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SAMMANFATTNING

Titel: ”Hoppas jag inte glömt nått!” – En analys av informationsprocesser
inom kunskapsintensiva tjänsteorganisationer.

Ämne: Magisterkurs i Service Management (15 hp) vid Campus Helsingborg,
Lunds Universitet.

Nyckelord: Informationsprocess, kommunikation, gränsöverskridande arbete,
sjukvård, journalhantering, datasystem och kundperspektiv.

Författare: Ninni Cronberg, Linn Haugen och Åsa Hellman.

Handledare: Lars Nordgren och Jan E Persson.

Frågeställning: Varför och på vilket sätt är det problematiskt att skapa en välfungerande
informationsprocess inom kunskapsintensiva tjänsteverksamheter?

Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera de informationsprocesser som finns
inom kunskapsintensiva tjänsteorganisationer. Vi ska diskutera vilken
inverkan processteori, kommunikation och gränsöverskridande arbete har
på en organisations informationsprocesser.

Metod: Vi har utgått ifrån en patientberättelse som belyser vår problematik.
Därefter har vi analyserat tidigare forskning samt samlat in empiriskt
material med två olika tillvägagångssätt; enkät och intervju. Utifrån detta
har vi jämfört, diskuterat och analyserat vilket resulterat i våra slutsatser.

Resultat: Det resultat vi funnit är att det finns en avsaknad av ett Service
Management-perspektiv inom informationsprocesser. Vi anser att det är
nödvändigt att applicera ett kundperspektiv på processer för att generera
en värdeskapande tjänst.
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ABSTRACT

Title: “I hope I didn’t forget anything!” An analyze of information processes
within knowledge intensive service organizations.

Level: Master thesis in Service Management (15 credits) at Campus
Helsingborg, Lund University.

Keywords: Information process, communication, boundary-spanning work,
healthcare, medical record, computer system and customer
perspective.

Authors: Ninni Cronberg, Linn Haugen and Åsa Hellman.

Advisors: Lars Nordgren and Jan E Persson.

Research question:Why and in which way is it problematical to create a well functioning
information process within a knowledge intensive service
organization?

Purpose: The purpose of the paper is to analyze the information processes
within knowledge intensive service organizations. We will discuss
which impact the process theory, communication and boundary-
spanning work have on an organizations information processes.

Methodology: The paper is based on a patient’s story that illustrates our subject. We
have analyzed previous research and collected empirical material with
two different approaches; survey and interview. Based on this we have
compared, discussed and analyzed the results in our conclusion.

Conclusions: The result indicates that there is a lack of a Service Management
perspective within information processes. We believe it is necessary to
apply a customer perspective on processes to generate a value adding
service.

http://tyda.se/search/problematical
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1. INLEDNING

I detta avsnitt kommer vi att belysa problematiken gällande vårt ämne och syftet med vår

uppsats. Denna inleds med en berättelse där en patient återberättar sin resa genom

sjukvårdsprocessen och på så sätt lyfter fram den problematik vi kommer arbeta utefter.

1.1 BERÄTTELSEN

Den 25 januari år 2010 trillade jag i skidbacken. När jag låg där med

väldiga smärtor i mitt knä insåg jag knappast hur lång och besvärlig min

behandlingsprocess skulle komma att bli. Det hela började på en

akutmottagning i Mora. Smärtorna var extrema vilket gjorde det svårt att

förstå vad läkarna sa. Det enda jag kom ihåg var att de konstaterade att

ingenting var brutet. De skickade hem mig till stugan och rekommenderade

mig att ta kontakt med en ortoped så fort jag kom tillbaka till Skåne en

vecka senare. Första besöket på sjukhuset där innebar att jag skulle berätta

vad läkarna i Mora hade kommit fram till samt nya undersökningar. Jag

hoppades på att jag någonstans i min morfindimma i Mora förstått

situationen rätt och inte glömt någon viktig information. Efter detta följde

flertalet undersökningar. Smärtan satt fortfarande i och jag hade svårt att

koncentrera mig på vad läkarna sa. Eftersom jag antog att informationen

skulle förmedlas vidare var jag inte medveten om att det var min uppgift att

till viss del vidareförmedla diagnosen till nästa instans. Jag blev därefter

hänvisad till en sjukgymnast för att börja träna upp mitt knä. Hos

sjukgymnasten undrade de självklart vad som var fel med mitt knä. ”Jag

tror läkaren sa att ett korsband var av. Kan vara så att det var någon

förslitning på ett ledband också”. Tyvärr gick inte sjukgymnastiken bra

utan det blev en ny akuttid på sjukhuset. När jag kom dit sa läkaren: ”Så du

hade problem med vänster knä?”. Här började allt om igen. Självklart var

det höger knä som var skadat och ännu en gång fick jag rada upp de

diagnoser jag fått under resans gång. Behöver jag ens tillägga att jag inte
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hänger med i det medicinska språkbruket utan försökte återberätta vad jag

förstått på vanlig hederlig svenska. Nu vill jag inte göra det långrandigt

men den ovannämnda upplevelsen har återkommit både två och tre gånger i

min process. Jag som patient känner mig orolig att viktig information

tappas bort någonstans i processen och att det kommer drabba min läkning

i slutändan. Ibland har de känts som om jag som patient har ett alltför stort

egenansvar att kommunicera vidare mina diagnoser. Varför finns det inte

ett rikstäckande journalsystem så att jag inte längre behöver oroa mig? På

fredag ska jag tillbaka till sjukhuset igen, hoppas jag inte har glömt något.1

26 april 2010

1.2 PROBLEMBAKGRUND

I denna uppsats kommer problematiken med informationsprocesser inom

kunskapsintensiva tjänsteorganisationer belysas. Detta ämne fann vi intressant då vi anser

att det finns en begränsning i befintliga system och attityder som hindrar en effektiv

informationsprocess. Begränsningen kan uttrycka sig i att information inte kommer fram

när den ska skickas mellan enheter eller mellan organisationer. En annan konsekvens kan

vara att informationen misstolkas av mottagaren eller att delar av den faller bort under

vägen dit. För att skapa en bra tjänsteupplevelse åt kunden krävs det därför att denne inte

drabbas av en bristfälligt organiserad verksamhet2.

Vi har uppmärksammat en avsaknad i hur aktiviteter organiseras i processen och anser att

en förbättring kan ske. Detta grundar vi delvis på patientberättelsen men även genom egna

erfarenheter inom vården. Idag är hanteringen av informationsprocesser ett återkommande

problem inom flertalet organisationer. Information försvinner, hamnar fel eller misstolkas

under dess väg genom olika företag, enheter och professioner3. Det som kan uppstå till

följd av dessa brister är att kundens upplevelse av tjänsten inte når den nivå som kan vara

möjlig.

1 Anonym. Patientberättelse. Möte: 2010-04-26.
2 Grönroos, Christian. (2002). Service Management och marknadsföring – En CRM ansats. Liber: Malmö. Sid.
33.
3 Rentzhog, Olof. (1998). Processorientering. En grund för morgondagens organisationer. Studentlitteratur:
Lund. Sid. 16.
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En stor del av problematiken kan identifieras i den interna och externa kommunikationen4.

För att informationen inom processen ska transporteras på ett smidigt sätt är det av vikt att

ha rätt verktyg för att kommunicera den vidare. Dock kan det finnas vårigheter inom

organisationen gällande både de mänskliga och de teknologiska faktorer som påverkar

informationsprocessen.5

Ett vanligt förekommande problem är samarbete över gränser, både mellan företag och

enheter sinsemellan6. Konsekvensen av detta kan bli att informationen gällande patienten

inte transporteras mellan aktiviteter på ett optimalt sätt. Faktorer som påverkar detta och

försvårar informationsprocessen är de av bland annat professionell och kulturell karaktär7.

I nästa avsnitt appliceras problembakgrunden på en kunskapsintensiv organisation. Detta

har vi genomfört för att synliggöra ovannämnd problematik ur ett organisationsperspektiv.

1.3 PROBLEMDISKUSSION

I denna uppsats har vi valt att belysa ovannämnd problematik gällande

informationsprocesser utifrån ett sjukhusperspektiv. Eftersom vi studerar Service

Management med inriktning mot hälsa har vi fått kunskap och kunnat uppmärksamma hur

organiseringen inom dagens sjukvård ser ut. En sjukvårdsaspekt applicerades på nämnda

problematik då den blir väl synligt inom denna typ av organisation. Inom sjukvården

drabbas patienten på ett mer märkbart sätt än vad det gör i andra organisationer eftersom

det kan påverka patientens såväl fysiska som psykiska hälsa. Det problem vi identifierat är

att den journalhanteringsprocess som finns på många sjukhus medför en minskad

effektivitet och längre hanteringstid än nödvändigt. Problematiken i dagsläget är att det

finns en begränsning i hur journaler kan skickas elektroniskt mellan enheter men även

mellan olika sjukhus8. Till följd av den bristfälliga informationsprocessen som finns bidrar

4 Flaa, Paul. Hofoss, Dag. Holmer-Hoven, Finn. Medhus, Thorstein & Ronning, Rolf. (1995). Introduktion till
organisationsteori. Studentlitteratur: Lund. Sid. 134.
5 Flaa et al. (1995). Sid. 134.
6 Westrup, Ulrika. & Persson, Jan E. (2007). Gränsöverskridande ledarskap och styrning - Förutsättningar för
preventivt arbete med barn och ungdomar – ProG-projektet. Stiftelsen Allmänna Barnhuset: Stockholm.
Sid. 11ff.
7 Westrup, Ulrika. & Persson, Jan E. (2007). Sid. 59.
8 Regeringen. Tillgänglig: http://www.regeringen.se/sb/d/10230/a/97250. (Läst: 2010-04-21).

http://www.regeringen.se/sb/d/10230/a/97250
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det till att dubbelarbete måste utföras av sjukhuspersonalen9. En konsekvens som också

uppstår är att patienten själv till viss del måste ansvara för att information vidareförmedlas

till nästa process och därmed kan patientansvaret bli alltför stort10. En allvarligare

konsekvens som kan uppkomma är att patienter drabbas så pass illa att de avlider. Detta

kan exemplifieras genom ett fall där en två veckor gammal pojke avled på grund av

felmedicinering. Detta misstag uppstod då det inte skett en överföring av information från

pappersjournalen till datajournalen då patienten flyttades till en ny enhet.11

De brister som idag finns inom organisationen drabbar både verksamhet som kund

negativt. Detta blir synliggjort genom det otillräckliga datasystem som existerar. Även om

datorisering av journaler används i stor utsträckning uppfylls inte den fulla potential som är

möjligt. Vanligen förekommer det olika system inom samma sjukhus vilket bidrar till att

överföringen av datajournaler blir komplicerat.12 I och med att de inte är kompatibla eller

att det finns en avsaknad av dem gynnas inte det gränsöverskridande arbetet. Trots att

diskussionen med ett gemensamt journalhanteringssystem debatterats flertalet gånger har

ingen rikstäckande förändring skett. Det finns dock en medvetenhet om att denna teknologi

hade underlättat arbetet inom sjukvården13.

1.4 KUNSKAPSLUCKA

Genom vår förstudie har vi uppmärksammat att det finns en kunskapslucka gällande den

befintliga processteorin. Vi har identifierat en avsaknad av ett Service Management-

perspektiv inom denna teori. Anledningen till att vi anser detta är för att kundens roll i

processen och dess aktiviteter inte är central.

Vi har förhoppning att med denna uppsats med hjälp av ett Service Management-

perspektiv fylla den ovannämnda kunskapsluckan och på så sätt bidra till ett nytt synsätt på

informationsprocesser. Målet är att uppmärksamma organisationer om vilken problematik

som finns gällande informationsprocesser och hur denna kan motverkas.

9 Rentzhog, Olof. (1998). Sid. 123-126.
10 Enkät. Se bilaga 2.
11 Rapport från Socialstyrelsen. Se bilaga 1.
12 Region Skåne. Tillgängligt: http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=283296. Läst: (2010-05-18).
13 Landstinget Halland. Tillgängligt:
http://www.lthalland.se/lth_templates/newsandpresspage____21142.aspx. (Läst: 2010:05-18.)

http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=283296
http://www.lthalland.se/lth_templates/newsandpresspage____21142.aspx
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1.5 SYFTE

Syftet med uppsatsen är att analysera de informationsprocesser som finns inom

kunskapsintensiva tjänsteorganisationer och på så sätt kunna fylla den kunskapslucka vi

identifierat inom detta område. Vi ska diskutera vilken inverkan processteori,

kommunikation och gränsöverskridande arbete har på en organisations

informationsprocesser.

