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Abstrakt  
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Utgivare: Institutionen för informatik  
Handledare:  Markus Lahtinen  
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Publicerad: 2012 
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Syftet med denna uppsats är att belysa problematiken omkring IT-stöd inom sjukvården ur 
SUS (Skånes universitetssjukhus) perspektiv, och därigenom bidra med förbättringsförslag 
gällande införande av IT-stöd inom klinisk verksamhet. Helt enkelt diskutera samt lyfta 
problematiken och vad denna kan förmodas bero på. Därmed identifiera heta områden som 
bör prioriteras för att minska dagens svårigheter och via dessa härleda förbättringsförslag. 
Uppsatsen är ett bidrag till debatten om teknik och sjukvård och kan förhoppningsvis 
medverka till en bättre vård per skattekrona samt en maximerad vårdinsats.  
 
Upplägg för undersökningen bestod av en för- och huvudstudie, båda genomförda vid SUS. 
Förstudiens syfte var att utröna eventuella möjligheter gällande IT-stöd inom vården, vilket 
resulterade i ett underlag vidare använt som bas för huvudstudien. Huvudstudiens syfte var att 
klargöra svårigheter i samband med införande av IT-stöd, för att därefter arbeta fram 
förbättringsförslag omkring system inom vården.  

Resultat från huvudstudien bekräftar att det föreligger en bred problematik gällande IT-stöd 
inom SUS. Att de IT-stöd som nyttjas inte är anpassade efter den kliniska verksamheten och 
att systemen till stor del inte är användarvänliga, vilket ger negativa konsekvenser både för 
verksamheten och för de kliniska professionerna. Möjlig orsak kan härledas till en svag 
kommunikation överlag vilket genererat en oöverensstämmelse mellan teknik, arbetsuppgift 
och individ, även att verklighet och föreställning om IT-stöd skiljer sig åt beroende på 
profession. Just nämnda har i sin tur orsakats av bl.a. en svag organisatorisk närhet, bristande 
kunskap om IT-stöd, obefintligt samarbete mellan IT-ansvariga och de kliniska 
professionerna samt avsaknad av uppföljning från tidigare införande. 

Utifrån ovanstående utarbetades fem slutsatser i form av förbättringsförslag, dessa innebär 
inte ett generellt recept för ett framgångsrikt införande, utan möjliga områden var det finns 
utrymme för förbättring gällande införande av IT-stöd inom klinisk verksamhet. 
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1 Inledning 

Teknik och vård står under ständig förändring, att införa IT-stöd framgångsrikt inom vården 
har visat sig vara en svår uppgift (Berg, 2001). Troligtvis finns det märkbara problem med 
dessa IT-stöd, som resulterar i ett glapp mellan vad stödet faktiskt kan bidra med och 
verkligheten (Heeks, 2006). Mer specifikt så anses 60 – 70 procent av de system som 
utvecklats för vården misslyckas (Ammenwerth et al, 2006). Det är därför rimligt att anta att 
det föreligger en divergens i utvecklingen mellan sjukvård och teknik (Berg, 2009). En tydlig 
konsekvens av detta noteras i antal Lex Maria fall, var så mycket som en femtedel av samtliga 
ärenden är IT-relaterade (Berg, 2009).  

Antal Lex Maria anmälningar som är IT-relaterade har under de senaste två åren ökat med 63 
procent. En fjärdedel av de händelser som rapporterades inom denna procentsats handlade om 
sjukdom eller skada, övriga problem bedömdes allvarliga med en stor risk för skada (Jerräng, 
2011). Anledningen till denna stegring av Lex Maria fall anses vara en kombination av 
systemfel, användarvänlighet, men även lokala organisatoriska problem som tyder på att 
arbetet inte är organiserat så att systemen används optimalt (Mitz, 2011).  

