrelaterade fel. Funktionerna finns oftast i systemet, det är bara 
att de inte vet hur de ska hitta dem. Den nya funktionen ”Aktuella 

Ordinationer” verkar vissa ha svårt att lära sig, så tyvärr sköts den fel av vissa 
läkare. Vid införandet av den nya fuktionen hade vi fyra till fem aula visningar 
om denna nya funktionen, där närvaron kunde varit bättre inom vissa 

verksamhetsområden var det mycket dålig uppslutning. Datorvanan är ju 
mycket varierande bland våra användare dessutom, det är en del av problemet.  

37 Gustaf Hur åtgärdas de problem som ni anser måste åtgärdas? 

38 P1 Tidigare fick man (kunderna) prioritera bland inkomna önskemål, det kunde 

vara stort som smått i alla de olika modulerna. I dag har man större grepp och 
jobbar med en modul i taget. Så är det inte nu längre. Numera utvecklas och 

uppgraderas alla moduler i Melior var för sig. Som jag sa innan så gör Siemens 
det vi ber dem om och vi försöker så gott vi kan lyssna till vad användarna vill 
ha. Vi får information från användarna dels genom de avvikelserapporter som 

kommer in och dels genom att fråga dem när vi är ute ”på fältet”.  

39 Gustaf Hur ofta får ni in avvikelserapporter? 

40 P1 Det rör sig om c a någon per månad. Tyvärr kommer inte alla till oss. I många 
fall är det användarfel, eller fel som är kända och är rättade i kommande 

version av Siemens. I ett fall fick vi till en förändring genom en så kallad 
hotfix som installerats för att rätta ett ”fel”.  

41 Gustaf Hur tycker du att avvikelserapporteringen fungerar?  

42 P1 Det fungerar väl OK men det känns som om inte alla avvikelserna når fram till 

oss. Så här finns förbättringsmöjligheter tycker jag.  

43 Gustaf Får ni in anmälningar om fel från andra källor än avvikeserapporterna?  

44 P1 Jo, användarna tar oftast kontakt med oss direkt för att påtala brister och fel 
Avvikelserapporteringen fungerar bra just för att identifiera fel. När vi vill ta 

reda på vad användarna vill se mer av och vilka önskningar de har på 
uppdateringar frågar vi dem när vi åker ut till avdelningarna och pratar med 
dem. Detta gör vi ungefär en gång per månad, det vill säga träffar vår 

ansvarige på varje avdelning och stämmer av.  

45 Gustaf Vad saknar Melior idag enligt dig? 

46 P1 Vissa saker kan ju alltid göras lite bättre, men något som saknas idag från 



Melior journalsystem                                       Bylander & Öqvist 

– ur användarnas och förvaltarnas perspektiv   

   

52 
 

användarnas sida är kunna skapa kurvor och diagram för vissa mätvärden på 
olika saker. Man vill ha elektroniska labremisser. Man vill kunna få in samtliga 

svar in i Melior för ex vidimering (Mikrobiologen, Patologen). Skicka 
hjälpmedelskort elektroniskt. Standardvårdplaner/checklistor. Skicka 

information till olika kvalitetsregister.  

47 Gustaf Stämmer systemet väl överens med omstruktureringen av verksamheten i och 
med SUS m.m.? 

48 P1 Nej, tyvärr så genomförs organisationsförändringarna oerhört snabbt så 

tekniken hänger inte riktigt med. Just nu är t.ex. Lund och Malmö hopslagna 
till SUS. Det betyder att t.ex. ortopeden i Lund och Malmö ska vara ”samma” 
avdelning. Men deras journaler lagras i olika databaser eftersom enligt våra 

databaser är Malmö ihopkopplat med Trelleborg och Lund ihopkopplat med 
Landskrona, för så såg det ut innan.  

49 Gustaf Det var nog allt vi hade, tack så mycket för din tid! 

50 P1 Tack själva! 
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B7) Intervju 2 

 
Intervju med Person 2 (P2), måndagen den 10 maj 2010. Plats: IT-strategiska avdelningen. 

 

1 Nils Vad är din befattning i Meliorgruppen? 

2 P2 Vi är ju omorganiserade nu så P3 (se intervju 3) och jag arbetar ju i VIS-
gruppen (Verksamhetsnära IT-Stöd) och jag är sjuksköterska i botten så jag 

jobbar mest med läkemedel. Jag anställdes för 3 år sedan som 
Systemförvaltare.  

3 Nils Du har alltså grund som sjuksköterska? 

4 P2 Jag har jobbat parallellt som sjuksköterska med att utbilda i Melior och 

utbilda i läkemedelsmoduler så jag har gjort båda delarna.  

5 Nils Hur kommer det sig att du kom in på det? 

6 P2 Jag kom in på det i.o.m. att vi införde Melior och läkemedel ganska tidigt 
på den kliniken där jag jobbade och då var det många jourer och läkare 

som kom på helgen och inte visste riktigt hur man skulle använda systemet. 
Vissa hade inte ens en egen kod till Melior så de kunde inte logga in, då 
fick ju jag göra detta, dvs. att jag fick ordinera läkemedel i deras namn- 

som när man får en telefonordination, men inte logga in med deras namn.  

7 Nils Vilken avdelning och vilken tid var detta? 

8 P2 Detta infördes 98-99. Det var på avdelning 5, en diabetesavdelning och det 
blev senare en avdelning inom närsjukvården, dvs. akutsjukvård. Sedan 

dess har jag varit ansvarig på avdelningen för Melior. Där har jag haft 
arbetsuppgifter på avdelningen för Melior som inneburit att utbilda ny 
personal. Jag har även varit med och utbildat när man infört Melior på hela 

sjukhus, och då framförallt gällande läkemedelsmoduler.  

9 Nils Vad tror du användarnas attityd gentemot Melior är?  

10 P2 I stora drag tror jag att det är ganska negativt. Det är mycket 
ryktesspridning. Framförallt under en period då vissa kliniker hade Melior 

och vissa inte. Då har det spritts ganska mycket rykten om att det är svårt 
att använda och att läkemedelsmodulen är krånglig att använda. Sen har det 

ju gått ganska många år där vissa fortfarande har hanterat pappersjournaler 
men Meliorprojektet har ju kört på. De sista som införde Melior var för 2-3 
år sedan. 

11 Nils Ni hade väl ingen specifik tidstämpel på när det skulle vara färdigt?  

12 P2 Nej det har varit upp till klinikerna att bestämma när de vill införa Melior 

eller ej. Men på sjukhus nivå ville man att klinikerna ska införa systemet 
men det fanns inget krav. Det var många kliniker som drog sig för att 

införa systemet men själva journaldelen har alla anammat. Men 
läkemedelsmodulen har inte alla anammat.  

13 Nils Vad har de istället för den läkemedelsmodulen då? 

14 P2 Papper. Ögonkliniken fick all sin utbildning i Melior men de ansåg att 

Melior inte uppfyllde vissa krav som de anställda hade. De ansåg att de 
inte ”hade tid” att anteckna varje gång de gav ögondroppar, som skedde 
väldigt kontinuerligt, ca en gång i timmen. Vi gav därför förslaget att de 

kunde ha det på papper istället vid sidan om. Så är det ju väldigt ofta om 
man vill göra något väldigt frekvent så är det ju lättare att göra det inne hos 

patienten. Dokumentet kan ju t.ex. scannas in i Melior vid dagens slut som 
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en bifogad fil till journalen. 

15 Nils Du nämner det här med papper, är det mycket fördröjningar i Melior?  

16 P2 Nej det är det inte. Problemet är att du har ju inte datorn inne hos patienten. 

Så jag kan ju förstå problematiken. Det hade ju t.ex. varit smidigt med en 
handdator som skall kunna göra de här enkla snabba lösningarna inne hos 
patienterna. De som ger ögondroppar skulle ju annars behöva gå till den 

mobila läkemedelsvagnen eller tillbaka till sin expedition varje gång.  

17 Nils Är användarnas attityd rent generellt mer skeptisk till införandet av 
tekniken snarare än införandet av Melior? 

18 P2 Nej det tror jag inte. De som har varit här ett tag har ju inte så mycket att 

jämföra med, enbart papper. Men jag tror som nämnt tidigare att det är 
mycket ryktesspridning. Vissa läkare påtalar brister i systemet som är 

direkt relaterade till att systemet används felaktigt.  

19 Nils Hur kommer det sig att Melior valdes från början? 

20 P2 Det vet jag faktiskt inte. Man har ju valt att behålla Melior just nu med 
tanke på att alla sjukhusen har det systemet. Det kanske var den enklare 
vägen. Sen vet inte jag kom det ligger något annat framåt i tiden, t.ex. om 

man vill upphandla ett nytt journalsystem. Jag tror att alla journalsystem 
har sina brister, man tror ju kanske att man ska hitta det där ideala systemet 

som har allt och som passar alla men det tror jag inte finns eller kommer att 
finnas i nuläget. Melior har vissa brister och de andra har vissa brister. Jag 
tror det är mycket bättre att utveckla de system man har, istället för att 

försöka införa helt nya. Vi anpassar ju produkten efter vad användarna 
tycker men det är en ganska långdragen process.  

21 Nils Har Siemens det yttersta ansvaret? 

22 P2 Nej det har de ju inte egentligen. Det är ju den nationella beställargruppen, 

dvs. landstingen som använder Melior. Det är VITS som sitter på pengarna 
som i slutändan bestämmer om önskemålen skall gå igenom.  