1.6 FRÅGESTÄLLNING

Utifrån vår givna problembakgrund och problemdiskussion har en frågeställning skapats.

Dessa ska besvaras i slutsatsen med hjälp av vald teori och insamlad empiri. Svaret

diskuteras med förhoppning att fylla ovannämnd kunskapslucka.

Vår frågeställning lyder:

 Varför och på vilket sätt är det problematiskt att skapa en välfungerande

informationsprocess inom kunskapsintensiva tjänsteverksamheter?
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2. METODOLOGI

I detta avsnitt kommer vi redogöra för det metodologiska tillvägagångssättet i uppsatsen.

Detta genomför vi för att skapa trovärdighet i slutsatsen.

2.1 VAL AV FORSKNINGSOMRÅDE

I introduktionsfasen av uppsatsen diskuterade vi aktuell problematik inom den svenska

sjukvården. Diskussionen uppkom av två anledningar; dels för att vår utbildningsinriktning

är fokuserad på hälsa och för att ovannämnd problematik blir mer märkbar inom

sjukvården. Detta beror på att när en kund drabbas av svårigheter inom denna sektor

påverkar det dennes såväl psykiska och/eller fysiska välmående. Intresset för

journalhantering väcktes då alla i gruppen uppmärksammat brister vid kontakt med vården.

Vi fastnade för hanteringen av journaler och ansåg att det fanns nya aspekter att bidra med

inom detta område. Under vår informationssökning fick vi även möjlighet att ta del av en

patientberättelse som belyste just den problematik vi fann intressant. Tillgång till denna

berättelse fick vi genom en bekant som genomgått en längre process inom sjukvården.

Därefter påbörjades en sökning av vad som tidigare fanns författat inom ämnet för att

skapa en djupare förståelse.

2.2 TEORETISKT ANGREPPSSÄTT

Nästa steg i arbetet var att granska teorier som ansågs vara nödvändiga för att kunna fylla

vår kunskapslucka. Vi behövde skapa oss en större förståelse hur journalprocessen är

uppbyggd och verkar inom vården samt hur detta kan sättas i perspektiv till ett teoretiskt

synsätt. Informationssökningarna inleddes i bibliotekstjänsterna Lovisa, ELIN@LUND

samt sökmotorn Google Scholar. De begrepp vi använde vid sökningen var process,

information, kommunikation, journal, gränsöverskridande arbete, organisationskultur,

informationsteknologi, systemteknologi samt lagstiftning. Vi utgick från en mall14 för att

välja ut vilken typ av litteratur som var bäst ämnad för vår uppsats. Första steget var att

14 Backman, Jarl. (2009). Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur AB: Lund. Sid. 77.
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kontrollera om författarna var trovärdiga och realistiska i sin forskning, att litteraturen var

uppdaterad och väsentlig för det ämne vi valt att forska om. En del hemsidor var centrala i

informationsinsamlingen för att komplettera den teoretiska grunden. Hemsidorna vi

framför allt fokuserade på var regeringens, Socialdepartementets, Skånes sjukhus hemsidor

samt lagen.nu. De slutliga teorierna valdes för att de var anpassade efter den problematik

som vi funnit. Den första teoretiska anfallsvinkeln vi fann lämplig var den gällande

processer då den gav en överblick över hur processer är uppbyggda och förändringsbara.

Med utgång från processteori och att den inte var tillräckligt täckande ur ett Service

Management-perspektiv identifierade vi kompletterande teorier, vilka var kommunikation

och gränsöverskridande arbete.

2.3 METOD, URVAL SAMT GENOMFÖRANDE

Vi har använt oss av två olika metoder för att samla in vårt empiriska material, vilka är

enkät och intervju.

2.3.1 ENKÄT

Enkäten syftade till att stärka den problematik vi har identifierat. Vi anser att en enkät är en

effektiv metod för att få ett större urval på en begränsad tid. Dessutom menar vi att den är

lättolkad på grund av att svaren bli standardiserade. De negativa aspekterna med en enkät

är att de ofta ger ett stort bortfall. Dock hade vår enkät ett minimalt bortfall och därmed

anser vi att undersökningen är av hög validitet. Enkätundersökningen var geografiskt

begränsad vid utförandet. Urvalet kring de personer som svarade på enkäten var

slumpmässiga. Ingen hänsyn togs till de tillfrågades ålder eller kön.15 Anledningen till

detta val var för att få en generell bild av problematiken. Frågorna utformades för att

belysa och eventuellt bekräfta eller dementera denna. Vi valde att använda oss av ett fåtal

frågor då vi ansåg att detta skulle minimera bortfallet. Enligt undersökningen ansåg 66

procentenheter att patientansvaret att föra information vidare i sjukvårdsprocessen var för

15 Trost, Jan. (2005). Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur, Lund. Sid. 10-12.
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stort. Av den andel som hade befunnit sig i en längre sjukvårdsprocess ansåg hela 82

procentenheter att deras egenansvar var större än vad de ansåg lämpligt.16

2.3.2 INTERVJU

Nästa steg var att börja fundera på intressanta personer som kunde bidra med relevant input

i vårt ämne. Vi valde att begränsa oss inom Skåneregionen. Denna geografiska

avgränsning har skett då många vårdenheter inom denna region använder sig av samma

journalhanteringssystem. Den empiriska insamlingen har därmed utförts inom detta

område för att få en förståelse över hur ett gemensamt system verkar inom en region.

För att skapa ett helhetsintryck ansåg vi det viktigt att träffa människor med olika

positioner inom sjukvården. Ett e-postmeddelande författades till de vi fann intressanta för

att presentera ämnet och väcka intresse17. Vi fick positiv respons och bestämde möte

beroende på vad intervjuobjektet föredrog; antingen via personligt möte, telefon eller e-

post18. Vid intervjuerna hade vi olika huvuduppgifter där en var ansvarig för att anteckna,

de andra två ställde frågorna. För att få med alla detaljer i intervjuerna valde vi även att vid

de flesta tillfällen banda samtalet.19 Vid de tillfällen då bandinspelning inte användes valde

vi istället att transkribera.

De olika intervjupersonerna var:

 Representant från regeringen/Socialdepartementet

 Politisk sekreterare i Region Skåne

 Två sjukhuschefer

 IT/utvecklingsansvarig

 Systemadministratör för journalsystemet Melior 1.5

 Arkivansvarig

 Sjuksköterska

16 Enkät. Se bilaga 2.
17 Trost, Jan. (2005). Sid. 62.
18 Trost, Jan. (2005). Sid. 44.
19 Trost, Jan. (2005). Sid. 46,53,57.
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Intervjuerna vi genomförde var strukturerade på två olika sätt. Det ena sättet var hög

standardisering och det andra var låg standardisering. Hög standardisering innebär att

frågorna är densamma oberoende av intervjuobjekt, medan låg innebär att frågorna

nödvändigtvis inte behöver följa en speciell ordning och intervjuobjektet kan i viss mån

själv styra samtalet. I denna form av intervju är flexibiliteten hög.20 De muntliga

intervjuerna varade i ett spann från cirka 15-100 minuter där alla intervjufrågor21 grundade

sig utifrån den teoretiska referensramen då svaren skulle leda oss mot vår slutsats.

2.4 BEARBETNING

Efter genomförd empirisk insamling började vi jämföra, analysera och granska all

information utifrån de valda teorierna. Därefter kunde vi analysera och tolka informationen

så att den kunde användas till uppsatsen.22 Genom att göra detta kunde vi skapa en

verklighetsuppfattning gällande ämnet och på så sätt börja utforma egna slutsatser med

hjälp av teori och empiri om vad som kunde förbättras.

20 Trost, Jan. (2005). Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur, Lund. Sid. 19.
21 Intervjufrågor. Se bilaga 3.
22 Trost, Jan. (2005). Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur, Lund. Sid. 125.
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3. TIDIGARE FORSKNING

I detta avsnitt vill vi ge en kunskapsgrund till läsaren för att denne ska förstå vidare analys

av ämnet. Detta genomför vi för att lyfta fram tidigare forskning för att sedan sätta detta i

relation till det empiriska materialet. Först kommer ett avsnitt där vi presenterar vad

kunskapsintensiva organisationer innebär. Därefter behandlas teoribegreppet process och

hur den utformas samt kan förändras. För att komplettera denna teori kommer vi även att

presentera teorier gällande kommunikation och gränsöverskridande arbete.

3.1 KUNSKAPSINTENSIVA ORGANISATIONER

Det som särskiljer kunskapsintensiva tjänsteorganisationer är att fokus ligger på

intellektuella arbetsuppgifter. Det innebär att de som utför yrket måste ha en teoretisk

utbildning för att kunna utföra det. Kunskapsintensiva organisationer kännetecknas av att

det är grundade på forskning och utveckling eller service.23

3.2 PROCESSER

För att förstå hur informationsprocesser inom kunskapsintensiva tjänsteverksamheter kan

förbättras är det av vikt att begripa dess uppbyggnad. När en verksamhet har fokus på

processer kan de skapa ett bättre slutresultat genom att analysera var enskild del i kedjan

av aktiviteter. Denna typ av fokusering är av värde då det inom näringslivet finns en ökad

kundfokusering och organisatorisk komplexitet samt att informationsteknologin (IT)

skapar nya förutsättningar för förbättring inom företag.24 Genom att analysera den process

som finns inom ett företag kan de identifiera vilka delar som är gynnsamma, vad som kan

utvecklas och hur onödiga steg och rutiner kan elimineras25. Inom processteorin beskrivs

23 Alvesson, Mats. (2004). Kunskapsarbete och kunskapsföretag. Liber Ekonomi: Malmö.
24 Rentzhog, Olof. (1998). Sid. 16.
25 Ljungberg, Anders & Larsson, Everth. (2001). Processbaserad verksamhetsutveckling. Narayana Press:
Danmark. Sid. 293.
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ofta processen enligt modellen nedan. Input levereras in i organisationen, omvandlas i

processen och förvandlas till den slutgiltiga produkten eller tjänsten26.

Figur 1. Modell baserad på Rentzhogs modell. Sid 26.

Idag är många organisationer komplexa och aktiviteterna i processen har blivit fler.

Ovannämnda modell som är vanligt förekommande inom teorin kan då uppfattas för

simpel för att matcha den komplexitet som existerar. Det finns en fara i att en användning

av modellen skapar en trångsynthet inom organisationer vilket medför att den fulla

förståelsen av processen inte skapas.

3.2.1 KUNDEN I FOKUS

Inom Service Management-litteraturen återfinns det ett synsätt som saknas inom

processteorin. Detta perspektiv utgår ständigt från kunden och dess upplevelse av

förloppet. Det är kunden som ger processen dess existensberättighet och därav bör den vara

utformad för att matcha dennes behov på ett ultimat sätt. För organisationer blir det på så

sätt viktigt att anamma detta synsätt och utarbeta sina processer med att ha kunden i

ständig åtanke.27

I det utvidgade tjänsteerbjudandet är det kundens syn på resultatet som är det centrala i

serviceprocessen. Det innefattar även dennes upplevelse angående själva processen. Ofta

hamnar fokus på hur tjänsten produceras inom organisationen. Det är dock lika viktigt, om

inte viktigare, att se processen ur ett kvalitetsperspektiv där den viktigaste delen av tjänsten

produceras när kunden är medverkande och upplever den.28

För att förstå hur kundvärde skapas är det av vikt att se till hur ett tjänsteerbjudande är

uppbyggt. Ett tjänsteerbjudande kan brytas ner i två delar, erbjudandets kärntjänst samt

dess bitjänster. Det är bitjänsterna som bidrar till att skapa en konkurrenskraftig tjänst och

26 Rentzhog, Olof. (1998). Sid. 27.
27 Grönroos, Christian. (2002). Sid. 181.
28 Grönroos, Christian. (2002). Sid. 181.
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även det som särskiljer organisationer från

andra med liknande erbjudanden.29 Inom

processteorin kan detta tänkesätt anammas och

istället för att se till kärntjänster och bitjänster

diskutera kärnprocesser och stödprocesser.