På en mer detaljerad nivå går 18 procent av en sjukhusläkares arbetstid åt patienttid, 
resterande ägnas åt administrativt arbete och diverse möten (Adler & Tegerot, 2004). Fem 
miljoner kronor skulle kunna sparas varje år, innebärandes en timmes arbetstid per dag om 
diverse IT-system inom sjukvården fungerade bättre och var utformade utifrån användarens 
perspektiv (UserAwards, Vårdförbundet, Kommunal, SKTF, Läkarförbundet, SKL, 2010). 

Enligt Regeringskansliet är ett av de viktigaste verktygen för att förnya och utveckla vård- 
och omsorgsverksamheter IT, vårdkvalitet, patientsäkerhet och tillgänglighet kan förbättras 
genom användning av olika former av IT-stöd (Regeringskansliet, 2005). Nuvarande IT-stöd 
ger dock inte de positiva effekter som kan genereras då användningen varierar inom 
vårdsektorn, och även då många av de stöd som finns idag inte kommunicerar med varandra 
(Regeringskansliet, 2005). Ett bra exempel på just nämnda är en intern granskning av 
Huddinge- och Karolinska sjukhuset som visade att 380 olika system fanns i drift vid det nya 
storsjukhuset efter fusionering (Computer Sweden, 2004). Sannolikheten att dessa system 
hade en överlappande funktionalitet och arbetade parallellt med samma funktion och i 
liknande syfte var stor (Computer Sweden, 2004). 

IT-användningen inom vården har naturligtvis även genererat en del positiva effekter, tyvärr 
är det dock så att förväntningarna sällan helt infriats och kanske resulterar detta i att IT-
användningen tar mer tid i vardagen (Regeringskansliet, 2005). Ofta blir kostnaderna högre än 
vad som beräknats och ett skäl till detta är att utgiften för system vanligen underskattats, samt 
även svårigheten med själva införandet (Regeringskansliet, 2005). I regeringens skrivelse för 
nationell IT-strategi för vård och omsorg nämns att IT-användningen varierar mellan kommun 
och landsting, samt att infrastrukturen är ojämnt utbyggd inom verksamheterna 
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(Regeringskansliet, 2005). Denna ojämnhet resulterar i att olika vård- och omsorgsenheter 
ofta har svårt att utbyta information med varandra och att systemen i sig inte är utformade så 
att de enkelt kan kompletteras med nya funktioner.  

Om IT-stöd även fortsättningsvis införs separat i varje verksamhet, och i bristande 
samordning kommer säkerligen positiva effekter genereras specifikt för verksamheten, men 
inga nyttoeffekter kommer uppstå för den enskilde (Regeringskansliet, 2005). Ett 
”stuprörstänk” vilket innebär att verksamheterna arbetar enskilt i siloform, gynnar alltså inte 
verksamheten i längden, utan resulterar i svårigheter och troligtvis i höga kostnader 
(Regeringskansliet, 2005).  

Troligtvis finns det ett antal orsaker till varför denna problematik är ett faktum. En möjlig 
orsak är att det saknas klinisk förankring hos nyckelpersoner med mandat att införa IT-system 
inom sjukvården, och att det omvänt saknas kunskap om teknik hos nyckelpersoner inom 
vården (Berg, 2009). Det kan också vara så att det föreligger en naiv syn gällande 
implementering och okunskap om behov hos medarbetaren inom vårdsektorn. En annan 
möjlighet är att detta bekymmer är kultur- och organisationsbetingat, vilket innebär att vården 
skiljer sig åt i jämförelse med det privata näringslivet, och därför inte är kompatibelt med 
system som implementeras inom den privata sektorn. Helt enkelt att systemen inte utvecklas 
eller modifieras efter vården och dess medarbetare (Johnson, 2006). Ytterligare bidragande 
orsak till just nämnda svårighet kan också vara att krav på en kompetent IT-leverantör ställs 
av medarbetare inom sjukvården som saknar detaljkunskap om teknik (Berg, 2009).  