23 Nils Blir de flesta av användarnas behov och synpunkter inräknade i 

förändringsprocessen av Melior? 

24 P2 Om det är rimliga önskemål som verkar vara bra för mer än en kategori. 
Vissa önskemål kanske bara passar en viss grupp eller avdelning, då 
kanske man får hitta en annan lösning för just deras problem. Annars vill 

man ju titta på en mer generell lösning som kan innebära vinst för en hel 
avdelning. Då tar vi med det i uppdateringarna.  

25 Nils Vad är de största fördelarna med Melior enligt dig? 

26 P2 Det finns många delar med, det finns läkemedelsmoduler, man kan hantera 

röntgen. Det är ganska komplett. Det är alltäckande.  

27 Nils Vilka är de största bristerna med Melior enligt dig? 

28 P2 En stor brist just nu är att det är en gammal miljö bakom Melior, en 
gammal plattform som håller på att förändras. Men det gör ju att det kan 

upplevas lite gammalt och lite trögt och med ett fult gränssnitt. Vi 
förändrar just nu journaldelen. 

29 Nils Ingår det utbildning för användarna av Melior? 

30 P2 Nej utbildningen får man själv genomföra ute på klinikerna. Vi erbjuder 

läkemedelsutbildning för läkarna, inom läkemedelsmodulen, en gång per 
månad. Dock är inte denna utbildning obligatorisk vilket kan vålla 
problem. Nya läkare har t.ex. inte tid att gå på dessa utbildningar, utan blir 

istället hastigt insatta på ett pass utan att kunna systemet. Jag har träffat på 
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ett flertal läkare som har varit frustrerade över att de inte kan systemet. 
Detta är ju inte patientsäkert överhuvudtaget. Läkemedelsmodulen är inte 

helt lätt att lära sig utan kräver att man har viss genomgång för att kunna 
utföra vissa funktioner, som t.ex. bestämma specifika klockslag. 

31 Nils Hur ofta förekommer det att avvikelserapporter kommer in gällande 

Melior? 

32 P2 Ja det händer ganska ofta att vi får in avvikelserapporter. De flesta av dessa 
är direkt relaterade till användarfel och det kan också röra sig om brister 

som redan är påtänkta sedan tidigare och som kommer att finnas med i 
kommande versioner. Ärendena tar inte speciellt lång tid att hantera.  

33 Nils Kan vissa ”rättningar” i systemet leda till andra problem?  

34 P2 Det kan det göra eftersom det är väldigt svårt att testa allting hela vägen ut. 

Även om vi får ett system där en uppgradering har skett är det svårt att 
testa samtliga funktioner. Ute i ”fältet” gör man ju andra saker än vad vi 
tänker att man skulle kunna göra. Sen får man ju hoppas på att om nya 

problem dyker upp att de inte är av lika allvarlig karaktär.  

35 Nils Vilka kritiska punkter jobbar ni med i dagsläget för att förbättra systemet?  

36 P2 Mycket av avvikelserna handlar om läkemedel så det är framförallt det 
området som ständigt måste förbättras och vara säkert. Jag tror i och för sig 

att det är väldigt många användarfel i de här avvikelserna, där användarna 
inte riktigt vet hur man ska använda systemet. Så länge det är människor 
som sitter med systemet är det ju lätt att det blir fel. 

37 Nils Fungerar avvikelserapporteringen bra? 

38 P2 Ja överlag är de bra. Men ibland kan vi missa de allvarligaste incidenterna, 
detta ofta på grund av. när ärenden LEX MARIA anmäls. Där kan jag 
tycka att ärendena borde komma till oss också, särskilt om det rör Melior. 

Dessa rapporter fylls i på en annan blankett men jag kan ju tycka att de 
borde starta som en avvikelse så vi får kännedom om systemfelet. Men 

ibland anses dessa ärenden ha så pass allvarlig karaktär och går därmed 
direkt vidare till chefsläkaren, och då ser inte vi ärendet. Detta ser jag som 
en stor brist, ett ärende kan ha passerat alla olika instanser och så får vi 

ärendet i handen långt efter att det påbörjades. Detta har hänt ett par gånger 
under årens lopp. 

39 Nils Har ni något annat sätt att få in synpunkter från användarna?  

40 P2 Vi är ute och informerar väldigt ofta. Vi närvarar även ofta på 

avdelningsmöten där vi kan få in tips om funktioner som inte fungerar 
speciellt bra. Vi är ju mest intresserade av hur användarna av systemet 
upplever situationen, för att kunna påverka framtida funktionalitet på bästa 

sätt. 

41 Nils Angående omorganiseringen USiL & UMAS. Hänger tekniken med?  

42 P2 Omorganisationen har gått för fort. Man borde ha pejlat av lite och tittat på 
hur förändringen gällande tekniken hade kunnat ske på ett bättre sätt. Det 

är en enorm omställning särskilt när det handlar om en så pass stor databas, 
det är ju många faktorer som spelar in, som t.ex. säkerhet, funktionalitet & 

tillgänglighet.  

43 Nils Vilken typ av information visas i journalerna? Visas för mycket 
information? 

44 P2 Det beror på var du jobbar. Vissa verksamheter är väldigt begränsade där 

de bara önskar se sin del. Medan andra verksamheter vill se ett bredare 
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perspektiv och kunna ha tillgång till mer information. Vi saknar nivåer i 
Melior, när man loggar in i Melior kan man se hela databasen direkt och 

det finns inga klinikniåver, t.ex. för kirurgen, ortopeden osv. Den enda 
nivån som finns är avdelning eller databas. Detta kommer att läggas in i 

senare versioner av systemet. Vi skulle ha behövt detta för flera år sedan. 
När Melior kom var det ju tänkt som en databas för en klinik men så har 
det inte använts, nu är det ju en databas för hela sjukhuset, och då uppstår 

de här problemen.  

45 Nils Tack så mycket för att vi fick komma hit.  

46 P2 Tack, det var roligt att hjälpa till.  
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B8) Intervju 3 

 
Intervju med Person 3 (P3), måndagen den 10 maj 2010. Plats: IT strategiska avdelningen. 

 

1 Nils Vad är er befattning? 

2 P3 Systemförvaltare (men har nog aldrig haft någon riktig benämning). Säger 
man att man är systemförvaltare till någon utomstående så är det ingen som 

vet vad det är. Då säger jag att jag arbetar med sjukhusets datajournal.  

3 Nils Men ni inom Meliorgruppen har olika ansvarsområden? 

4 P3 Eftersom vi har ju olika bakgrund, jag är läkarsekreterare i grunden, och P2 
är sjuksköterska så kompletterar vi varandra. Jag jobbar ju mycket med tex 

MedSpeech digitala dikteringen, scanning och kopplingar, är inte så hemma 
läkemedelsmodulen.  

5 Nils Hur länge har ni arbetat där ni är nu? 

6 P3 Juni -07 började jag arbeta på sjukhuset då man beslutade att ta över 

förvaltningen av Melior och MedSpeech, innan det arbetade jag på RSIT 
började där  feb. -06 med samma arbetsuppgifter som jag har idag. Tidigare 
har jag arbetat som läkarsekreterare och var då kontaktpersonen ute på 

avdelningen, jag arbetade med Melior -98.  

7 Nils Hur ser ni på den övergripande attityden hos användarna gentemot Melior?  

8 P3 Jag tror att man ser många fördelar med Melior, ökad tillgängligheten då man 
även kan läsa, och om behov finns även skriva, i de övriga sjukhusens Melior 

journaler i Skåne (förutom Simrishamn.) Ingen vill ha tillbaka de gamla 
pappersjournalerna nu slipper man allt letande efter journaler.  
Har hört av användare som arbetat med Melior och inte varit nöjd, sedan bytt 

arbetsplats och arbetat i annat journalsystem, har då ändrat sin uppfattning 
om Melior. 

9 Nils Hur väl anser du Melior möter användarnas behov? 

10 P3 I det stora hela bra, men det finns alltid användare som önskar mer 

funktionalitet. Det kan vara väldigt olika saker och en del vill ha orimliga 
funktioner. (De svåraste önskemålen är de när vissa läkare vill att systemet 

ska varna vid ett tillfälle, men inte vid ett annat i oändligt många 
kombinationer.)  

11 Nils Men känner du att det finns många behov som användarna meddelat er om 
som faktiskt implementerats? 

12 P3 Det vi kan göra är ju att tex bygga och förändra i mallar i Melior, vi försöker 

tillgodose användares önskemål. Större förändringar får göras av Siemens.  

13 Nils Tycker du att Siemens gör något åt de fel eller önskemål som ni rapporterar 
in? 

14 P3 Ja det tycker jag, överlag. Men det är en process som tar lång tid. Vi jobbar 

nu i version 213, och Siemens utvecklar version 215. Så det vi önskar idag 
kommer kanske i senare versioner, så det blir ju alltid en fördröjning.  

15 Nils Vad är de stora fördelarna med Melior enligt dig? 

16 P3 Tillgängligheten, tidssparande (behöver tex inte leta efter journaler), 

kopplingar till alla andra system, man utgår från Melior och kan snabbt och 
enkelt ta sig vidare från Melior till andra system.  

17 Nils Vad är de stora bristerna med Melior enligt dig? 

18 P3 Det finns ju en del brister i läkemedelsmodulen, men det kan P2 mycket 
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bättre än mig. Sen kan man ju ha önskemål om att vissa svar skrivs direkt in i 
Melior, men som det ser ut idag är det svar som måste skrivas eller scannas 

in.  