Enligt Service Management-litteraturen kan

serviceprocessen ses som en blomma.

Mittpunkten i blomman representerar kärnan av

processen medan bladen representerar de

aktiviteter som finns runt den.

Figur 2. Baserad på Lovelock & Wirtz modell The Flower Of Service. Sid. 77.

För att en kvalitativ process ska skapas är det viktigt att alla aktiviteter är väl utformade

och genomförda. Är någon av aktiviteterna ofullständiga eller otillräckliga mister

processen sin potentiella kvalitet. Inom var tjänst måste aktiviteten analyseras för att

identifiera vilka nödvändiga samt värdeskapande aktiviteter som är av nytta inom just den

valda processen.30 Blombladen bör representera kundens behov i processen och skulle

någon av aktiviteterna utförs på ett bristfälligt sätt är det kunden som blir lidande, vilket i

sin tur drabbar organisationen.31 Denna modell visar på hur varje aktivitet är viktig för att

skapa ett utvidgat tjänsterbjudande för kunden.

3.2.2 PROCESSFÖRBÄTTRING

När en process har identifierats och svagheter i den har pekats ut kan organisationer arbeta

för att förbättra denna, vilket i sin tur kan skapa fördelar. Processförbättring är ett sätt att

eliminera onödiga och ineffektiva delar och på så sätt förbättra arbetssättet men även

slutresultatet och kundens upplevelse. När en organisation ska genomföra en

processförbättring analyseras det existerande förloppet för att se vilka möjliga förändringar

29 Grönroos, Christian. (2002). 182-183.
30 Lovelock, Christopher & Wirtz, Jochen. (2007). Service marketing. People, technology, strategy. Pearson
Prentice Hall cop. 2007: Upper Saddle River. Sid. 77.
31 Lovelock, H. Chrisopher. (1999). Developing marketing strategies for transnational service operations.
Journal of Service Marketing. Vol. 13. Nr.4/5.
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som kan ske32. För att identifiera förbättringsmöjligheter kan organisationer använda sig av

olika angripningssätt. Tre av dessa sätt är;

Eliminera byråkrati

Genom att eliminera den byråkrati som finns kan bland annat onödigt administrativt arbete

försvinna. På så sätt förenklas processen och tid kan sparas. 33

Eliminera dubbelarbete

När två identiska aktiviteter förekommer i flera olika delar av processen utförs ett arbete

som kan ses som överflödigt. Genom att eliminera detta kan bland annat en effektivitet

skapas.34

Genomföra en värdeskapsanalys

Inom Service Management-litteraturen är kunden i fokus och därav bör organisationer

genomföra en värdeskapsanalys. På så sätt kan de se över de aktiviteter i processen som

skapar värde för kunden. Dessa är centrala och därför bör just de öka i antal.35

3.2.2.1 HINDER PÅ VÄGEN

När en processförbättring ska genomföras sker det i fyra olika faser. Dessa är mobilisering,

analysering, omkonstruering och realisering. Vanligen är det i fasen gällande realisering

som problematiken vid processförbättring uppstår. Två orsaker till dessa misslyckanden

kan urskiljas. Den första innefattar för snäva avgränsningar på bredden och den andra för

snäva avgränsningar på djupet. När processen definieras för smalt på bredden hamnar

kundens medverkan utanför fokus. Organisationen ser på processen såsom att den tar slut

när deras medverkan är över och därmed missas kundens medverkan och aspekter. När

avgränsningarna blir för snäva på djupet innebär det att det finns ett synsätt att vissa

strukturer, att system och värderingar inte bör ändras på. Detta tankesätt bidrar till att

32 Rentzhog, Olof. (1998). Sid. 110.
33 Rentzhog, Olof. (1998). Sid. 123-126.
34 Rentzhog, Olof. (1998). Sid. 123-126.
35 Rentzhog, Olof. (1998). Sid. 123-126.
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organisationer går miste om en möjlig utvecklingspotential då dessa inte inser att

exempelvis ett system bör uppdateras för att förbättras.36

3.2.2.2 INDIVIDENS PÅVERKAN

För att kunna förändra en process krävs det att de individer som är inblandade i

aktiviteterna är villiga till förändring. Det är dock vanligt att möta motstånd från olika

delar av organisationen. Motståndet kan ge sig till känna i form av bristande engagemang,

motvilja och dålig stämning från personalens sida. En problematik är att de personer som

direkt drabbas av förändringen inte är villiga att ändra sina arbetssätt, vilket är avgörande

för att en förändring ska kunna ske. Anledningen till dessa motviljor är ofta att personalen

känner sig osäker inför framtiden eller maktlösa inför förändringen.37 För att minska på

dessa oönskade reaktioner finns det vissa åtgärder som organisationer kan vidta. Genom att

informera, utveckla, utbilda och lyssna på medarbetare kan övergången och förändring av

processen underlättas.38

3.3 KOMMUNIKATION

Kommunikation är ett värdefullt verktyg för organisationer eftersom de är beroende av

detta för att kunna etableras och samverka. Det finns en betydelse i att organisera

kommunikationen så att den använda på ett effektivt sätt, att organisationen får ut det

mesta av den för att kunna formulera strategiska beslut.39 ”Den interna kommunikationen

gör det möjligt för en organisation uppnå målen för verksamheten. /…/ att samordna de

olika enheterna, avdelningarna och individerna så att arbetet med målen synkroniseras40.”

Att överföra information inom en organisation behöver inte vara helt problemfritt, på

grund av två olika faktorer. Det finns en teknisk aspekt, exempelvis genom IT-system men

även en mänsklig aspekt som bygger på relationerna mellan avdelningarna och relationen

mellan de anställda.41 Dessa olika faktorer kan hindra eller störa informationen på sin väg,

36 Ljungberg, Anders & Larsson, Everth. (2001). Sid. 291.
37 Bakka, F Jorgen, Fivelsdal, Egil & Lindkvist, Lars. (1999). Organisationsteori. Struktur, kultur & processer.
Daleke Grafiska AB: Sverige. Sid. 265.
38 Bakka et al. (1999). Sid. 267.
39 Flaa et al. (1995). Sid. 132.
40 Falkheimer, Jesper & Heide, Mats. (2007). Strategisk kommunikation. Narayana Press: Danmark. Sid. 79.
41 Flaa et al. (1995). Sid. 133.
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beroende på graden av medverkande. Först måste dock organisationen och den formella

ledningen förstå anledningen till att strukturera de interna processerna med

kommunikationen, att se ett värde och betydelsen av det.42 Teorin syftar till att detta är

grundläggande för att nå verksamhetens gemensamma mål, både utifrån en teknisk och

mänsklig aspekt. Ur ett Service Management-perspektiv kan det dock finnas en brist med

detta. När målen är centrala behöver det nödvändigtvist inte betyda en prioritering av

kunden. Risken blir att organisationen inte prioriterar denne i sin målformulering, utan är

mer fokuserad på själviska mål. Detta medför en fara att kunden glöms bort i processen om

organisationen fokuserar på att exempelvis bespara kostnader eller öka effektiviteten, trots

att det i slutändan är kunden som ska nyttja tjänsten.

3.3.1 KORS OCH TVÄRS

För att få en djupare förståelse av värdet med kommunikation är det av vikt att förstå

vilken roll denna har i olika organisationsstrukturer samt hur detta påverkar det

gränsöverskridande arbetet. Inom teorin finns det två olika aspekter: vertikal och

horisontell43. Den vertikala är ofta den mest vanligt förekommande inom organisationer

som bygger på en hierarkisk struktur. Här återfinns både nedåtgående och uppåtgående

information, som präglas av förordningar respektive feedback och synpunkter.44 Den

horisontella informationen pekar i riktning mot att bredda informationen, exempelvis den

kommunikation som sker inom en eller flera avdelningar. Organisationens uppbyggnad

och struktur påverkar i största grad denna sortens kommunikation då personalen arbetar

horisontellt med sina medarbetare istället för vertikalt.45

Ur ett kundperspektiv är kommunikationen avgörande för hur arbetet fortlöper inom

verksamheten. Dock kan det, beroende på organisation, vara viktigt att kunna

kommunicera på dessa två olika sätt för att tillsammans gynna kunden. Detta blir tydligt

inom kunskapsintensiva tjänsteverksamheter som kan påverkas av makt och revirtänk då

kommunikationen ska ske på olika nivåer och över olika organisatoriska gränser.

42 Flaa et al. (1995). Sid. 132 .
43 Flaa et al. (1995). Sid. 135.
44 Flaa et al. (1995). Sid. 135.
45 Flaa et al. (1995). Sid. 136.
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3.3.2 IT-SYSTEMETS BETYDELSE

Kommunikation kan inte realiseras eller utövas utan kvalitativa verktyg.

Informationsteknologins betydelse för att effektivisera och utveckla organisationer framåt

tar sig i uttryck genom att de kan skapa en plattform för att mötas och ta beslut.46 En faktor

som möjliggör en kvalitativ utveckling av processer är informationsteknikens utveckling.

Databaser och system underlättar samverkan mellan kund och organisation. 47

För att kunna införa nya informationssystem är det viktigt att marknadsföra den nya

tekniken internt. Information och utbildning är centralt för att motivera personal att

använda denna.48 Dagens informationsteknik kan förenkla, förbättra och underlätta flertalet

processer. Teknik används dock mestadels för att automatisera och skynda på processer.

Vid ett ifrågasättande av hur den används kan organisationer uppnå de verkliga

möjligheterna som IT kan bidra till, vilket ofta förbises i dagsläget. Genom att förnya

processen i och med informationsteknologin och inte endast förbättra de befintliga

tillvägagångssätten kan systemen uppfylla sin fulla potential. En anledning till att optimal

användning av IT sällan inträffar är på grund av de invanda mönster och föreställningar om

hur saker och ting ska genomföras i organisationer.49

3.4 GRÄNSÖVERSKRIDANDE ARBETE

Gränsöverskridande arbeten blir en allt vanligare arbetsform då det skapar nya sätt att

arbeta. Detta bidrar till att organisationer kan komma fram till nya och bättre resultat.50

Arbetet sker såväl internt som externt där olika företag, avdelningar och professioner måste

samarbeta med varandra för att skapa ett större värde51. Gränsöverskridande arbete är ett

måste för att informationsprocessen ska fungera. Därav är det av vikt för organisationer att

fokusera på detta då alla aktiviteter i processen måste kopplas samman för att kunna skapa

ett kvalitativt slutresultat.

46 Thylefors, Ingela. (2007). Arbetsgrupper. Från gränslösa team till slutna rum. Bokförlaget natur och kultur:
Stockholm. Sid. 50.
47 Grönroos, Christian. (2002). Sid. 190.
48 Grönroos, Christian. (2002). Sid. 190.
49 Rentzhog, Olof. (1998). Sid. 22-23.
50Wikström, Ewa. (2001). Produktiv och reproduktiv kommunikation i gränsöverskridande
samverkansprojekt. Kommunal ekonomi och politik, vol. 5, nr 2. Sid. 91.
51Westrup, Ulrika. & Persson, Jan E. (2007). Sid. 12.
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3.4.1 GRÄNSLÖSA UTMANINGAR

Det finns utmaningar med att arbeta över gränser52 som kan uppstå då personer med olika

bakgrunder ska samarbeta53. Vår fokus kommer att vara på den problematik som är

inriktade profession och kultur. Detta fokus har vi valt då de ofta är djupt rotade54 inom

somliga organisationers olika enheter och därmed kan hämma informationsprocesser.

Utmaningar kan uppkomma när professioner inte har förståelse för varandra och dess

innebörd. De olika aktörerna ska komplettera och använda varandras kompetenser för att

skapa ett bättre samarbete och inte motarbeta varandra.55 Kompetenserna bör utvecklas och

det är viktigt att se att det finns en nytta av det gränsöverskridande arbetet. Dock finns en

risk att den egna professionen underminimeras då aktörer med olika yrkesstatus

samverkar.56

En annan utmaning beskriver kulturella skillnader. Detta innebär att aktörerna kan använda

sig av skilda språkbruk vilket skapar svårigheter för dem att kommunicera. Den kulturella

skillnaden påverkar också hur de olika aktörerna agerar och vart deras intresse ligger.57 Det

gränsöverskridande arbete ska därmed leda till att en ny gemensam kultur uppstår inom

och mellan organisationer58.