19 Nils Är det en vanligt förekommande kommentar från användarna? Att detta 
skulle vara mer förenklat genom att skrivas in direkt i Melior?  

20 P3 Ja, det är det.  

21 Nils Vad görs för att förbättra dessa punkter enligt dig? 

22 P3 Det vi kan göra är att skicka önskemålen vidare till Siemens, och det gör vi. 
Det är inte alltid så enkelt då olika system måste kunna ”prata” med Melior, 
så det hänger ju inte bara på Siemens, det är ju flera tillverkare som då måste 

komma överens.  

23 Nils Men görs det något åt detta problemet från sjukhusledningens sida? Följs den 
gemensamma nationella IT-strategi som finns? 

24 P3 Det vet jag faktiskt inte. Men alla sjukhus i Region Skåne har Melior nu, 

utom Simrishamn. Vi har ett stort samarbete i Skåne, där vi alla kan ta del av 
och läsa/skriva i varandras journaler. Det pågår ett projekt för en gemensam 
databas i Skåne. Steg ett i detta projekt är att få Lund/Landskrona och 

Malmö/Trelleborg/Ystad i samma databas.  
Idag är Lund/Landskrona i en databas och Malmö/Trelleborg/Ystad i en 

annan databas.  

25 Nils Är det så att verksamheten och tekniken inte stämmer överens på dessa 
punkter? 

26 P3 Ja, men kan man ju komma in och arbeta i varandras databaser via sin 

inloggningsruta i Melior, det är bara ett extra litet steg som krävs. Men det 
stora lyftet enligt både oss och användarna är att man kan komma in och läsa 
de andra sjukhusens journaler. Tidigare fick man be om journalkopior, 

röntgensvar, som fick skickas med post eller faxas.  

27 Nils Finns det någon utbildning för användarna av Melior? 

28 P3 Utbildning i läkemedelsmodulen finns. Meliorgruppen har sina 
kontaktpersoner, en per klinik som vi kallar huvud-SA, alltså System 

Ansvarig. Sedan har denna huvud-SA: n flera egna SA under sig, typ en per 
avdelning. Så fungerar vår kommunikation och vi har ungefär tre möten per 
termin, med extra mail-kontakt om det skulle behövas. Tanken är ju att 

informationsflödet ska gå genom dessa kanaler ut till användarna.  

29 Nils Varför finns det bara utbildning i läkemedelsmodulen? 

30 P3 Det är så pass stort och komplext att lära sig. Dessutom är det viktigt att du 
vet vad du gör när du t.ex. ordinerar läkemedel.  

31 Nils Och sen är det SA:ns ansvar att lära ut resten som te.x. journalhanteringen?  

32 P3 Ja, då ska huvud-SA eller SA visa användarna hur de ska gå tillväga. Men vi 
får ju ofta förfrågningar om att de skulle vilja ha fasta utbildningstillfällen.  

33 Nils Är utbildningen i läkemedelsmodulen obligatorisk? 

34 P3 Tyvärr inte. Och det tycker jag är synd. Det är nog många som inte tar 
chansen att gå på dessa utbildningar och jag tycker att kommer man hit som 

doktor så ska man få utbildning. Jag tycker att man borde få instruktioner om 
vad man måste lära sig för att få börja arbeta praktiskt. En sjuksköterska får 

gå ca fyra veckor brevid inledningsvis för att lära sig rutinerna. En doktor 
kastas direkt in och får höra: ”du har jour på akuten ikväll!” när de knappt 
ens vet var akuten ligger. Så tycker jag inte man ska behandla nya 

medarbetare. Tänk dig själv att gå in som jour på akuten och aldrig tidigare 
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sett en Melior-journal. Jag tycker nästan det är en patientfara. Kanske ska 
man i allt detta även lära sig en ny specialitet.  

35 Nils Hur ofta får ni in de avvikelserapporter som kan göras i Melior? 

36 P3 De trillar in med jämna mellanrum, kanske någon per månad. Nu sedan 
årsskiftet får vi ju också även in de från Malmö.  

37 Nils Vilken är den vanligaste förekommande avvikelsen ni får in?  

38 P3 Det vet jag inte men det kommer många ang läkemedel.  

39 Nils Även om läkemedelsmodulen är den enda modul det finns utbildning i?  

40 P3 Ja. Fast det är för att det är så komplex, det finns så mycket i den. Det är 

oftast användarrelaterade problem där de gjort fel helt enkelt. Men 
avvikelserna kan tex också handla om att Melior gått ner för en tid eller något 
annat.  

41 Nils Tycker du att detta systemet med avvikelserapportering fungerar bra för att 
tillgodose användarnas önskemål och behov? 

42 P3 Ja det tror jag. De gånger vi uppmärksammas på ett problem som verkligen 
är ett systemfel så lyfter vi ju fram det till Siemens direkt. Eller i vissa fall till 

RSIT som har hand om tekniken. Men detta måste göras manuellt genom att 
ringa upp, eftersom RSIT inte kan ta emot våra inskickade avvikelser direkt. 

Men oftast är det användarfel, då vi ber om att få komma ut till berörda 
användare och visa hur man ska göra. Ibland kommer de även hit så vi kan 
visa dem.  

43 Nils Vilka andra sätt än avvikelserapporteringen har ni för att ta tillvara på 

användarnas synpunkter på systemet? 

44 P3 De mailar och ringer ganska ofta. Ofta vet de dessutom vem av oss här på 
Meliorförvaltningen de söker, t.ex. de vill ha tag på mig eller P2.  

45 Nils Då får vi tacka så mycket för att ni tog er tid att prata med oss.  

46 P3 Tack själva. 
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B9) Intervju 4 

 
Intervju med Pierre Geborek, tisdagen den 11 maj 2010. Plats: Reumatologen USiL.  

 

1 Gustaf Vilken befattning har du? 

2 Pierre Jag arbetar som Reumatolog och har gjort det sedan 1981. 

3 Gustaf Hur länge har du arbetat med Melior? 

4 Pierre Jag har arbetat med Melior sedan det infördes på här på vår klinik för 
Reumatologi, vilket är några år nu. Vi var sist med att införa det, vi stod emot 

längst av alla.  

5 Gustaf Hur väl anser du att Meliors funktionalitet möter dina behov? 

6 Pierre Jag tycker inte att Melior uppfyller de behov som finns. Vi behöver ha koll på 
blodprov, diagnos, läkemedel etc. som är viktigt för att värdera ett provsvar. 

Men informationen om läkemedel, provsvar och diagnos med ett eller två klick 
finns inte alls tillgängligt i Melior. 

 
Det sätt att jobba som Melior är uppbyggt efter är enkelt med 10-20 patienter, 
men det kan man ha i huvudet ändå. När man har fler, som 400 patienter som 

jag har, är det helt omöjligt att arbeta med Melior. Det blir mycket skuttande 
runt mellan olika labblistor och man måste själv memorera allting, det finns 
inget stöd för det i Melior. I vårt gamla system KARIN får vi en summering av 

gammal journaltext osv, men det finns inte alls i Melior. Detta är viktigt med 
alla de patienter vi ska kunna hantera. Jag har inte heller trygghet i att se 

medicinering och diagnos enkelt i en journaltext. Det blir alldeles för mycket 
runthoppande bland en patients vårdtillfällen eftersom informationen sparas på 
flera olika ställen. Allting grundar sig på kontakttillfällena, och det är 

problemet. Det har man försöka komma runt, genom att lägga ihop 
vårdtillfällen till årsvis på ett omständigt sätt. Man vill ju egentligen ha att man 

ska kunna få upp alla reumatologiska journaltexter. Melior har ju utvecklats 
under så lång tid, men trots 20 års utveckling har man inte löst viktiga problem 
som dessa. 

 
Vår klinik är visserligen ganska liten, men vi har väldigt många patienter under 

lång tid, därför är det väldigt viktigt för oss att vi kan se mönster i stora 
mängder data. Onkologen har också en väldigt stor volym patienter men de är 
väldigt effektiva i sitt arbete och de följer inte patienterna på samma sätt som 

vi gör över en längre tid. Det är överskådligheten och hjälp i beslutsfattandet 
som inte möter mina behov. 

7 Gustaf Tycker du att det krävs för mycket eller för lite tid och ansträngning för 

att utföra de uppgifter som du behöver utföra i Melior?  

8 Pierre Användarvänligheten är helt kass, funktionaliteten finns oftast, men svår att 
hitta och på grund av detta är det omständligt och tar tid. Journaltexten hamnar 

väldigt lätt på fel ställe i Melior. Det går inte att hitta rätt information eftersom 
det inte går att hitta all jounaltext som finns till enbart din klinik och dina 
patienter. Det går åt alldeles för mycket tid och kraft åt att använda Melior. 

Systemet ska stödja verksamheten, inte ta kraft från den. Och det gör Melior, 
tar nästan mer än det ger tillbaka.  

9 Gustaf Anser du att användandet av Melior leder till en positiv eller negativ 
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upplevelse i allmänhet? 

10 Pierre Jag kommer aldrig att tycka att Melior är bra eftersom det har tagit sådan tid 

att få ordning på problemen och det är så otroligt dåligt anpassat efte r 
verksamheten. De har ju haft 20 år på sig nu och det är fortfarande kasst. Det 
är absolut inte utvecklat i samråd med oss vårdgivare. Vi behöver en 

kvalitetsforskningsdatabas där vi kan ta ut information, och i Melior är detta 
helt omöjligt eftersom alla värden är lagda som fri text.  