3.5 SUMMERING

De tre ovannämnda teorierna processer, kommunikation och gränsöverskridande arbete

hänger alla samman. För att kunna genomföra en förbättring av en informationsprocess i

kunskapsintensiva tjänsteorganisationer är det av vikt att se till alla delar som påverkar

den. Då hela organisationen är involverad i processen är det avgörande att det är just hela

organisationen som förändras och inte bara en del av den. För att reformera en process är

både kommunikation och gränsöverskridande arbete centralt.

52 Westrup, Ulrika. & Persson, Jan E. (2007). Sid. 55- 56.
53 Westrup, Ulrika. & Persson, Jan E. (2007). Sid. 59.
54 Nationalencyklopedin. Tillgänglig: http://www.ne.se/lang/f%C3%B6retagskultur. (Läst: 2010-05-19).
55 Westrup, Ulrika. & Persson, Jan E. (2007). Sid. 59-61.
56 Dahlström, Anita. Holmström, Stefan & Ramström, Dick. (2001). Med individen i fokus – nätverk för
gränsöverskridande. Börje Ingmarsson grafiska: Göteborg. Sid. 62.
57 Westrup, Ulrika. & Persson, Jan E. (2007). Sid. 61-63.
58 Dahlström et al. (2001). Sid. 119.

http://www.ne.se/lang/f%C3%B6retagskultur
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4. MED FOKUS PÅ SJUKVÅRD
Vi kommer nedan presentera nödvändig bakgrundhistorik gällande IT-utvecklingen inom

sjukvården samt lagar kring journalhantering för att öka förståelsen för läsaren inför

analysen.

4.2 IT I PRAKTIKEN

Idag finns det vissa restriktioner som berör både IT-system och journalhantering59. Detta

medför att samtidigt som patientens integritet måste skyddas kan det i sin tur försvåra

informationsprocessen. Ett sammanförande av historiken kan underlätta för organisation

och patient. Dock kan detta vara svårt att genomföra i praktiken då det finns en lagstiftning

som hindrar gemensam journalföring vilket kan hota patientens integritet och sekretess60.

Lagstiftningen försvårar helt enkelt en gemensam journalföring61, något som

Socialdepartementet har en önskan om att ändra på62. En ny patientdatalag som infördes 1

juli år 2008 förespråkar också för att öppna upp detta system och arbetet för vårdgivare så

de lätt kan få information kring patientens tidigare procedurer och patienthistoria.63 Dock

har Datainspektionen restriktioner som är till för att skydda patientens integritet vilket kan

komma i konflikt med Socialdepartementets önskan64.

År 2006 presenterade Socialdepartementet en strategi för informationsteknologins

betydelse för att utveckla sjukvården. Detta syftade till att få de olika aktörerna inom

branschen att samarbeta med varandra genom IT-verktyg. Visionen var att det bland annat

skulle resultera i bättre kommunikation och höjd effektivitet. Ett flertal betydande

verksamheter som försökte få detta samarbete till stånd och formulerade strategin var

Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting samt

Vårdföretagarna. Genom en nationell satsning riktades det fokus på att skapa gemensamma

59 Regeringen. Tillgänglig: http://www.regeringen.se/sb/d/10230/a/97250. (Läst: 2010-04-21).
60 Regeringen. Tillgänglig: http://www.regeringen.se/sb/d/10230/a/97250. (Läst: 2010-04-21).
61 Regeringen. Tillgänglig: http://www.regeringen.se/sb/d/10230/a/97250. (Läst: 2010-04-21).
62 Sjukvårdsrådgivningen. Tillgänglig: http://www.svrinfo.se/Vardgivartjanster/Pascal. (Läst: 2010-04-21).
63 Regeringen. Tillgänglig: http://www.regeringen.se/sb/d/10230/a/97250. (Läst: 2010-04-21).
64 Datainspektionen. Tillgänglig: http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/patientdatalagen/. (Läst:
2010-05-18).

http://www.regeringen.se/sb/d/10230/a/97250
http://www.regeringen.se/sb/d/10230/a/97250
http://www.regeringen.se/sb/d/10230/a/97250
http://www.svrinfo.se/Vardgivartjanster/Pascal
http://www.regeringen.se/sb/d/10230/a/97250
http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/patientdatalagen/
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värderingar och att få en helhetssyn på systemet som skulle vara ömsesidigt från alla

parter.65 Trots denna satsning har ännu ingen märkbar förändring skett inom dagens

sjukvård.

4.3 LAGAR

Nedan presenteras datalagen, patientdatalagen och sekretesslagen. Vi har valt att

introducera dessa lagar då vi anser de nödvändiga för att förstå komplexiteten kring

journalhantering.

Datalag: Reglerar bestämmelser som är kopplade till en patients personliga uppgifter. Som

aktör inom hälso- och sjukvården finns det en laglig rätt på att införa nya uppgifter och

sammanställa en patients tidigare sjukdomshistoria. Dock får inte obehörig personal ha

tillgång till denna information.66

Patientdatalagen: Patientdatalagen infördes 1 juli år 2008 och ersatte patientjournallagen

och vårdregisterlagen. Lagen ska vara till för patienten och syftar till att skydda deras

personuppgifter och integritet. Likt datalagen innefattar även patientdatalagen att

obehöriga ej får tillträde till information som de inte har befogenhet till.67

Sekretesslagen: Skyddar den enskilde personens uppgifter angående dennes hälsa om det

finns en möjlighet att den enskilde eller någon i dess närhet kommer ta skada om uppgiften

blir offentlig68.

65 Regeringskansliet. Tillgänglig: http://www.sweden.gov.se/sb/d/6255/a/59662. (Läst: 2010-04-21).
66 Notisum. Tillgänglig: http://www.notisum.se/Rnp/SLS/lag/19730289.htm. (Läst: 2010-04-19).
67 Lagen.nu. Tillgänglig. http://lagen.nu/2008:355. (Läst: 2010-04-19).
68 Notisum. Tillgänglig: http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19800100.htm. (Läst: 2010-04-19).

http://www.sweden.gov.se/sb/d/6255/a/59662
http://www.notisum.se/Rnp/SLS/lag/19730289.htm
http://lagen.nu/2008:355
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19800100.
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5. ANALYS

I följande avsnitt kommer den insamlade empirin analyseras och ställas i relation till den

tidigare forskningen. Utifrån detta ska vi reflektera, ifrågasätta och dra slutsatser. Vi

kommer även strukturera detta avsnitt efter de teorier som presenterades i delen gällande

tidigare forskning; processer, kommunikation och gränsöverskridande arbete. Analysens

syfte är att jämföra teorin med vår insamlade empiri och därefter skapa en grund vilket vi

bygger vår slutsats utifrån.

5.1 MELIOR 1.5

I dag finns det inget gemensamt system på vårdenheterna i Sverige där en förenad

journalföring kan förekomma. Istället ligger huvudansvaret på varje landsting att utveckla

och införa teknisk infrastruktur inom vården.69 Detta bidrar till att olika landsting samt

olika sjukhus inom landstingen använder sig av skiftande och ickekompatibla

journalföringssystem70. I Region Skåne dominerar journalföringssystemet Melior 1.5.

Programvaran är producerad av företaget Siemens och köptes in för att användas

regionstäckande år 1995. Dock köptes programmet in i versionen 1.5 med löften om att det

skulle utvecklas i en 2.0 version av Siemens och Region Skåne tillsammans. Siemens bröt

sin del av löftet och idag använder fortfarande mestadels av Skånes sjukhus programvaran

Melior 1.5.71 Detta innebär dock inte att det finns en gemensam journalföring inom Skåne.

Förutsättningarna fanns där men enskilda sjukhus gavs för mycket frihet att utveckla

Melior 1.5 som de ville. I dagsläget är dock systemen inte kompatibla gentemot varandra.

Konsekvensen av den frihet som gavs var att alla sjukhus fick utveckla Melior 1.5 som de

själva ville. Genom att de använder sig av egna termer och aktiviteter går det inte idag att

matcha med ett annat sjukhus som använder sig av andra termer och aktiviteter.72 Bristen

av toppstyrning inom Region Skåne vid införandet av Melior 1.5 innebar att den fulla

69 Erdtman, Joakim. Socialminister Göran Hägglunds stab. E-post: 2010-04-29.
70 Persson, P. Ingrid. Tjänsteutvecklare IT-Utveckling. Ystad Lasarett. Möte: 2010-04-22.
71 Sjöblom, Anders. Systemadministratör för Melior 1.5. Helsingborg Lasarett. Möte: 2010-04-29.
72 Sjöblom, Anders. Systemadministratör för Melior 1.5. Helsingborg Lasarett. Möte: 2010-04-29.
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potentialen av systemet inte uppfylldes. Detta medförde att sjukhus inte har möjlighet att

kommunicera system sinsemellan.

Eftersom Melior 1.5 inte klarade av de krav som Region Skåne hade på systemet har

sjukhus varit tvungna att vidareutveckla programvaran utan Siemens hjälp. Genom att

bygga på nya delar och system som kan utföra de aktiviteter som anses nödvändiga har det

genomförts ett försök att anpassa system efter de befintliga behoven.73 Vid den empiriska

studien visade sig dock en annan sida av denna vidareutveckling av Melior 1.5; ”Istället

för att konstruera ett nytt system försöker de reparera eller omkonstruera ett redan dött

system74” samt ”Genom att bygga på systemet försöker man rädda ett redan dåligt

system75”. Vi har uppmärksammat att de som arbetar med Melior 1.5 tydligt visar att

journalföringssystemet inte är optimalt att använda. Det visar på att sjukvården är fast med

något som köptes in för 15 år sedan och nu endast försöker anpassa det. För att kunna

använda sig av ett gemensamt journalsystem skulle ett nytt och mer välanpassat system

underlätta processen.

År 2012 är det inplanerat att samtliga sjukhus i Region Skåne ska använda sig av Melior

1.5 och att alla dessa ska använda sig av samma termer och aktiviteter. Genom att det finns

en standard gällande detta, hämtat ifrån Skånes universitetssjukhus, är det meningen att en

gemensam journalföring ska vara möjlig.76 Vi ställer oss dock frågande till om detta

verkligen kommer fungera optimalt. Istället för att utveckla ett nytt system som är

kompatibelt och matchar de krav som finns inom sjukvården väljer Region Skåne att

fortsätta utbredningen av det som av många anses vara ett ofullständigt och bristfälligt

journalföringssystem.

5.1.1 VART TOG VÄRDESKAPANDET VÄGEN?

Inom Service Management-litteraturen påpekas det att kundens och dess syn på resultatet

är det centrala i processen77. I diskussionen gällande hur processerna bör utvecklas inom

journalföringssystem har kundens roll hamnat utanför. Fokus ligger istället på hur

73 Sjöblom, Anders. Systemadministratör för Melior 1.5. Helsingborg Lasarett. Möte: 2010-04-29.
74 Persson, P. Ingrid. Tjänsteutvecklare IT-Utveckling. Ystad Lasarett. Möte: 2010-04-22
75 Sjöblom, Anders. Systemadministratör för Melior 1.5. Helsingborg Lasarett. Möte: 2010-04-29.
76 Sjöblom, Anders. Systemadministratör för Melior 1.5. Helsingborg Lasarett. Möte: 2010-04-29.
77 Grönroos, Christian. (2002). Sid. 181.
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vårdenheter kan förenkla och förbättra sitt arbete. Därav har resultatet blivit att enheter

inom samma sjukhus använder sig av olika typer av system. Vårdinstanserna fokuserar

endast på sina egna system och hur det underlättar deras arbete. Konsekvensen av detta blir

att de inte sätter patientens sjukvårdsprocess i fokus.78 Den slutsats vi har kommit fram till

är att i dagsläget byggs systemen kring sjukvårdens preferenser och inte kring patientens.

Genom användningen av olika system kan detta innebära att patienten får ta samma prover

två gånger om och berätta sin problematik för var vårdinstans de möter.