 
Alltså alla jag vet som provat något annat än Melior tycker inte om det, och 
ändå har Siemens lyckats sälja in det. Jag har t.ex. provat en del andra system, 

t.ex. BMS, TakeCare, Swedestar och ProfDoc och de flesta ser unge fär 
likadana ut.  

 
Upplevelsen i allmänhet är att det är ett stabilt system som inte går ner ofta. 
Journaltexten är ganska läsbar, men man hade önskat att det hade varit enklare 

att få upp journalanteckningar och framförallt tydligare överblick.  

11 Gustaf Vilka är de största fördelarna med Melior enligt dig? 

12 Pierre Det är ju ett stabilt och robust system. Men jag tror ändå att det vore bättre 
med ett inte så komplext system, därför att det passar sig inte för så många 

användare. Det hade nog varit bättre att inte ha ett så sofistikerat system utan 
istället fokusera mer på mindre moduler, men det innebär ju också problem 
såklart.  

 
Jämför man med det gamla papperssystemet är Melior ett lyft, men precis 

innan Melior hade vi ju vårt eget system som var mycket bättre. Vi gick fyra 
steg fram med vårt eget och två steg tillbaka när vi istället var tvungna att 
använda Melior.  

Men vad som är bra med Melior på ett sätt är läkemedelsmodulen. Problemet 
är dock att man ändå måste se vad Apoteket har för något, och hur det 

benämns där, det finns flera olika preparat med samma innehåll men man 
måste se vilken firma som har tillverkat det. Detta ställer till med ganska 
mycket problem. Om ett av preparaten som vi använder inte vill vara med 

i ”prisracet” nedåt så förlorar de ju sin läkemedelsförmån, dvs. att patienterna 
fick betala mer för just det preparatet. Det innebär att patienterna oftast inte vill 

vara med och betala det pris som är satt vilket i sin tur innebär att vi manuellt  
måste sätta ut det gamla och sätta in det nya med nytt namn beroende på en 
administrationsgrej som sköts vid sidan om. Det hade varit enklare om man 

använde generiskt preparatnamn istället för de påhittade namn som firmorna 
har och som dessutom hänger på sina egna reklamsnuttar. Detta ställer ju till 

med problem men jag anser ändå att modulen är bra utformad. Modulen för 
slutenvård är oerhört snygg och elegant men inte speciellt lätt att använda. Det 
är väldigt lätt hänt att det blir fel. Detta är något som jag anser inte riktigt går 

att utbilda bort, funktionen är alldeles för detaljerad. Om man skall tillsätta 
dropp hos en patient är det inga konstigheter att göra det första gången, men 

det uppstår problem då man behöver göra det en gång till, det går inte att 
skriva 1 x 2 i dokumentationen. Slutenvårdsläkemedel är som gjort för att det 
ska bli fel. Problemet är att man verkligen inte kan använda 

läkemedelsmoduler utan att tänka, det är livsfarligt. Det är väldigt lätt att göra 
fel hur mycket man än utbildar sig. Det hör ihop med de oerhörda 

kontrollmekanismerna som lagen sätter. Varenda litet piller skall kunna spåras 
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till den som ordinerat, signerat, delat ut osv.  
 

Sen har Melior bra kopplingar med andra system, bl.a. är det mycket smidigt 
att man kan läsa journaler från andra ställen osv. Tidigare fick man ju faxa och 

hämta med post. Men man hade ju velat flytta över information också, inte 
bara kunna läsa. Nu måste man göra allt det manuellt och det kan vara oerhört 
mycket jobb.  

 
Sen har Melior ett rätt så bra säkerhetssystem tycker jag, det är inte så mycket 

att säga om det men det som är intressant om man från Melior loggar in på de 
andra databaserna är man fortfarande loggad som ”användare i Melior”, så som 
jag har uppfattat det. Sen tror jag också att Melior i sin tur håller reda på vem 

som har tryckt på vad i systemet. Jag tror att systemet har väldigt bra koll på 
vilken tidpunkt en viss användare har gått mellan olika databaser, men jag kan 

inte med säkerhet säga att så är fallet.  

13 Gustaf Vad vill du se mer av i framtida uppdateringar? 

14 Pierre Först och främst ska de se till att det finns en kommunicerbarhet i Melior som 
de inte stänger för alla andra. Den finns där redan idag men den används inte, 

det räcker om att de gör om lite kod och lägger in lite hjälptabeller, det är inga 
konstigheter. 
 

Sen är det kritiskt att man som klinik ska kunna läsa all sin journaltext 
fortlöpande. Sen vill vi ha grafiska sammanställningar av den information som 

finns. Det måste tillkomma möjlighet för bildhantering, det finns inte alls idag. 
Scanningsmodulen som finns idag fungerar inte, den är på 150p upplösning 
vilket ju är jättedåligt. Foton och sånt behöver man ju lagra, så det får alla 

lägga på sina egna ställen där de kan hitta det. Nu håller man t.ex. på att scanna 
in gamla dokument för att lagra bilder, men bildfunktionen har man jobbat 

med i 10 år. Ingenting händer. Siemens är dyra och långsamma på att utveckla 
det som behövs. Därför tror jag inte på dessa generella lösningar som stora 
system som ska vara för alla. Melior är byggt för ett slutenvårdstillfälle som 

hör ihop. Men så är inte fallet i verkligheten, för det är inte konstruerat för att 
följa en öppenvård under 20-30 år som är en väldigt vanlig patienttyp.  

15 Gustaf Har du några fler funderingar kring detta? 

16 Pierre En vanlig enkel ekonomiredovisning där man har en tidsaxel där man kan se 

labbvärden, lämpliga paket, osv. är också något som måste finnas.  

17 Gustaf Vilka är de största nackdelarna med Melior enligt dig? 

18 Pierre Det är inte intuitivt, helt enkelt.  
 

Jag vill lättare ha upp den journaltext som jag letar efter, det är en stor önskan. 
Idag är det en stor säkerhetsrisk för patienten eftersom det är väldigt lätt att 
man missar information eftersom den är så svåröverskådlig. Det kan till och 

med vara så att journaltext försvinner. Det skulle ha varit mer utav ett 
kvalitetssytem. Melior idag är dåligt ur verksamhetsstyrningsynpunkt, det hade 

vi mycket bättre i KARIN där man kunde se vad alla gjorde med vilka 
patienter osv.  
 

Sen blir det alltid så otroligt mycket problem med läkemedelsmodulen. Det 
sätts in en massa medicin som sen aldrig sätts ut och ingen sköter det eftersom 

ingen känner ansvar. När vi hade vårt eget system till vår egen klinik var det 
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inte alls så, där hade vi tydligt ansvar över systemet.  
 

Åtkomsten är den andra stora svagheten i Melior. De ”stänger” 
kommunicerbarheten, man får inte kratta i någonting alls i Melior utan att 

Siemens är där och ska ha en miljon. Så fort jag vill kommunicera med det vi 
lägger in i vårt kvalitetssystem och vill ha in det i journalsystemet så går inte 
det. En enskild klinik kan inte klara av den kostnad som Siemens skulle kräva 

för att lägga till denna funktionaliteten. Denna funktionaliteten saknar jag 
grovt, att kunna relatera läkemedel till utfall hur det ser ut hos patienten. Jag 

vill kunna se trender över tid, det saknas ett beslutsstöd för användaren som jag 
kunde ha i mitt eget system KARIN. I mitt eget system kunde jag göra fem 
knapptryckningar och sen kunde jag få en väldigt klar bild av hur patienten 

ligger till och vad som hänt under denna period. Det är en väldigt stor skillnad 
från att titta på siffror i Melior som är krångliga att tolka och som inte ger 

något stöd till användaren överhuvudtaget. Jag har inte alls samma koll på 
mina patienter längre. Min hjärna klarar inte att sammanställa denna 
information som finns i Melior, klart jag kan se att saker möjligen hänt men 

inte i samband med vad. Återigen finns det inget beslutsstöd som underlättar 
mitt arbete. 

 
Sen finns det en enkel grej: skärmsläckaren stänger inte av Melior, som 
innebär en patientrisk eftersom om man blir avbruten och blir tvungen att 

lämna sitt skrivbord i all hast, så kan någon annan komma in när man inte är 
där. Då har de tillgång till min inloggning i Melior.  

 
Det har jag mest emot Melior. Det borde ha varit enkelt att fixa dessa sakerna i 
Melior, men det har man inte gjort på 30 år. Knappen ”Avbryt” betyder 

t.ex. ”avsluta Melior” fortfarande trots att det påpekats att det är vilseledande. 
Det finns inget mönster som man lära sig, som t.ex. var datum finns, och det är 

bara en sak av många.  
 
Det som också irriterade mig var att vi hade 10 års informationslager i vårt 

system som vi inte fick föra över till Melior för att det ansågs vara för dyrt.  

19 Gustaf Vad kan man göra för att förbättra dessa punkter enligt dig? 

20 Pierre Alltså Swedestar har mycket bättre sammanställningsmöjligheter än Melior, så 
det bör formas mer efter en sådan modell. Primärvården vill inte ha Melior. De 

vill inte ha funktionaliteten i t.ex. läkemedelsmodulen eftersom den är för 
komplex.  

21 Gustaf Har du några fler funderingar kring detta? 

22 Pierre Grundproblemet är egentligen att Region Skåne trott sig kunna vara en bra 

beställare. Men de visste inte vad de ville ha och gjorde en kravspec. utan att 
veta något om det. De pratar inte samma språk som teknikerna så de förstår 
inte varandra. De som är chefer är administrativt kunniga, inte IT-kunniga. 

Beställaren är alltså helt okunnig i sin roll eftersom de inte förstår tekniken de 
beställer. Regionen skulle anställt två eller tre duktiga programmerare som fick 

vara krav över en längre tid och kunde bygga en bra grundstruktur. Sedan 
kunde de bygga ut efter klinikernas egna intressen. Nu har man istället ett 
lapptäcke med en mycket dyr leverantör. Det stod ursprungligen mellan två 

system och jag tror att Meliorförvaltaren i Helsingborg hade en högre röst ä n 
verksamhetsansvariga i Lund och därför blev det Melior man satsade på.  
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23 Gustaf Anser du att användningen av Melior i ditt jobb gör att du kan utföra 

uppgifter snabbt och enkelt?  

24 Pierre Nej absolut inte. När man läser en remiss läser man bara frågeställningen, men 
svaret hamnar någon annanstans, vilket är väldigt störigt. Då får man svårt att 
bilda sig en uppfattninging om ”vad var frågan, och vad är svaret?”. Det krävs 

diverse vidarekopplingar och ”komma ihåg”-saker för att avläsa svaret.  

25 Gustaf Hur ser du på effektiviteten i Melior? 

26 Pierre För mig är den sämre i och med att jag jämför med KARIN. Jag arbetar med 
en väldigt stor volym patienter och sedan Melior infördes kan jag inte hålla 

reda på dem på alls lika bra sätt som innan. Det skyller jag delvis på att 
systemet inte stöttar mig i mitt sätt att tänka, sen vill jag inte påstå att mitt sätt 
är det bästa men det passade mig och mina patienter. Melior är ju mer 

generaliserbart och har inte de här specialfunktionerna som jag och många  
andra efterfrågar. 

 
Man vill ju ha ett system som är hanterbart, det är inte hanterbart att läsa 
massor av text direkt på skärmen. Självklart måste man läsa journaltext och att 

det sker på skärmen är ju inga konstigheter. Men jag tycker att det är mycket 
lättare att tolka siffror när man kan presentera det på ett grafiskt sätt.  

27 Gustaf Finns det någon form av utbildning i Melior? 

28 Pierre Ja, men alldeles för lite. Jag gick två dagars utbildning i Melior när det 

infördes på kliniken. Man kastar in nya läkare och tycker att de får lära sig 
efterhand, istället för att från början ge dem några dagars utbildning i Melior så 

man kan utföra sitt arbete på rätt sätt. Men även om man går utbildningen så 
blir det ju fel. Jag har t.ex. fortfarande inte lärt mig hur man skriver 
röntgenremiss. Man kan göra det via journaltexten, men då är det något 

konstigt med att det avbryts så vet man inte om det är sparat osv. Så det gör jag 
via röntgensystemet istället.  

29 Gustaf Innan införandet av Melior, trodde du att det skulle bli lätt eller svårt för 

dig att lära dig systemet? 

30 Pierre Nej, jag var inte så bekymrad inför införandet av systemet. Jag tycker inte det 
är svårt att fiska ut information på det viset, men det är inte gjort på rätt sätt.  

31 Gustaf Har du någon gång skrivit en avvikelserapport i Melior? 

32 Pierre Ja, det var ett mycket kritiskt fel jag uppmärksammade dem på. Det var en 

läkemedelsordination som sattes ut ena dagen och som inte sattes in nästa. Det 
var ju ett mänskligt fel – inget systemfel på det viset – men i grund och botten 
är det ett systemfel eftersom det inte hade hänt om systemet varit mer intuitivt. 

Och det resulterade ju i ett allvarligt fel. Nu var det ju en ovan underläkare som 
inte var van att arbeta i systemet, men så är det ju: det är aldrig i enbart ett led 

det inte stämmer, det är flera led som fallerar.  

33 Gustaf Åtgärdades de problem du uppmärksammade? 

34 Pierre Nej, det rann bara ut i sanden och blev begravt någonstans. De sa att det var ett 
känt problem som inte kunde förbättras. Alla konstigheter som hänger ihop 

med avvikelserna som hänger ihop med Melior går ju inte till utvecklarna, utan 
det går till någon slags Meliorgrupp. Jag har skrivit avvikelser ett par gånger 
av allvarlig karaktär men det händer ju inte så mycket med dem. De bara 

försvinner. 

35 Gustaf Tack så mycket för din tid! 

36 Pierre Tack själva! 
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B10) Intervju 5 

 
Intervju med Björn Öqvist, söndagen den 16 maj 2010. Plats: Njurkliniken USiL.  

 

1 Nils Vilken är din befattning om var arbetar du just nu? 

2 Björn Jag är överläkare på njurkliniken i Lund.  

3 Nils Hur länge har du arbetat vis USiL? 

4 Björn Sedan 1977. 

5 Nils Hur länge har Melior varit en del av ditt vardagliga arbete?  

6 Björn Jag har arbetat med Melior sedan 2000.  

7 Nils Vilka arbetsuppgifter utför du i Melior?  

8 Björn Det är ju arbeta med patientjournal och söka all slags information kring 

patienter via länkar som man har tillgång till via Melior.  

9 Nils Till andra avdelningar eller…?  

10 Björn Till andra avdelningar, till laboratoriesvar, till patologen, till mikrobiologen, 
till kemlabb, till röntgen, till klinfys…i princip allt. All information som 

finns kring patienterna. Inskannade dokument som kommer från andra 
sjukhus.  

11 Nils Använder du den här läkemedelsmodulen någonting? 

12 Björn O ja! Ja… 

13 Nils Hur väl tycker du överlag att Meliors funktionalitet möter dina behov? Har 

systemet alla de funktioner som du önskar? 

14 Björn Ja det har det fast inte i perfekt form. 

15 Nils Mm. Men funktionaliteten tycker du ändå finns där även om du behöver leta 
efter den ibland? 

16 Björn Ja den finns där men inte till 100 %. Det är en rad brister som man skulle 

önskat hade åtgärdats. Läkemedelsmodulen t.ex. fungerar inte optimalt. Det 
är väldigt svårt att gå tillbaka och spåra dosändringar bakåt i tiden. Det är 
nästan omöjligt att spåra och det är väldigt viktigt i många situationer att 

man behöver se vilka doser en patient haft och relatera det till biverkningar, 
relatera det till svar på behandling. Då behöver man kunna gå tillbaka och 

se vilken dos patienten hade vid en viss tidpunkt och det är nästan omöjligt 
att gå tillbaka och spåra den typen av information. Det är väldigt svajigt och 
osäkert samt att det lätt blir fel.  

17 Nils När du märker att Melior inte har en specifik funktion som du letar efter. 

Hur brukar du göra då? Hur brukar du lösa problemet? Använder du ett 
annat system eller försöker du tricksa dig fram? 

18 Björn Nej jag använder bara Melior så gott det går ändå och försöker tricksa mig 

fram, och om det gäller läkemedel kombinera detta med att leta i 
journalanteckningar vid samma tid för att det ibland kan finnas infört en 
journalanteckning i Melior, som t.ex. ändringar i medicineringen och då kan 

man på det sättet spåra det då. 

19 Nils Mm okej. 

20 Björn Vi har på min klinik redan från början bestämt att ska vi ha digital journal 
ska det vara fullt ut, vi ska inte ha en blandvärld med delvis journaler i 

pappersform. Vi bestämde oss redan 2000 att allt ska vara i digital form och 
försöker arbeta utefter detta efter bästa förmåga.  

21 Nils Tycker du att det kan krävas för mycket tid och ansträngning för att utföra 
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vissa uppgifter i Melior? 

22 Björn Ja det kan jag tycka.  

23 Nils Tycker du i allmänhet att användandet av Melior leder till en positiv eller 

negativ upplevelse? 

24 Björn Nej på det hela taget så är det en positiv upplevelse. Det underlättar ju 
informationsinhämtning oerhört jämfört med gamla tiders pappersjournaler. 
Man fick beställa från papper och dokument från alla möjliga olika ställen 

och vänta med postgång innan det kom. Nu har man ju tillgång till all 
information genom enbart ett par klick. Även om funktionerna inte alltid är 

lätta att hitta. Det finns ju t.ex. inte sökfunktioner i Melior, som i andra 
dataprogram där man kan ha vissa ordslingor eller sökord och direkt hitta 
det du söker. Du kan ju ha en Meliorjournal som är 10-15 år gammal där det 

finns omfattande textmassor så är du ute efter en specifik information. Då 
får du faktiskt sitta och klicka dig igenom hundratals datum och 

förhoppningsvis hitta det du söker. Istället för att det hade funnits en 
sökfunktion, du vill t.ex. leta efter ordet ceptikemi, om du vet att patienten 
hade det vid en viss tidpunkt, om du då vill läsa mer vad det nu var kring 

det. Då borde du kunna söka på det ordet och direkt komma till det datumet, 
vilket man ju kan i vilket annat dataprogram som helst, men det kan man 

inte i Melior. Du kan inte heller plocka ut, det finns ju på grund av. 
sekretessskäl spärrar i Melior så du kan inte heller kopiera information från 
Melior och ta ut den i en annan miljö. Det är också brister för att jag har 

t.ex. stort behov av att kunna ta ut laboratoriedata på njurfunktion t.ex. för 
att följa den, för att njurfunktionen kan ändras och försämras över tid, och 

då vill jag kunna göra grafer för att se, också kunna sätta in olika händelser; 
varför rör sig kurvan och vad gjorde vi där, vad kunde vi gjort bättre, vad 
gjorde vi. Jag har behov av att kunna relatera olika typer av händelser i 

grafisk form. Och det går inte heller, man kan alltså inte kopiera ut enkla 
labbdata och klistra över det i Excel t.ex. Ska man ha ut labbdata så måste 

man sitta och göra detta manuellt, värde för värde, datum för datum, vilket 
är oerhört tidskrävande.   