Vid granskandet av en process identifieras först kärnprocessen och sedan

stödprocesserna79. En diskussion som bör föras är den huruvida informationsprocessen,

och i detta fall journalhanteringen, är en kärnprocess eller stödprocess. Beroende på vilket

synsätt som finns på informationsprocessen kan hanteringen av den förändras. Vi har valt

att se på denna som en kärnprocess inom organisationer. De stödprocesser som finns är till

för att underlätta kärnprocessen och skapa värde för patienten80. Om inte information kan

transporteras fritt blir tjänsteerbjudandet inte möjligt att genomföra på ett kvalitativt och

kundinriktat sätt.

För att kunna skapa välfungerade informationsprocesser inom sjukvården är det av vikt att

ha kvalitativa system där informationen kan samlas och flöda81. Det går dock att identifiera

flertalet hinder för att kunna uppnå detta inom sjukvården. En svårighet som tidigare

nämnts är att det befintliga system som finns idag sätter stopp för att processen ska

fungera. Vi har även identifierat hinder i kommunikationen och det gränsöverskridande

arbetet vilket kommer diskuteras i senare i analysen. Dessa hinder måste tas i beaktning då

de är centrala för att en gemensam journalhanteringsprocess ska vara genomförbar. De tre

komponenterna kan ses som olika stödprocesser som är nödvändiga för att skapa en

fungerande kärnprocess. På så sätt blir det viktigt att arbeta med och vidareutveckla dessa

för att i sin tur kunna skapa en kvalitativ journalhanteringsprocess.

78 Persson, P. Ingrid. Tjänsteutvecklare IT-Utveckling. Ystad Lasarett. Möte: 2010-04-22. & Areskog, Lennart.
Sjukhuschef. Landskrona Lasarett. Möte: 2010-04-28.
79 Grönroos, Christian. (2002). Sid. 182-183.
80 Lovelock, Christopher & Wirtz, Jochen. (2007). Sid. 77.
81 Persson, P. Ingrid. Tjänsteutvecklare IT-Utveckling. Ystad Lasarett. Möte: 2010-04-22.
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Vårdinstanser är överrens om att ett system likt detta skulle gynna kunden och underlätta

för att rätt typ av vård levereras82. Däremot tas några ifrågasättande aspekter upp. När det

finns ett journalsystem som täcker hela patientens vårdhistoria kan det ge makt till dem

som har förfogande till informationen. Ett nationellt gemensamt system skulle innebära en

tillgänglighet av en patients journal i hela Sverige.83 Enligt lag har dock endast den

vårdpersonal som har en vårdrelationen med patienten rätt att få tillgång till journalen84.

Den mänskliga faktorn är alltid svår att eliminera och det finns alltid en risk att en obehörig

läser journaler. Dock finns det ständiga kontroller inom journalsystemen där det

kontinuerligt kontrolleras att personer som läst journaler faktiskt har rätt att göra detta.

Denna kontroll blir genomförbar eftersom alla som loggar in i systemet har ett eget avtryck

som lämnas i de journalerna de väljer att läsa.85 En mer svårbearbetad problematik är att en

gemensam journalföring kan innebära att en patient blir stämplad med sina tidigare ställda

diagnoser. Om nya vårdinstanser skulle ha tillgång till patientens vårdhistorik kan det vara

svårt att få en läkare att se på patienten med nya ögon.86 Patienter som då anser sig ha en

felaktig given diagnos sen tidigare kan få svårigheter att få en chans till att en ny diagnos

kan ställas. Patientdatalagen säger dock att en patient har rätt att spärra sin journal eller

vissa delar av den87. Detta innebär att patienten har rätt att dölja delar i sin journal som de

inte vill att andra vårdinstanser ska läsa. Vi anser att det kan vara positivt i vissa

sammanhang men samtidigt innebär det att till exempel vid ett akutbesök kan läkare missa

viktig information som kan vara livsavgörande. Det är därav värt att diskutera huruvida

denna ovannämnda problematik verkligen är en problematik; ”Varje mynt har två sidor”88.

5.1.2 HUR KAN PROCESSEN FÖRBÄTTRAS?

När en process har analyserats och de svaga aktiviteterna identifierats kan organisationen

börjar arbeta med att förbättra den89. Som nämnt tidigare finns det olika tillvägagångssätt

för att bearbeta processen till det bättre. Sjukvården kan ses som en byråkratisk

82 Kvist, Ulf. Sjukhuschef. Kristianstad Lasarett. Telefonintervju: 2010-04-28. & Areskog, Lennart.
Sjukhuschef. Landskrona Lasarett. Möte: 2010-04-28.
83 Areskog, Lennart. Sjukhuschef. Landskrona Lasarett. Möte: 2010-04-28.
84 Jangsell, Pia. Enhetschef för arkiv/scanning. Helsingborgs Lasarett. Möte: 2010-04-29.
85 Sjöblom, Anders. Systemadministratör för Melior 1.5. Helsingborg Lasarett. Möte: 2010-04-29.
86 Persson, P. Ingrid. Tjänsteutvecklare IT-Utveckling. Ystad Lasarett. Möte: 2010-04-22.
87 Jangsell, Pia. Enhetschef för arkiv/scanning. Helsingborgs Lasarett. Möte: 2010-04-29.
88 Persson, P. Ingrid. Tjänsteutvecklare IT-Utveckling. Ystad Lasarett. Möte: 2010-04-22.
89 Rentzhog, Olof. (1998). Sid. 110.
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organisation där en förändring är svår att genomföra. För att skicka journaler sjukhus

emellan använder sig enheter fortfarande av fax då e-post och viss teknologi inte anses

säkert nog90. Det byråkratiska tänk som finns bidrar till att sjukvården blir en organisation

som inte är öppen för förändring. Genom att göra som de alltid gjort, vilket de känner sig

trygga med, kan organisationen missa de fördelar de kan vinna av en datoriserad

utveckling. Ett steg i rätt riktning är att eliminera en del av den byråkrati som finns. En

annan faktor som bidrar till att journalhanteringsprocessen kan förbättras är att en

datorisering och ett gemensamt system skulle eliminera dubbelarbete. När olika

vårdenheter idag inte kan komma åt varandras journaler innebär det, som tidigare nämnt,

att samma prover som redan tagits kan komma och tas igen. Denna typ av dubbelarbete är

inte bara kostsam utan bidrar även till en onödig ineffektivitet.91 Det är dock inte bara i

organisationen som dubbelarbetet uppstår utan det är även för patienten. Denne får berätta

sitt ärende och får svara på samma frågor flera gånger om i olika delar i sin

sjukvårdsprocess. En tredje åtgärd som kan vidtas är att genomföra en värdeskapsanalys av

den befintliga journalhanteringsprocessen. Genom att utföra detta kan organisationen se

över vilka aktiviteter eller stödprocesser inom journalhanteringsprocessen som skapar

värde för kunden92. Dock verkar detta inte vara en fokus inom sjukvården. Trots att

sjukvården är till för att hjälpa patienter utesluter de dem vid skapandet av system.

Patienten anses inte vara en del i processen och därav hamnar de inte i fokus.93 I dagens

sjukvård finns helt enkelt inte ett Service Management-tänk. Ett gemensamt journalsystem

skulle vara ett steg i rätt riktning med att införa ett kundorienterat tankesätt inom vården.

Det kan vara svårt att förverkliga de förändringar organisationen vill göra inom processen.

Problematiken grundar sig i att processen ofta är för smalt definierad på bredden eller på

djupet.94 Vi har tidigare kunnat konstatera att processen är för smalt definierad på bredden

då det innebär att kunden hamnar utanför processen. För att en processförbättring av

journalhantering ska kunna genomföras måste kundens medverkan ses som en del av

processen. Genom att ignorera denna faktor lyckas sjukvården inte utveckla sina system

90 Jangsell, Pia. Enhetschef för arkiv/scanning. Helsingborgs Lasarett. Möte: 2010-04-29.
91 Sjöblom, Anders. Systemadministratör för Melior 1.5. Helsingborg Lasarett. Möte: 2010-04-29. &
Areskog, Lennart. Sjukhuschef. Landskrona Lasarett. Möte: 2010-04-28.
92 Rentzhog, Olof. (1998). Sid. 123-126.
93 Persson, P. Ingrid. Tjänsteutvecklare IT-Utveckling. Ystad Lasarett. Möte: 2010-04-22. & Areskog, Lennart.
Sjukhuschef. Landskrona Lasarett. Möte: 2010-04-28.
94 Ljungberg, Anders & Larsson, Everth. (2001). Sid. 291.
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och rutiner på ett så effektivt sätt som möjligt. Processen kan även anses vara för smalt

definierad på djupet. Även inom detta perspektiv kan det visa på den byråkrati som finns

inom sjukvården95 då det är en svårighet att ändra på de strukturer, system och värderingar

som existerar. För att en processförbättring ska kunna genomföras är det centralt att alla

inblandade i aktiviteterna är villiga att förändras96. Genom att vara ovilliga att genomföra

förändringar blir det en större svårighet att genomföra dessa i journalhanteringsprocessen.

5.2 PRAT I KVADRAT

Kommunikation är ett närmast nödvändigt verktyg för att en organisation ska kunna

fungera och utvecklas. Dock påverkar två faktorer starkt; den mänskliga samt den

tekniska.97 Den mänskliga aspekten påverkar att kommunikationen inte fungerar optimalt,

dels för att det finns en fråga om revirtänk samt att hierarkin inom sjukvården ofta gör sig

påmind98. Denna problematik förstärks med att det i sjukvården finns en lång historia av

bristfällig kommunikation, samtidigt som det brister i den gemensamma värdegrunden

mellan bland annat sjuksköterskor och läkare. Istället bör det utvecklas ett bättre sätt att

kommunicera som gynnar hela organisationen.99 Vi anser att det är underligt att i dagens

samhälle inte ha en fungerande kommunikation inom sjukvården. Ett revirtänk har

identifierats och verkar vara ett genomgående tema oavsett vilken vårdinstans som

granskas. Detta blir synnerligen tydligt när det inom andra områden har gjorts betydande

framsteg, exempelvis med tekniken. Som sjukhuschefen i Landskrona uttryckte det; ”Man

kan genomföra en hjärttransplantation, men att kommunicera är fortfarande på

stenåldersnivå”100. Att se värdet med kommunikation är dock en av grundstenarna för att

förändring i en process i en organisation ska kunna genomföras. Den tekniska aspekten

innebär att organisationer måste förstå vikten av teknik och på så sätt kunna kommunicera

via IT-system101. Det finns ett behov av en ökad och bättre kommunikation regionalt sett

för att gynna kunden i slutändan, något som blir väl synligt då kunden utsätts för akuta

95 Persson, P. Ingrid. Tjänsteutvecklare IT-Utveckling. Ystad Lasarett. Möte: 2010-04-22.
96 Bakka et al. (1999).Sid. 265.
97 Flaa et al. (1995).
98 Persson, P. Ingrid. Tjänsteutvecklare IT-Utveckling. Ystad Lasarett. Möte: 2010-04-22.
99 Areskog, Lennart. Sjukhuschef. Landskrona Lasarett. Möte: 2010-04-28.
100 Areskog, Lennart. Sjukhuschef. Landskrona Lasarett. Möte: 2010-04-28.
101 Persson, P. Ingrid. Tjänsteutvecklare IT-Utveckling. Ystad Lasarett. Möte: 2010-04-22.
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situationer.102 Detta kan jämföras med Service Management-litteraturen, som syftar till att

processer bör fokusera på kunden103. Vi anser att kommunikation och värdegrunder bör

byggas upp kring kunden. Denne ska vara i centrum av processen och sedan låta

kommunikationen utmynna i teknik, exempelvis genom ett utvecklat IT-system104.

Genomgående verkar det finnas en förståelse inom sjukvården att det finns ett behov av en

bättre kommunikation och ett gemensamt system, inte minst för patientens skull. Dock

verkar åsikterna gå isär med hur detta ska genomföras och implementeras i

verksamheterna. Genom en ökad kommunikation kan det underlätta arbetet, speciellt om

ett gemensamt journalsystem skulle existera. Detta underlättar för kunden då de inte

behöver upprepa många av de processer som idag närmast är nödvändiga. Samtidigt

besparar detta resurser för personalen då deras administrativa arbete kan minimeras och

därmed öka effektiviteten.