25 Nils Om man tittar på ditt användningsområde. Vilka är de största fördelarna i 
Melior, hur har det förbättrat din arbetsinsats? 

26 Björn Jag sysslar bara med öppenvård, går igenom 400-500 remisser utifrån andra 
sjukvårdsinrättningar, vårdcentraler. När jag sitter med dessa remisser har 
jag tack vare Melior tillgång till länkar i programmet, då har jag ju tillgång 

till all information som finns kring patienten, utom den information som är 
kopplad till vårdcentralernas journalsystem. Men i övrigt har jag ju tillgång 

till oerhört mycket information kring de flesta patienterna genom att enbart 
sitta vid datorn. Jag behöver ju inte som förr i tiden beställa in massor av 
kompletterande information, pappersjournal därifrån, pappersjournal 

därifrån, labbsvar där utan allt finns i digital form som man kan klicka fram. 
Det är oerhört tidsbesparande. 

27 Nils Vad vill du se mer av i framtida uppgraderingar? Är det något specifikt 

område du vill skall utvecklas? 

28 Björn Läkemedelsmodulen är inte bra och möjligheten att ta ut information…det 
är ju medvetet inlagt spärrar för att detta inte fungerar, har ju med integritet 
att göra att man inte skall kunna flytta och kopiera information till en annan 

miljö. Man borde kunna göra detta. Allt man gör loggas ju, så även om detta 
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görs om skulle det ju också loggas, så det skulle inte behöva vara några 
sekretess eller integritetsskäl om man lägger in tillräckliga loggar och 

säkerhet i de andra systemen också.  

29 Nils Man ser ju ändå vem det är som gör det…?  

30 Björn Man ser ju ändå vem det är som gör det! Precis. Man får ju stå till svars för 
det om det skulle visa sig att detta har använts på felaktigt sätt, t.ex. 

missbrukats på något sätt. Då får man ju stå till svars för det och i värsta fall 
kan det ju bli en rättslig efterföljd eftersom det finns loggat. Allt vi gör idag 

loggas och IT-folket gör ju rutinkollar en gång i månaden och tittar 
slumpmässigt i loggarna och ser om folk har varit inloggade i journaler där 
de inte ska vara osv. Så det görs ju sådana kollar.  

31 Nils Vad är de största nackdelarna med Melior enligt dig? 

32 Björn Journalen är upplagd på ett sådant sätt så den är inte riktigt idealisk när det 
gäller att bläddra i journalen. Man skulle kunna på ett bättre sätt…det finns 
andra journalsystem där man kan lägga upp sidor bredvid varandra på 

skärmen t.ex. Det kan man inte i Melior. Man får välja ett datum i taget och 
lägga upp. Dessutom är anteckningar införda på lite olika sätt, och ibland är 

det lite knöligt och det händer att man missar anteckningar för beroende på 
hur de är införda så får man inte fram de om man inte k lickar i en ruta som 
heter ”sortera”. Vissa anteckningar kan försvinna om man inte vet som 

användare att man måste klicka i en viss kryssruta, klicka bort ett kryss eller 
klicka i ett kryss för att den anteckningen verkligen skall aktiveras om jag 
klickar på ett datum, annars kommer det inte fram någonting. Det här är ett 

osäkerhetsmoment, det är en uppenbar risk för att viktig information döljs 
för användaren. Det är en allvarlig brist, det tycker jag. Det är inte tillräcklig 

överskådlighet, man har inte fullständig koll på att man har tagit del av alla 
anteckningar som finns kring patienten. Man måste klicka på lite olika sätt.  

33 Nils Det görs inte på konsekvent sätt? 

34 Björn Nej det görs inte på konsekvent sätt. Anteckningarna hamnar i olika 

listboxar, då ska du gå in i de här olika listboxarna beroende på vad det är 
du letar efter, är det ett mottagningsbesök eller är det bara en lös anteckning 
så måste du gå in i olika listboxar. Då måste du ju som användare veta det. 

Det hade varit önskvärt att systemet garanterar att användaren direkt ser alla 
anteckningar som finns, så att inte datum och anteckningar försvinner, för 

det händer nu.  

35 Nils Du nämnde att du provat några andra liknande system?  

36 Björn Nej inte direkt, men tillbaka i tiden har jag ju på mässor sätt andra 
journalsystem där man t.ex. kan lägga upp dokument bredvid varandra. Så 

man får en överskådlighet. Då blir det ju lite mer som en pappersjournal. 
Fördelen med en pappersjournal är ju faktiskt den snabba tillgängligheten 
till olika informatrion. I en datorjournal som Melior måste man ju klicka 

väldigt mycket för att hitta något. Ska man t.ex. klicka fram ett röntgensvar 
måste ju javascriptet uppdateras varje gång, information kommer ju inte upp 

speciellt snabbt. Man får också göra en sak i sänder. Du kan inte sitta och 
titta på två olika dokument samtidigt, eller bläddra snabbt mellan dessa. 
Vilket var en fördel med den gamla pappersjournalen trots allt, man hade 

informationen mer samlad.  

37 Nils Hade Meliors användningsområde förbättras för dig om information hade 
varit mer snabböverskådlig. 
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38 Björn Ja…t.ex. en funktion om man har en viss patient, så har man kanske fem 
olika huvuddokument, det kan vara läkemedelsmodulen, det kan vara ett 

röntgensvar, patologutlåtande, journaltext, och en epikris. 4-5 olika 
dokument som jag huvudsakligen vill växla mellan för att göra en samlad 

bedömning. Då hade det varit behändigt att i någon menyfunktion eller 
knappfunktion bara ett, två, tre, fyra, fem snabbt växla mellan dessa 
dokumenten eller t.o.m. ha dem upplagda bredvid varandra i mindre format. 

Jag vill helst ha allting samlat på skärmen.  

39 Nils Men nu krävs det att du försöker komma ihåg…  

40 Björn Nu behöver jag komma ihåg och växla mellan dem. Först det ena, ta bort, ta 
bort och sen det andra. Så det hade man önskat. Melior har inte såna 

finesser och det finns andra program som har det. Den här sökfunktionen 
tycker jag är en jättebrist och att man inte kan göra grafer på ett bra sätt. Det 

finns enkla graffunktioner i Melior men de är oerhört enkla och du kan inte 
arbeta med de graferna och du kan inte lägga in egna parametrar i dem, de 
är oerhört primitiva.  

41 Nils Så de använder du inte? 

42 Björn Nej de använder jag inte. De är inte mycket att ha. Då skulle jag önska att 
man skulle kunna kopiera laboratorievärden, ta hela rader med alla värden 
som finns och kopiera och klistra in i Excel och därefter göra en graf och i 

den grafen göra olika villkor. Sånt gör jag väldigt mycket men det tar ju 
väldigt mycket tid att göra det när det måste ske manuellt. Värde för värde 
för värde, det kan ju vara 150 labbvärden på ett enda labbprov som ska 

matas in. Oerhört tidskrävande istället för att bara klistra och kopiera allting 
direkt.  

43 Nils Så då gör du detta manuellt i ett annat program? 

44 Björn Ja… ja… ja…!  

45 Nils För Melior inte räcker riktigt till…?  

46 Björn Nä… nä… nä…! 

47 Nils Okej. Tycker du att detta påverkar effektiviteten för dig i ditt jobb? 
Påverkar det effektiviteten negativt eller positivt?  

48 Björn Nja…detta jag gör med grafer är ju mitt eget val, det är ju inte så många 
som arbetar på det sättet. Just det är väl inte ett stort generellt klagomål som 

finns på Melior. Det är mest jag som arbetar väldigt mycket med sånt. Det 
beror väldigt mycket på att jag har specifika kliniska problemställningar där 

jag har ett extra behov för det. T.ex. njurtransplanterade patienter som är 
labila över tiden där det är väldigt värdefullt att man har grafer och att man 
kan rita in med pilar och händelser olika saker som händer och vad man gör 

för behandling och se hur kurvan påverkas beroende på olika saker som 
händer. Men detta är alltså inget generellt problem. Det är beroende på 

vilken typ av specialité och vilken behov man har av denna typ av 
information. Det som är irriterande är att informationen finns i systemet 
men att den bara är spärrad och inte tillgänglig på det sätt jag hade velat. 

Liksom sökfunktionen, den informationen finns ju också där, men det är 
inte inlagt. Det blir mödosamt att klicka sig fram, då är det nästan enklare 

med en pappersjournal som man kan bläddra sig igenom.  

49 Nils Dig veterligen, finns det någon form av utbildning i Melior? Har du gått 
någon utbildning? 

50 Björn  Ja! Oja!  
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51 Nils Hur ser den ut? 

52 Björn Det finns en endagsutbildning för alla som kommer nya in i verksamheten 

som inte har tidigare erfarenhet. Det är minst en endagsutbildning där man 
lär sig grunderna i Melior. Sen finns det nog också lite 
påbyggnadsutbildning, typ att använda läkemedelsmodulen och så…det är 

inte alla som använder den fortfarande faktiskt, en del stretar emot och 
menar att det är brister i läkemedelsmodulen och att det är säkrare att ha 

informationen på papper om man t.ex. ska ge dropp, eller i samband med 
operationer…men det där är en feluppfattning för det går att lösa det…vissa 
kliniker har fått för sig att det inte går och de har stretat emot. På vår klinik 

när vi införde Melior bestämde vi att allting skulle vara digitaliserat, 
läkemedel, skanning…allting. Införde vi detta skulle vi helt gå ifrån papper. 

Och det gjorde vi konsekvent från början, och det tycker jag har fungerat 
väldigt bra från början. Det är en slags säkerhet att veta att all information 
finns på ett visst ställe. Om du har informationen utspridd innebär detta en 

säkerhetsrisk. Jag förstår inte att man har tillåtit detta på vissa ställen.  

53 Nils Innan införandet av Melior, trodde du att det skulle bli lätt eller svårt att lära 
sig ett nytt system? 

54 Björn Nej et trodde jag inte. 2000 hade vi minst 10 års datorvana. Själv trodde jag 

inte det. 

55 Nils Hur var reaktionerna på avdelningen? Fanns det ett orosmoment att man 
skulle byta till ett digitaliserat system? 

56 Björn Ja…det fanns det. Det fanns alltid negativa röster. Jag ledde ju själv den 

projektgruppen som skulle införa Melior på vår klinik, för 120 anställda. 
Grundinställningen för mig och gruppen var att nu har det kommit ett påbud 
på att det här systemet skall införas och då skall vi göra det så bra som 

möjligt och att det inte är någon mening med att streta emot och tycka att 
det här är dåligt. Det är ju bestämt att det här ska införas och då ska vi göra 

det bästa av situationen, och det gjorde vi tycker jag. Det är ju så bra som 
det kan bli, men det vi kan beklaga är att man köpte grisen i säcken och inte 
satte fler krav på Siemens i fråga om att kräva utveckling av Melior. Men 

jag skulle aldrig vilja gå tillbaka till pappersjournaler, det hade aldrig 
fungerat som det ser ut idag, så på så sätt har det ju ökat effektiviteten. 

57 Nils Har du någon gång skrivit en avvikelserapport gällande Melior?  

58 Björn O ja! Många! 

59 Nils Tycker du att de problem som du har uppmärksammat, tog man dem till 

sig? Blev det någon åtgärd? 

60 Björn Sällan. Det är väldigt dåligt med feedback och att det går varvet runt på de 
här avvikelserna. Jag har gjort flera avvikelser gällande läkemedel, att det är 

stora brister i läkemedelsmodulen, som t.ex. att spåra doser, vilket är 
oerhört viktigt i vissa situationer. Läkemedel som påverkar blodbild och 
benmärg och man måste veta vilken dos en patient hade vid en viss tidpunkt 

och relatera det med hur laboratorievärdena såg ut samtidigt. Det är näst 
intill omöjligt att spåra den typen av ändringar. Det har jag gjort flera 

avvikelser på men svaren blir oftast ”God dag Yxskaft”.  

61 Nils Är det för att det är relaterat till användarfel? 

62 Björn Nej då. Nej då. De är medvetna om problemen. Men det kommer aldrig 
några signaler om att det skulle vara konstruktiva lösningar på gång.  

63 Nils Om man ser på Melior över tid. Går det mot en positivare inställning 
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gentemot systemet? 

64 Björn Det är inte så många negativa omdömen om Melior, det är snarare en slags 

uppgivenhet. Jag är nog en av de få som faktiskt fortfarande skriver 
avvikelserapporter, det gör de flesta andra inte. De är uppgivna just därför 
att det händer ändå ingenting. Jag gör det ju delvis just för den position jag 

har, jag hanterar ju så pass stora volymer, det blir mer påtagligt för mig när 
jag ramlar över brister och säkerhetsproblem i Melior. Jag ledde ju 

projektgruppen och därmed känner jag lite större engagemang. I och med att 
det inte blir någon feedback och att det inte går varvet runt…Siemens har 
inte behövt känna någon press på sig under alla dessa år. De sålde en färdig 

produkt och har inte ett krav på sig om att göra förbättringar, de har gjort ett 
bra avtal och känner inget ansvar för att förfina produkten. Region Skåne 

gjorde ju ett dåligt avtal från början där det inte var förknippat med krav på 
produktutveckling, att det skulle vara ett samspel och att Siemens själva 
skulle känna ett ansvar. Det borde ju vara intressant för Siemens att förfina 

produkten i samförstånd med användarna, men det har dem ju inte gjort 
tyvärr. 

65 Nils Region Skåne har ju haft flera olika system, hur har detta påverkat arbetet?  

66 Björn Vi hade en patient som kom till avdelning 9 på en lördag, då hade han 

passerat fem olika journalkulturer. Han kom med en jättebunt med papper 
med utskrifter från IVAS eget övervakningssystem, där de har ett helt eget 
övervakningssystem som inte var Melior alls på den tiden. När patienten 

kom inrullades så kom han till den femte journalkulturen, på två dygn – fem 
journalkulturer. Detta på ett sjukhus där det står i tidningen var och 

vartannan dag om patientsäkerhet, LEX-maria, avvikelser. Ändå har man en 
sjukhusledning som fram i modern tid tillåtit att det kunde gå till på det här 
sättet. Tänk er själva att få den här patienten en lördag, från alla dessa 

kulturer, och försöka göra en sammanställning. Vad har hänt med den här 
patienten och försöka tolka det när all information är införd på olika sätt. I 

pappersjournal, i Meliorjournal, i IVA-journal… 

67 Nils Och göra detta under en rimlig tid…?  

68 Björn Precis. Sammanställa allt detta som har hänt. Det är ju inte klokt.  

69 Nils Nä det är det ju inte…och där förstår man ju att det behövs ett system som 
alla kan använda…  

70 Björn Det är klart! Visionen från början var ju att hela Skåne skulle Melioriseras, 

och den tanken är ju jättegod. Men i praktiken har det ju varit så att…Ystad 
har ett eget journalsystem, Remotologen har ett eget här på sjukhuset, IVA 
har haft sitt eget. Ofta lite hemmabyggen. IVA har t.ex. haft lite halvt 

hemmabygge. Det är ofta personberoende, det är vissa på klinikerna som 
har agerat eldsjälar och trummat igenom vissa system som de snappat 

upp…de är jättebra för deras verksamheter men det är ju inte bra på det 
stora hela när man inte kan kommunicera med varandra. Jag har varit på 
IVA och sett hur deras system ser ut, och det är ju suveränt men problemen 

uppstår då patienten byter miljö.  

71 Nils Bilden vi har fått är att funktionaliteten finns där men att den är så pass 
djupt rotad i systemet? 

72 Björn Sådana saker som att man på en klinik vill ha koll på vilka läkemedel som 

används. På min klinik är det väldigt dyra läkemedel som används och då 
vill man ha koll på hur mycket som används, hur många patienter är 
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det…sånt är väldigt krångligt och sånt får man beställa. Sån information 
finns där, det heter ATC-kod, det är en bokstavssifferkod för ett visst 

läkemedel. De kan man söka ut och få fram och specificera det på en viss 
klinik. Den informationen finns ju i systemet men det är nästan ingen som 

klarar av att söka ut den ändå. Vi enskilda användare kan inte göra det, 
vilket kan jag tycka är konstigt. Vi har ju riktlinjer som säger att vi ska 
undvika att använda en viss typ av läkemedel och vi ska istället använda de 

som är billigare. Och då kan det ju vara bra för mig som enskild läkare att 
se hur det ser ut. Här är det ju ett problem för vi slösar med de här dyra 

läkemedlen utan att veta att det som är tio gånger billigare fungerar precis 
lika bra. Sån information måste beställas via sekreterare och så går det 
vidare till någon på IT-avdelningen. Då kan det vara så att personen som 

kan svara på frågan inte är i tjänst och den som är där nu inte vet hur man 
gör. Sådana onödiga krångligheter uppstår ofta. Trots allt detta vill jag ju 

aldrig gå tillbaka till det gamla pappersjournalsystemet. Idag kan jag ha 
hundratals patienter tack vare att vi har ett elektroniskt journalsystem som 
hade varit omöjligt att hantera med pappersjournaler. Men det blir väldiga 

omvägar trots all information som finns där! 

73 Nils Då får vi tacka för att vi fick komma och prata med dig! 

74 Björn Tack!  
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B11) Intervju 6 

1 Nils Vilken är din befattning? 

2 Miriam Sjuksköterska. På hematologen.  

3 Nils Hur länge har du arbetat på lasarettet i Lund? 

4 Miriam Jag har arbetat där i ca 9 månader som sjuksköterska. Sen har jag arbetat som 
undersköterska i några år också, men då använder man inte Melior i samma 

utsträckning. Då skriver man bara in en del mätvärden och dokumenterar ett 
och annat sår.  

5 Nils Vilka är dina huvudsakliga uppgifter i Melior som sjuksköterska? 

6 Miriam Framförallt använder jag det till att dokumentera den dagliga omvårdnaden. 

Jag använder mig av olika sökord. Vi har ju något som heter VIPS som vi 
utgår från. Det är väldigt många sökord som passar in på vad det nu är som har 
hänt med patienten. Och detta kan man använda på lite olika sätt har jag märkt, 

för jag har varit på två olika avdelningar. Om man då tar t.ex. något som heter 
PVK, sen har man venport och sen har man CVK. Det är olika infarter som 

man använder på patienterna och då ska man skriva in hur de fungerar. Runt 
detta finns det en rad funktioner som man använder.  
Sen är det läkemedelsbiten som jag använder det till också. Att man signerar 

av alla läkemedel som man ger kontinuerligt under dagen. Sen går man också 
in och tittar på olika provsvar, blodprovssvar, remisser m.m. Sen finns det ju 
även att man kan gå in i det här som heter MIA, d.v.s. att se Malmödelens 

Melior också. Vi får ju många patienter från Malmö nu eftersom vi är 
sammanslagna med avdelningen i Malmö.  