Den vertikala kommunikationen som återfinns i verkligheten kan vara bristfällig105.

Kommunikationen som sker inom organisationen, exempelvis mellan läkare och

sjuksköterska, måste bli bättre och att de i slutändan måste leverera en godtycklig

information till kunden106. Den horisontella kommunikationen kan vara svår att

vidareförmedla då människor tolkar budskap olika. Det kan finnas en problematik med att

den kan vara selektiv och det är oftast där felet ligger om ett dilemma uppstår107, vilket kan

försvåra arbetet ur ett horisontellt perspektiv. Åter igen verkar det finnas en insikt om att

kommunikationen inte fungerar oavsett om det är vertikalt eller horisontellt. Problematiken

grundar sig i hur detta ska kunna förändras på ett sätt som fungerar för alla, oavsett vilken

nivå och bredd i organisationen de inblandade befinner sig på.

5.2.1 ETTOR OCH NOLLOR

IT-systemets påverkan på processer blir tydligt när journalhanteringssystemen inte

fungerar. Det kan bli problematiskt att kommunicera och processen blir lidande när dessa

102 Kvist, Ulf. Sjukhuschef. Kristianstad Lasarett. Telefonintervju: 2010-04-28.
103 Grönroos, Christian. (2002). Sid. 41.
104 Areskog, Lennart. Sjukhuschef. Landskrona Lasarett. Möte: 2010-04-28.
105 Sandell, Anna. Sjuksköterska. Trelleborgs Lasarett. E-post: 2010-04-27.
106 Areskog, Lennart. Sjukhuschef. Landskrona Lasarett. Möte: 2010-04-28.
107 Jangsell, Pia. Enhetschef för arkiv/scanning. Helsingborgs Lasarett. Möte: 2010-04-29.
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olika system inte är kompatibla med varandra.108 Teoretiskt sett borde system och

datatekniken underlätta processen för kunden. Dock kan detta bli en svårighet när de flesta

system är påbyggda med nya delar, likt Melior 1.5, istället för att skapa ett helt nytt från

grunden109. Detta kan i sin tur ställas i relation till vad Rentzhog påpekar angående IT-

system. Det är just genom att förnya en process från början organisationen kan inse värdet

av den, och att analysera hur denne kan förändra samt förbättra potentialen som

organisationen faktiskt har.110 Tekniken idag är begränsad då det finns olika system inom

denna bransch som inte kan samarbeta med varandra, vilket har lett till att exempelvis

primärvården och öppenvården inte har möjlighet att ta del av varandras journaler.111 Detta

förvärras av att varje sjukhus och avdelning inför terminologier i journalsystemen som är

anpassade efter dem själva. I sin tur leder detta till att det försvårar möjligheterna till ett

system som ska fungera i stort.112 Vi menar att det kan tyckas logiskt att ifall ett system

inte fungerar eller skapar svårigheter för en organisation borde de byta ut det. Dock verkar

det finnas en tilltro till ett system som funnits i 15 år, en tilltro till traditioner som innebär

att handlingar alltid genomförs på ett visst sätt.

Vi har uppmärksammat en generell uppfattning kring att ett gemensamt system vore den

bästa lösningen på ett problem som funnits alldeles för länge. Dock finns det olika aspekter

kring hur det är mest lämpligt att nå dit. Vi har identifierat en viss skillnad mellan

Rentzhogs teori kring informationsteknologins förmåga att förbättra och underlätta

processer i förhållande till den problemfyllda och avancerade verkligheten. En aspekt är

den gällande säkerhet för patienten, vilket har kommenterats i vår empiriska studie. Detta

har dock belysts ur olika perspektiv113. Vi har skapat en modell utifrån den problematik

gällande journalinformationens tillgänglighet som identifierat under den empiriska

studien114.

108 Persson, P. Ingrid. Tjänsteutvecklare IT-Utveckling. Ystad Lasarett. Möte: 2010-04-22.
109 Areskog, Lennart. Sjukhuschef. Landskrona Lasarett. Möte: 2010-04-28.
110 Rentzhog, Olof. (1998).
111 Jangsell, Pia. Enhetschef för arkiv/scanning. Helsingborgs Lasarett. Möte: 2010-04-29.
112 Sjöblom, Anders. Systemadministratör för Melior 1.5. Helsingborg Lasarett. Möte: 2010-04-29.
113Sjöblom, Anders. Systemadministratör för Melior 1.5. Helsingborg Lasarett. Möte: 2010-04-29. & Kvist,
Ulf. Sjukhuschef. Kristianstad Lasarett. Telefonintervju: 2010-04-28.& Areskog, Lennart. Sjukhuschef.
Landskrona Lasarett. Möte: 2010-04-28.
114 Sjöblom, Anders. Systemadministratör för Melior 1.5. Helsingborg Lasarett. Möte: 2010-04-29.
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Figur 3. Balansvågen

Det finns en balansgång mellan Socialdepartementets och Datainspektionens syn på

patienten. Socialdepartementet arbetar för att all information om en patient ska finnas

tillgänglig för vårdgivarna så att vården för patienten ska vara så optimal och effektiv som

möjligt. Socialdepartementets syn kan ställas i relation till vad Datainspektionen arbetar

för. De menar att patientens säkerhet och integritet måste prioriteras först. Därmed blir det

en konstant avvägning mellan dessa två myndigheter.115 Av modellen ovan kan vi utläsa att

både Socialdepartementet och Datainspektionen arbetar med patienten i fokus, dock har de

olika infallsvinklar gällande ämnet. Problematiken som uppstår är att dessa två

myndigheters intressen är motstridiga och därmed blir utvecklingen gällande

journalföringssystem påverkad.

5.3 MOT SAMMA MÅL

Inom sjukvårdens organisation har det gränsöverskridande arbetet visat sig vara en svår

utmaning116. Det finns både professionella och kulturella skillnader som försvårar detta

arbete. För att ett gemensamt journalföringssystem ska vara möjligt är det avgörande att

det gränsöverskridande arbetet fungerar optimalt. Genom vår empiriska studie har vi

identifierat en problematik som innebär att sjukvården är konservativ. Denna syn bottnar i

att den hanterar liv och död. Därmed påvisas att det finns en trygghet i de rutiner som finns

och att detta är något som personalen gärna håller fast vid.117

115 Sjöblom, Anders. Systemadministratör för Melior 1.5. Helsingborg Lasarett. Möte: 2010-04-29.
116Westrup, Ulrika. & Persson, Jan E. (2007). Sid. 59.
117 Areskog, Lennart. Sjukhuschef. Landskrona Lasarett. Möte: 2010-04-28.
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5.3.1 EN NÖDVÄNDIG HIERARKI

Problem gällande professioner inom sjukvården går tillbaka mer än 20 år i tiden där

läkarna vid de olika avdelningarna inte ville dela med sig av journalinformationen till de

andra enheterna.118 Detta visar sig i att det finns en hierarki inom sjukhusvärlden som är

väl rotad119. Vi anser dock att någon form av hierarki är nödvändig inom sjukvården

eftersom besluten som tas kan handla om att påverka patientens hälsa. Därmed måste det

finnas en klar struktur hur dessa beslut ska fattas. Dock tycker vi att denna hierarki inte får

motarbeta ett gränsöverskridande arbete, vilket vi till viss del anser att den gör. Det måste

finnas en förståelse för varandras professioner och de måste se nyttan av att arbeta över

gränserna120. I det empiriska insamlade materialet kan vi tydligt se att detta inte är fallet.

Här finns en makt och prestige bland de olika professionerna vilket inte gynnar det

gränsöverskridande arbetet121. Detta är ett tydligt hinder som missgynnar processen med

journalhantering.

5.3.2 ATT TALA SAMMA SPRÅK

Det kulturella perspektivet menar på att den interna termologi skiftar mellan olika sjukhus.

Delar av den empiriska studien visar att det finns olika aspekter på det interna språkbrukets

komplexitet. När olika språk används i journalföringen innebär det att tid måste disponeras

på att förstå vad som dokumenterats när patienten exempelvis byter vårdenhet. Det har

även framkommit att det kan finnas ett skiljt språkbruk mellan de olika professionerna

internt inom enheterna.122 Vi anser att det finns en risk med att det kommer ta tid att

implementera ett gemensamt språk i hela Region Skåne. I övergångsfasen kan detta

skeende drabba patienten negativt. En gemensam termologi borde finnas finnas så att de

aktörer som är med i det gränsöverskridande arbetet ska förstå varandra och minimera

missförstånd123. Det är nödvändigt med ett gemensamt språk då det gynnar kunden. Med

detta påstående menar vi att ett bristfälligt språkbruk kan innebära att journalprocessen tar

längre tid och därmed påverka patientens hälsa.

118 Sjöblom, Anders. Systemadministratör för Melior 1.5. Helsingborg Lasarett. Möte: 2010-04-29.
119 Jangsell, Pia. Enhetschef för arkiv/scanning. Helsingborgs Lasarett. Möte: 2010-04-29.
120 Westrup, Ulrika. & Persson, Jan E. (2007). Sid. 59-61. Och Dahlström et al. (2001). Sid. 62.
121 Persson, P. Ingrid. Tjänsteutvecklare IT-Utveckling. Ystad Lasarett. Möte: 2010-04-22.
122 Sandell, Anna. Sjuksköterska. Trelleborgs Lasarett. E-post: 2010-04-27.
123 Westrup, Ulrika. & Persson, Jan E. (2007). Sid. 61-63.
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5.3.3 MAKT OCH REVIR

Som vi tidigare nämnt har Melior 1.5 inte fungerat optimalt för de olika sjukhus och

enheter som nyttjat det. Orsaken till detta är att sjukhus fick frihet att applicera de termer

och aktiviteter de ansåg passande på sina egna system. Detta resulterade i att systemen inte

blev kompatibla med varandra. Enheterna har ett för stort revir- och makttänk och därmed

vill de inte använda sig av någon annan enhets termer och aktiviteter. Konsekvensen har

blivit att det finns information som är svåråtkomlig och att sjukhuspersonalen lägger cirka

30 procent av sin arbetstid på administrativt arbete.124 Istället för att arbeta mot ett

gränsöverskridande system har det skett ett stort motstånd. Den tidigare forskningen finner

dock att de olika parterna måste förstå vikten av samarbete för att främja organisationen125.

Vi anser att det gränsöverskridande arbetet skulle gynnas av att olika sjukhus och enheter

undervisas i nyttan av detta. På så sätt kan det skapas en förståelse i hur det gemensamma

journalsystemet kan hjälpa dem i sitt arbete och därmed underlätta för organisationen och

patienten. Till år 2012 är ett gemensamt journalsystem inplanerat för hela Region Skåne.126

Det har visat sig finnas ett revirtänk inom sjukvården och vi tror inte att detta kommer att

försvinna då detta journalsystem införs. En möjlig konsekvens av detta är att

problematiken gällande kulturer och professioner på olika vårdenheter kan komma att

finnas kvar. Ett gemensamt system innebär inte automatiskt en gemensam kultur. Vi

poängterar därför att de olika sjukhusen och enheterna måste arbeta aktivt för att skapa en

gemensam kultur och värdegrund. Detta menar vi är grundläggande för att ett gemensamt

journalsystem ska verka och fungera.

5.4 SUMMERING

Vi har identifierat att det befintliga journalhanteringssystemet är bristfälligt. För att kunna

utveckla processen anser vi det avgörande att förbättra kommunikationen, både gällande

den mellan system och mellan människor. Genom att utföra detta underlättar

organisationen även för att skapa ett gränsöverskridande arbete. Detta kan även det bidra

till en underlättning för ett gemensamt journalhanteringssystem. Vi anser att problematiken

124 Sjöblom, Anders. Systemadministratör för Melior 1.5. Helsingborg Lasarett. Möte: 2010-04-29.
125 Westrup, Ulrika. & Persson, Jan E. (2007).
126 Sjöblom, Anders. Systemadministratör för Melior 1.5. Helsingborg Lasarett. Möte: 2010-04-29.
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mynnar i att patientens roll inte anses vara central vid skapandet av journalföringssystem.

Detta har resulterat i att det system som används nu är bristfälligt ur patientsynpunkt.
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6. SLUTSATS

I detta avsnitt kommer vi diskutera våra slutsatser utifrån tre infallsvinkar; systemet,

personalen som arbetar med det samt beslutsfattarna.

6.1 SYSTEMET

Det befintliga systemet inom Region Skåne, Melior 1.5, har på många punkter visat sig

vara bristfälligt. Vi ställer oss frågande till anledningen varför Region Skåne har valt att

vidareutveckla ett system som de själva ansåg vara otillräckligt. Vid inköp av systemet år

1995 var de medvetna om att Melior 1.5 inte var optimalt och därav finner vi det märkligt

att det är detta system som fortfarande verkar år 2010. Vi inser att det är en ekonomisk

fråga där ett nytt, mer anpassat system skulle innebära en ny kostsam investering. Dock

ifrågasätter vi varför de har använt kapital på att försöka förbättra ett bristfälligt system

under 15 år, istället för att använda detta kapital till att utveckla ett nytt system.

Idag finns det en väl medvetenhet om att Melior 1.5 inte är optimalt hos vårdinstanserna.

Trots detta har Region Skåne bestämt att det är just detta system som ska användas när en

gemensam journalföring ska implementeras inom regionen år 2012. Vi menar att

införandet av gemensamma termer och aktivitet i Melior 1.5 är en positiv åtgärd inom

regionen då det möjliggör en gemensam journalföring. Det är även ett steg i rätt riktning

för att skapa ett rikstäckande journalföringssystem. Vi ifrågasätter inte handlingen men

däremot det journalföringssystem de väljer att göra det med. En av anledningarna till att vi

anser att Melior 1.5 inte är ett optimalt system beror på att det inte är utformat med

patienten i fokus. Systemet är utvecklat för att underlätta för den som arbetar inom vården.

Det som dock saknas är att systemet även borde underlätta för de patienter som erhåller

vården.

Samhället går i riktning mot en större kundfokusering och sjukvården bör följa efter. Vi

anser därför att vid utformandet av ett system bör patienten och hur den påverkas av detta

system ständigt finnas i åtanke. Meningen med ett gemensamt journalföringssystem är att

underlätta för organisationen och de som arbetar inom den. Vi menar dock att detta även
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skulle innebära en underlättning för patienten. Om systemet var uppbyggt kring patienten

och ett nationellt journalföringssystem existerade skulle vissa risker kunna elimineras.

Detta innebär att viktig information gällande patienters sjukvårdshistoria och diagnoser

skulle vara mer lättåtkomlig samt att patientansvaret skulle minska. Vi anser att det är av

vikt att det finns en sluten cirkel där både patient och organisation kan känna en trygghet i

systemet, vilket vi fått uppfattningen om att de inte gör i dagsläget. På grund av

ovannämnda aspekter menar vi att det motiverar till att investera i ett nytt och mer utformat

journalhanteringssystem.

För att kunna förbättra den befintliga processen och så småningom kunna införa ett

nationellt journalföringssystem måste vissa åtgärder genomföras. I dagsläget är sjukvården

en byråkratisk organisation. Det innebär att den är svårföränderlig och därav blir det

problematiskt att införa nya rutiner. Genom att eliminera en viss del av den byråkrati som

finns underlättar det att införa ett nytt system som främjar patienten. De som arbetar med

systemen måste inse att det kan förbättras. Personalen får inte vara rädda för eller motsätta

sig förändringen för då fallerar hela konceptet. Vi anser att för att undvika denna

konsekvens bör personal informeras, utvecklas och utbildas. Detta kan leda till att

övergången och förändringen genomförs smidigare. Att minska byråkratin och på så sätt

förbättra systemen kan även leda till att dubbelarbete elimineras. Som systemen är

uppbyggda idag medför det att en identisk aktivitet kan utföras flera gånger inom

patientens process. Detta är både tidskrävande och kostsamt för organisationen. För

patienten innebär detta att deras process blir längre än den nödvändigtvis behöver vara. Vi

besitter inte den kunskap som krävs för att komma med förslag hur en organisation ska

eliminera byråkrati i praktiken men anser dock att det är nödvändigt för organisationer att

lyfta fram detta problem.

Informationsprocessen, i vårt fall journalhanteringsprocessen, ses idag som en stödprocess

och inte en huvudprocess. Genom detta tänk ser inte organisationen information som något

centralt. För att en process ska genomföras smidigt och utan stopp på vägen måste

information kunna transporteras fritt mellan olika enheter och aktiviteter. Detta kan endast

vara möjligt om det finns ett system som är kompatibelt för detta ändamål. Problematiken

är att om organisationen inte förstår nyttan av förändringen kommer ingen förändring ske.

Därför anser vi att det befintliga tänket måste ändras. Journalhanteringsprocessen måste
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vara en central kärnprocess och inte endast en stödprocess inom sjukvården. Vi menar att

informationsprocessen är avgörande för att en tjänst ska genomföra på ett kvalitativt sätt.

Vi har identifierat såväl positiva som negativa aspekter med ett nationellt gemensamt

journalföringssystem. De positiva aspekterna är att vårdpersonal har tillgång till patientens

sjukvårdshistorik var denne än befinner sig. Detta skapar i sin tur en trygghet hos patienter.

Med detta menar vi att om en patient till exempel kommer in medvetslös till

akutmottagningen i ett landsting där denne inte är bosatt ska det inte finnas några hinder i

processen att ta fram patientjournalen. På så sätt elimineras risken för bland annat

felbehandling. Om detta genomförs underlättas och förkortas patientens process. Skulle

processen därmed bli effektivare kan det innebära att resurser sparas. Dock medför denna

öppenhet med systemet att det finns en risk för att patienten blir stämplad av tidigare

diagnoser och detta kan orsaka att patienten inte ses med nya ögon. En annan risk vi

identifierat kan vara att patientens integritet hotas eftersom ett nationellt

journalföringssystem innebär att fler har tillgång till journalinformation. Denna mänskliga

faktor kan delvis elimineras med hjälp av den lagstiftning som redan finns. Systemen är

även utformade att personalen har en logg som lämnar ett avtryck varje gång en journal

läses. Därmed kan anställda inte läsa journaler som de inte är berättigade till utan att bli

upptäckta. Utifrån de ovannämnda aspekterna menar vi att de positiva väger tyngre än de

negativa.

6.2 DE SOM ARBETAR MED SYSTEMET

För att ett gemensamt journalföringssystem ska vara möjligt att införa är det nästintill ett

måste att organisationen är redo att förändras för att kunna förbättras. De måste använda

sig av likadant kommunikationssätt inom journalföringssystemet för att de ska kunna

kommunicera genom systemet. Dock är en betydande faktor att olika professioner ger

avkall på sitt revirtänk som existerar såväl inom enheter som över organisatoriska gränser.

Anledningen till att detta är viktigt är för att revirtänket försvårar processen med ett

gemensamt system. Vi menar att sjukhusen inte ser utanför sitt eget område utan de tänker

endast på sin egen process inom sin enhet. De behöver sätta journalprocessen i ett större

rikstänkande perspektiv och tänka på vad de tillsammans kan göra för att gynna processen

istället för att endast se till vad de själva kan åstadkomma internt. För att kunna utföra detta
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krävs det att vårdenheter får den kunskap som behövs. Kommunikation måste ske såväl

horisontellt som vertikalt för att denna typ av process ska kunna genomföras och fungera.

För att kunna nyttja ett gemensamt system krävs det att instanser även kan samarbeta över

gränser. De måste förstå att om de har ett fungerande journalföringssystem innebär det att

organisationen kan bespara en del av den tid som för tillfället spenderas på administrativt

arbete.

Vi har uppmärksammat att det finns en problematik kring språkbruket. Det innebär att de

olika vårdgivarna använder sig av skild terminologi. Konsekvenser blir att de finns en

svårighet att förstå och tolka information som kommer från skilda professioner inom en

enhet, enheter emellan samt sjukhus emellan. För kunden innebär det att de kan drabbas

negativt. Vi menar därför att de behöver utforma en gemensam ram för vilken terminologi

som ska användas i journalföringen. Om detta existerar blir processen smidigare och

därmed innebär det att personal inte behöver söka information gällande vad

journalanteckningar betyder. Som tidigare diskuterats anser vi att den existerande hierarkin

inom sjukhusvärlden inte är processhämnande. Med detta menar vi att hierarkin är närmast

nödvändig, dock får den inte ha så pass mycket utrymme att den hindrar ett

gränsöverskridande arbete. Det måste finnas personal med större makt som kan ta väl

grundade beslut exempelvis gällande en patient. Samtidigt får denna makt inte missbrukas

för att hävda sig eller motsäga sig systemutvecklingen och på så sätt hämma processen.

6.3 ETT NATIONELLT ANVÄNDANDE

Som tidigare nämnts har landstingen makten över hur det interna sjukvårdssystemet ska

utformas och verka samt hur resurserna fördelas. För att ett nationellt journalföringssystem

ska kunna implementeras menar vi att beslutsfattandet inte kan ligga på landstingsnivå.

Detta kan komma att innebära en spridning i val av journalföringssystem vilket motsäger

sig strategin gällande ett gemensamt system. Vi tror att om ett beslut tas på högre nivå

kommer detta leda till att samtliga landsting och kommuner måste använda sig av samma

system. Om detta införs tror vi även att det kommer att bli mer enhetligt och därmed kan

monetära resurser sparas. Vi menar dock att denna strategi inte löser problematiken

självmant. Det är fortfarande viktigt att fokusera på gränsöverskridande arbete och

kommunikation för att en användning av ett gemensamt system ska bli optimalt. En
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gemensam kultur och värdegrund blir näst intill avgörande för att kunna skapa och

upprätthålla gränsöverskridande arbete. Utan dessa faktorer kommer det vara näst intill

omöjligt att implementera ett gemensamt journalföringssystem då de inte har samma syn

på hur arbetet ska genomföras.

För att ett nationellt journalföringssystem ska bli möjligt måste motsägelserna mellan

Socialdepartementet och Datainspektionen lösas. Vi förstår Datainspektionens syn

gällande patientintegriteten, dock är nyttan av ett gemensamt journalföringssystem så pass

stor att det väger tyngre. Vi menar dock att en patients integritet inte tar skada av denna typ

av system eftersom denne skyddas av den lag som innefattar att endast den som har en

vårdkontakt har rättighet att läsa journalen. Den mänskliga faktorn går aldrig att eliminera,

men på grund av lagen och de restriktioner som finns anser vi att det inte är en tillräcklig

orsak att inte införa ett nationellt journalföringssystem.
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7. SVARET

I detta avsnitt kommer vi att svara på frågeställningen som vi har format uppsatsen utefter.

Denna lyder:

 Varför och på vilket sätt är det problematiskt att skapa en välfungerande

informationsprocess inom kunskapsintensiva tjänsteverksamheter?

Vi anser att våra slutsatser går att lyfta ur sin kontext gällande sjukvård och appliceras på

andra kunskapsintensiva tjänsteorganisationer där det finns en informationsprocess. Först

kommer vi att fokusera på den problematik som finns och hur den kan elimineras. Därefter

kommer vi komma med ett konkret bidrag gällande hur informationsprocesser kan

förbättras.

7.1 PÅ VILKET SÄTT ÄR DET

PROBLEMATISKT?

Vi har identifierat att informationsprocessen kan förbättras och effektiviseras med hjälp av

två olika faktorer; kommunikation och gränsöverskridande arbete. Det vi funnit är att i

dagsläget finns det brister gällande dessa två faktorer. För att inom organisationer lyckas

att skapa en kvalitativ informationsprocess anser vi det avgörande att fokusera på

problematiken gällande kommunikation och gränsöverskridande arbete.

Vi har uppmärksammat att det finns hinder för kommunikation i och med olika

professioner och kulturer. De olika professionerna har ofta en tendens att ha ett starkt revir-

och makttänkt där de sätter sin egen vinning i fokus. På så sätt missar de att de skulle

kunna skapa ett större värde tillsammans med andra enheter och organisationer. En

skiftande kultur kan även innebära komplikationer i processen och kommunikationen. Det

är viktigt att enheter och organisationer som ska samarbeta pratar samma språk och har

liknande rutiner för att en helhet skapas. För att en informationsprocess inom

kunskapsintensiva tjänsteorganisationer ska vara möjlig är det av stor vikt att fokusera på

den interna och externa kommunikationen. Dessa kommunikationer måste även fungera
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både i ett horisontellt och ett vertikalt led. För att detta ska kunna genomföras anser vi att

det måste ske en förändring i det gränsöverskridande arbetet.