7 Nils Är detta kopplingar till andra...? 

8 Miriam Nej, detta är kopplingar till patienterna, till varje patient går man in och kollar 

på morgonen. Sen använder man ju mätvärden också där man skriver in och 
kollar upp puls osv.  

9 Nils Tycker du att Meliors funktionalitet uppfyller alla de behov du har för att 

utföra ditt dagliga arbete? 

10 Miriam Ja, alltså den största biten är ju att vi dokumenterar. Då använder man sig ju av 
dessa sökorden som jag sa och dessa har vi blivit inkörda i under hela 

utbildningen så det är ju en ganska så bra koppling, för man tänker i de 
termerna och banorna hela tiden.Så fort du går in till patienten så tänker du ju 
utifrån dessa termerna. Eller jag gör, rättare sagt, för att jag inte ska missa 

någonting, så på det sättet är det väldigt användbart.   

11 Nils Så ni har blivit introducerade till Melior under er utbildning? 

12 Miriam Ja, det har vi, lite grann. 

13 Nils Hur ser det ut? 

14 Miriam Det har varit när vi kommit ut på praktik. Då har de visat hur man går in här 
och där och skriver in de här sökorden och använder det på detta viset. Sen var 

det en väldig massa om korrekt formulering, att man ska formulera sig så 
kortfattat som möjligt. Det var inte direkt om själva bitarna i Melior, utan det 

är mer språkmässigt, hur man skulle uttrycka sig.  

15 Nils Men när du började arbeta som färdig sjuksköterska, fick ni någon utbildning i 
Melior då? 

16 Miriam Inte direkt, inte mer än att de frågade ”har ni blivit inkörda i systemet” och då 

svarade vi ”ja, det har vi, på ett ungefär”. Men sen så upptäcker man ju mer 
och mer saker hela tiden, som att ”okej, jag kan gå in här och göra si och så 
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också” så man lär sig ju under tiden som man jobbar. Men ingen särskild 
utbildning, de har de inte.  

17 Nils Inte någon genomgång av vilka funktioner som finns i systemet eller så?  

18 Miriam Nej, inget sånt och det hade faktiskt varit en ganska bra grej. Där är ju en del 
killar som är duktiga på det, ja tjejer också, som ibland visar olika saker och 
finesser som man kan använda.  

19 Nils Som har en bättre datorvana? 

20 Miriam Ja, precis. Man kan ta fram t.ex. om man vill titta på ett sökord om en patient 
har haft problem med sin venport så kan man få en utskrift på alla dom. Det är 
ju bra så att man kan få en sammanhängande bild av vad som har hänt just då 

med bara detta. För att gå igenom journal for journal tar oerhört mycket tid. Så 
det hade ju varit väldigt bra att få lite utbildning i sådana grejer.  

21 Nils Hade du velat att det skulle vara obligatoriskt eller...?  

22 Miriam Ja, det hade inte varit fel. Det märker man tydligt, att ju mer man arbetar med 

det destor mer ser man att det finns mycket man kan lära sig om det.  

23 Nils Tycker du att det krävs för mycket eller för lite tid och ansträngning att utföra 
de uppgifter som du gör? 

24 Miriam Ja, alltså i själva journalföringen är det ju lätt då man har alla dessa sökorden 

klara som jag pratade om innan. Men sen så kan jag känna att är ganska 
utspritt på något sätt. Jag hade kanske velat ha en sorts framsida som säger: det 
hittar du här, detta hittar du här t.ex. för jag känner att man måste hela tiden 

gissa sig till var det här finns och var kan det här finnas? Det blir lite 
gissningslek ibland. Men det är väl kanske för att jag inte fått någon särskild 

utbildning i det. Ibland kan det ta lite tid på det viset, det kan jag tycka. 
Förutom på de grejer som jag är inkörd i som jag använder varje dag, såklart.  

25 Nils Vilka är de största fördelarna med Melior enligt dig? 

26 Miriam Ja du...alltså jag har ju inga andra system att jämföra med eftersom jag inte 
provat några andra system. Men hade vi haft något annat hade jag ju kunnat 

göra en jämförelse kanske.  

27 Nils Så det är svårt för dig att peka på några direkta fördelar?  

28 Miriam Ja det är svårt att peka på någon direkt fördel. Det skulle ju vara då att det är 
lätt just med journalföringen med tanke på dessa sökorden.  

29 Nils Kan du peka på några nackdelar med Melior? 

30 Miriam Det är väl kanske just det här att det är lite utspritt, att det kan vara lite rörigt 
att hitta. Sen just det här att vi ska lära oss att gå in i Malmö-journalerna och 
kunna hitta där och också att förstå hur de tänker där. På så vis kan man bli lite 

splittrad när man sitter med det.  

31 Nils Ok, vad är det du efterfrågar då, någon sorts hjälp...?  

32 Miriam Ja, kanske hade det varit bra att ha det som att gå in på en hemsida t.ex. då får 
man ju en framsida och så får man se att det och det finns där t.ex. Det hade 

nog varit bra. Då hade man kunnat se direkt vad som finns i det här 
programmet. För det får man ingen uppfattning om nu för man sitter lite här 
och lite där...jag vet inte, det är bara en tanke jag slängde ur...  

33 Nils Är det svårt att få en överblick menar du? 

34 Miriam Ja, det kan jag tycka. Och sen är det kanske också på grund av att jag inte är 
jätte van vid att använda datorer, att jag inte är van vid att använda sådana här 
system. Det beror väl kanske på intresse också, att jag kanske inte är 

tillräckligt intresserad.  

35 Nils Hur påverkar Melior din effektivitet? 
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36 Miriam Det hjälper mig ju på det sättet att jag vet att all information finns samlad, det 
försvinner ju liksom inte. Så på det sättet är det ju ett säkert system, du slipper 

ju ha dessa kråk-läkar-signerings-kråkorna och man behöver inte vara rädd att 
du inte ska se vad där står i t.ex. läkemedelsmodulen. Det vet jag många som 

har klagat på: att det inte ser vad där står på ordinationen om det står 0.5mg 
eller om där står 5mg. Då blir det kanske säkrare för patienterna på detta sättet. 
Sen är det ju bra att det är standardiserat, att alla dokumenterar utifrån den här 

VIPS-modellen som är dessa sökorden. Det är bra för patienten i slutändan, att 
man dokumenterar på samma sätt.  

 

37 Nils Den här standardiseringen…?  

38 Miriam Ja, precis det den tycker jag är bra. Det känns lite tryggare än att man 
dokumenterar lite här och lite där, så blir det kanske ingenting av det i 

slutändan.  

39 Nils Innan du kom in i verksamheten och skulle börja använda Melior, trodde du att 
det skulle bli lätt eller svårt för dig att lära dig systemet? 

40 Miriam Jag kände nog att det var ganska mycket att ta in. Man vet inte var man ska gå 

in för att hitta det rätta för att kunna göra ett bra arbete. Men sen ju mer man 
arbetade med det desto lättare går det att dokumentera och hitta vilka bitar som 
är de viktiga för mig i mitt arbete. Men det kan ju vara lite rörigt också. Jag 

hade velat lära mig hur jag ska hitta alla kuratorsanteckningarna och 
läkaranteckningar, det hade ju varit mer praktiskt att få lite mer kött på benen. 
Men i det stora hela så känner jag ju att det fungerar, även om läkarna ibland 

kommer och frågar hur man ordinerar vissa läkemedel i Melior, då kan ju inte 
jag hjälpa dem.  

41 Nils Detta är i Meliors läkemedelsmodul? 

42 Miriam Ja, och ibland så får ju vi sätta in läkemedel också och då kan det ju vara lite 

omständligt.  

43 Nils När du stöter på något som du inte vet hur man gör, hur går du tillväga för att 
lösa uppgiften? 

44 Miriam Då frågar jag kollegor helt enkelt. Det är oftast någon som kan hjälpa till.  

45 Nils Har du någon gång skrivit en avvikelserapport i Melior?  

46 Miriam Ja, det har jag gjort faktiskt. Och det var väl inte så där särskilt krångligt tyckte 

jag. Det var rätt så smidigt. Men det handlade ju inte om Melior som system.  

47 Nils Fick du någon feedback om det problem som du rapporterade om? 

48 Miriam Ja, det fick jag. Det blev insatt åtgärder och så också för att förbättra. Så det är 
ju faktiskt väldigt bra.  

49 Nils Hur skedde den kontakten? 

50 Miriam Det var via min chef, vi följde upp det tillsammans.  

51 Nils Hur ser den övergripande attityden ut gentemot Melior hos dina kollegor?  

52 Miriam Kanske att de också tycker att det är lite omständligt, utspritt och lite plottrigt, 
sådär.  

53 Nils De verkar ha samma syn som du med andra ord? 

54 Miriam Ja, men sen så handlar det ju också mycket om att man kan bli irriterad på att 

även om alla ska dokumentera på samma sätt så gör inte alla det ändå. Hur 
man uttrycker sig rent språkligt alltså, men det har ju inget med Melior att 
göra. Det är svårt att säga vad alla andra tycker, vi diskuterar sällan det på det 

sättet.  
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