När organisationer lägger en större fokus på hur de kommunicerar underlättar det för att i

sin tur skapa ett gränsöverskridande arbete. Vi anser att problematiken gällande

gränsöverskridande arbete, både inom interna och externa led, är den bidragande faktorn

till att informationsprocessen inte fungerar på ett optimalt sätt inom organisationer. Genom

ett utökat arbete inom detta anser vi att såväl organisation som kund kan gynnas.

Organisationen gynnas i den mån att effektivitet skapas, dubbelarbete minimeras och

resurser sparas. Läggs fokus på ett kundperspektiv kan även de främjas av en förbättring av

informationsprocessen. Denna förbättring innebär att kunden sätts i fokus vilket kan leda

till en ökad upplevd kvalitet av tjänsten då de ständigt får den informationen som behövs

för att skapa ett utvidgat tjänsteerbjudande. Detta kan i sin tur bidra till en ökad

kundlojalitet och positiv word-of-mouth. I och med detta anser vi att det är av stor vikt att

kunskapsintensiva tjänsteorganisationer ser på informationsprocessen som en central del i

deras tjänsteerbjudande. Vi menar på att ett aktivt arbete med detta bidrar till

konkurrensfördelar för företag och en ökad upplevelse för kunden.

7.2 VARFÖR ÄR DET PROBLEMATISKT?

Vi har identifierat att den problematik som återfinns inom informationsprocessen mynnar i

att kunden inte är i fokus. Likt tidigare diskussioner anser vi att en ökad kundfokusering

skulle främja både organisation och kund. För att kunskapsintensiva tjänsteorganisationer

ska förstå och kunna använda vårt resonemang har vi valt att konkritisera det med hjälp av

en modell vi skapat. Anledningen till detta är vi anser att denna modell bidrar med ett

Service Management-perspektiv på den redan befintliga teorin. Genom att applicera

modellen på kunskapsintensiva tjänsteorganisationer tror vi det kan skapa en större

förståelse av vikten kring kundens medverkan inom informationsprocessens aktiviteter.
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Figur 4. Informationsprocessen med kunden i fokus

Modellen vi skapat gällande informationsprocessen bidrar med de aspekter som andra

modeller gällande processer saknar. Denna modell fokuserar på kunden och att var

aktivitet i processen ska vara värdeskapande just för denne. Med detta menar vi att i varje

aktivitet i informationsprocessen bör vara utformad med kunden i åtanke. Dagens samhälle

går mot ett mer kundinriktat arbetssätt där även kunden ställer större krav på tjänster. Vi

tror dock att det är viktigt för kunskapsintensiva tjänsteorganisationer att inse att denna

kundfokusering bör genomsyra hela tjänsteerbjudandet. Vi har funnit en avsaknad av

denna fokusering inom informationsprocesser. En fara kan vara att organisationer ser på

informationsprocesser som något som endast påverkar dem internt och glömmer bort

kundens roll och dess påverkan av den.

Genom att applicera en kundfokus på var aktivitet inom informationsprocessen anser vi att

en ännu mer kvalitativ tjänst kan skapas. När information flödar fritt mellan aktiviteter och

är anpassade för att kunden ska kunna ta del och gynnas av dem skapas effektivitet inom

kunskapsintensiva tjänsteorganisationer. Om detta tänk appliceras på

informationsprocessen menar vi att det är såväl kund som organisation som får tar del av

fördelarna. På så sätt tillämpar denna modell ett Service Management-perspektiv på

processteorin.
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8. VIDARE FORSKNING

Under denna studie har vi funnit intressanta infallsvinklar för en vidare forskning inom

ämnet gällande informationsprocesser. Vi hade tyckt det vore spännande att följa hur

genomförandet av ett gemensamt journalföringssystem hade gått till i praktiken såväl inom

Region Skåne som nationellt. Detta genomförande skulle kräva en stor fokusering på

kommunikation och gränsöverskridande arbete för att den gemensamma satsningen ska

lyckas. En annan infallsvinkel som vore intressant att studera är hur ledningen arbetar för

att möjliggöra en förbättring av informationsprocesser.

Det vore även av intresse att analysera hur väl vår modell skulle fungera i praktiken. Ifall

det nya synsätt vi identifierat kan bidra med en förändring i hur kunskapsintensiva

tjänsteorganisationer förhåller sig till informationsprocesser.



47

9. KÄLLFÖRTECKNING

9.1 LITTERATUR

Alvesson, Mats. (2004). Kunskapsarbete och kunskapsföretag. Liber Ekonomi: Malmö.

Backman, Jarl. (2009). Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur AB: Lund.

Bakka, F Jorgen, Fivelsdal, Egil & Lindkvist, Lars. (1999). Organisationsteori. Struktur,

kultur & processer. Daleke Grafiska AB: Sverige.

Dahlström, Anita. Holmström, Stefan & Ramström, Dick. (2001). Med individen i fokus –

nätverk för gränsöverskridande. Börje Ingmarsson grafiska: Göteborg.

Falkheimer, Jesper & Heide, Mats. (2007). Strategisk kommunikation. Narayana Press:

Danmark.

Flaa, Paul. Hofoss, Dag. Holmer-Hoven, Finn. Medhus, Thorstein & Ronning, Rolf.

(1995). Introduktion till organisationsteori. Studentlitteratur: Lund.

Grönroos, Christian. (2002). Service Management och marknadsföring – En CRM ansats.

Liber: Malmö.

Ljungberg, Anders & Larsson, Everth. (2001). Processbaserad verksamhetsutveckling.

Narayana Press: Danmark.

Lovelock, Christopher & Wirtz, Jochen. (2007). Service marketing. People, technology,

strategy. Pearson Prentice Hall cop. 2007: Upper Saddle River.

Rentzhog, Olof. (1998). Processorientering. En grund för morgondagens organisationer.

Studentlitteratur: Lund.

Thylefors, Ingela. (2007). Arbetsgrupper. Från gränslösa team till slutna rum. Bokförlaget

natur och kultur: Stockholm.

Trost, Jan. (2005). Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur: Lund.



48

Westrup, Ulrika. & Persson, Jan E. (2007). Gränsöverskridande ledarskap och styrning -

Förutsättningar för preventivt arbete med barn och ungdomar – ProG-projektet. Stiftelsen

Allmänna Barnhuset: Stockholm.

9.2 ARTIKLAR

Wikström, Ewa. (2001). Produktiv och reproduktiv kommunikation i gränsöverskridande

samverkansprojekt. Kommunal ekonomi och politik, vol. 5, nr 2.

Lovelock, H. Chrisopher. (1999). Developing marketing strategies for transnational service

operations. Journal of Service Marketing. Vol. 13. Nr.4/5.

9.3 PERSONELLA KÄLLOR

Anonym. Patientberättelse. Möte: 2010-04-26.

Areskog, Lennart. Sjukhuschef. Landskrona Lasarett. Möte: 2010-04-28.

Erdtman, Joakim. Socialminister Göran Hägglunds stab. E-post: 2010-04-29.

Jangsell, Pia. Enhetschef för arkiv/scanning. Helsingborgs Lasarett. Möte: 2010-04-29.

Kvist, Ulf. Sjukhuschef. Kristianstad Lasarett. Telefonintervju: 2010-04-28.

Månsson, Caroline. Politisk sekreterare till Henrik Hammar Region Skåne Telefonintervju:

2010-04-26.

Persson, P. Ingrid. Tjänsteutvecklare IT-Utveckling. Ystad Lasarett. Möte: 2010-04-22.

Sandell, Anna. Sjuksköterska. Trelleborgs Lasarett. E-post: 2010-04-27.

Sjöblom, Anders. Systemadministratör för Melior 1.5. Helsingborg Lasarett. Möte: 2010-

04-29.



49

9.4 ELEKTRONISKA KÄLLOR

Datainspektionen. Tillgänglig: http://www.datainspektionen.se/lagar-och-

regler/patientdatalagen/. (Läst: 2010-05-18).

Landstinget Halland. Tillgängligt:

http://www.lthalland.se/lth_templates/newsandpresspage____21142.aspx. (Läst: 2010-05-

18.)

Lagen.nu. Tillgänglig. http://lagen.nu/2008:355. (Läst: 2010-04-19).

Nationalencyklopedin. Tillgänglig: http://www.ne.se/lang/f%C3%B6retagskultur. (Läst:

2010-05-19).

Notisum. Tillgänglig: http://www.notisum.se/Rnp/SLS/lag/19730289.htm. (Läst: 2010-04-

19).

Notisum. Tillgänglig: http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19800100.htm. (Läst: 2010-

04-19).

Region Skåne. Tillgängligt: http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=283296. (Läst:

2010-05-18).

Region Skåne. Tillgänglig: http://www.skane.se/templates/page.aspx?id=195341. (2010-

05-21).

Regeringen. Tillgänglig: http://www.regeringen.se/sb/d/10230/a/97250. (Läst: 2010-04-

21).

Regeringskansliet. Tillgänglig: http://www.sweden.gov.se/sb/d/6255/a/59662. (Läst: 2010-

04-21).

Sjukvårdsrådgivningen. Tillgänglig: http://www.svrinfo.se/Vardgivartjanster/Pascal. (Läst:

2010-04-21).

http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/patientdatalagen/
http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/patientdatalagen/
http://www.lthalland.se/lth_templates/newsandpresspage____21142.aspx
http://lagen.nu/2008:355
http://www.ne.se/lang/f%C3%B6retagskultur
http://www.notisum.se/Rnp/SLS/lag/19730289.htm
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19800100.
http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=283296
http://www.skane.se/templates/page.aspx?id=195341
http://www.regeringen.se/sb/d/10230/a/97250
http://www.sweden.gov.se/sb/d/6255/a/59662


50

10. BILAGOR

10.1 BILAGA 1

Rapport från Socialstyrelsen

Region Skåne. Tillgänglig: http://www.skane.se/templates/page.aspx?id=195341. (2010-05-21).

http://www.skane.se/templates/page.aspx?id=195341
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10.2 BILAGA 2. ENKÄTFRÅGOR

Fråga 1. Vilket år är du född?

1957: 1

1959: 1

1968: 2

1979: 1

1980: 1

1981:1

1982: 1

1983: 2

1984: 3

1985: 8

1986: 5

1987: 2

1989: 2

Fråga 2. Har du varit med om en längre sjukvårdsprocess som innefattar att du varit

tvungen att besöka flera olika läkare/avdelningar?

JA: 17 NEJ: 13

Fråga 3. Anser du att information du fått vid ett läkarbesök varit lätt att förstå?

Lätt: 6

Ganska lätt: 7

Förståligt: 10

Ganska avancerat:3

Avancerat:4

Fråga 4. Anser du att patientansvar att föra information vidare är för stort?

Ja: 12 Ibland: 8 Nej: 10

De som svarade ja på fråga 1.

Fråga 3. Anser du att information du fått vid ett läkarbesök varit lätt att förstå?

Lätt: 2

Ganska lätt: 2

Förståligt: 6

Ganska avancerat:3

Avancerat:4

Fråga 4. Anser du att patientansvar att föra information vidare är för stort?

Ja: 9 Ibland: 5 Nej: 3
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10.3 BILAGA 3. INTERVJUFRÅGOR

Nedan presenteras frågorna i utgick från i våra intervjuer. Vi valde att använda oss av sex

stycken huvudfrågor och lät sedan följdfrågor anpassas efter samtalets gång.

 Hur ser er journalhantering ut idag?

- Om ni har datajournaler använder ni er av kompatibla system så journaler kan

överföras mellan enheter?

o Om inte, varför?

o Om ja, hur ser fördelarna ut med detta?

 Vilka enheter samverkar kring journalhantering?

 Hur ser du på patientansvaret? Blir det för stort när journaler inte alltid kan delas

läkare/sjukhus emellan?

 Vilka resurser och medel skulle krävas för att införa ett gemensamt journalsystem på

sjukhuset?

 Ser du att det finns några hinder med ett gemensamt journalsystem?

 Vilka fördelar ser du med ett gemensamt journalsystem?
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