Socialstyrelsen bekräftar ovanstående och konkluderar vid utarbetande av nationell IT-strategi 
för vård och omsorg att ”många avvikelser som rapporterats i hälso- och sjukvård och 
socialtjänst kan undvikas om det finns tillgång till en väl strukturerad information som 
presenteras efter respektive aktörs behov” (Socialstyrelsen, s 8, 2009). Faktum är att en 
nödvändighet för god och säker vård är tillgång till relevant information (Regeringskansliet, 
2005). Om IT-stöd inom vården fungerar bättre finns det mycket att vinna, antal Lex Maria 
fall hade troligtvis minskat, patienten hade fått en bättre vård och möjligtvis hade även 
ekonomin gynnats.  
 
Att det föreligger en problematik med IT-stöd inom vården är en realitet, detta huvudbry är 
oroväckande då antal Lex Maria fall relaterade till teknik verkar öka år efter år. Det finns ett 
antal teorier om hur detta dilemma uppstått, oavsett orsak måste skälen till denna problematik 
klargöras för att därigenom identifiera förbättringsmöjligheter omkring införande av IT-stöd 
inom vården.  

1.1 Bakgrund om studieobjektet  

Storsjukhuset Skånes universitetssjukhus (SUS) bildades 2010-01-01 efter en 
sammanslagning av Universitetssjukhuset i Malmö (UMAS) och Universitetssjukhuset i Lund 
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(USIL). SUS är en del av Region Skåne och Sveriges tredje största universitetssjukhus med ca 
12 500 medarbetare totalt. På SUS finns 47 kliniker var Ortopediska kliniken är en. 

Ortopediska kliniken vid SUS är en av Sveriges största ortopediska kliniker med cirka 650 
anställda. Denna klinik blev efter sammanslagning av två separata kliniker vid UMAS och 
USIL en gemensam klinik 2010-05-01. Syftet med att bilda en gemensam ortopedisk klinik 
var att bli ledande i landet inom ortopedi gällande tillgänglighet, medicinskt kvalité, 
forskning, utveckling och utbildning, samt att öka kostnadseffektivitet och patientnytta 
(Region Skåne, 2008). Kliniken bedriver verksamhet i både Lund och Malmö. 

1.2 Problemområde, syfte & forskningsfråga  

Idag brukas två separata interna webbaserade system för promemoria (PM) via klinikens 
intranät vid Ortopediska kliniken. Dokumenten som hanteras är medicinska dokument och 
vårddokument med information gällande exempelvis dosering, riktlinjer, tillvägagångssätt vid 
behandling eller vid undersökning, som medarbetaren vid kliniken behöver i sitt vardagliga 
arbete. De två systemen är en kvarleva av den fusionsprocess som kliniken genomgått, då de 
två tidigare befintliga verksamheterna utarbetat dokumenthanteringssystem för PM vid 
respektive klinik.  

De två systemen opererar enskilt vid vardera ort. Kliniken önskar ersätta dessa med ett nytt 
gemensamt för hela kliniken, för att kunna införa ett IT-stöd framgångsrikt måste det 
klargöras om det föreligger problem med införande av IT-stöd och vad denna förmodas bero 
på. Därefter utifrån problemområde identifiera förändringsmöjligheter och förbättringsförslag 
för att uppnå ett framgångsrikt införande.  

Utifrån detta ställs följande undersökningsfråga: Vilka svårigheter finns det med införande av 
IT-stöd på SUS?  Denna fråga styr metoddelen och via resultaten identifieras väsentliga 
områden som sedan mynnar ut i slutsatser var förbättringsförslag anges för att uppfylla 
uppsatsens syfte som beskrivs nedan. Uppsatsens forskningsfråga blir därför: Hur kan 
processen för införande av It-stöd inom vården förbättras? 

IT inom sjukvård bör ha högsta prioritet då vården står under ständig förändring, och 
framförallt då ekonomin inom den kliniska världen är konstant ansträngd med ständiga 
besparingar och nedskärningar. Syftet med denna uppsats är att belysa problematiken med 
IT-stöd inom sjukvården ur ett SUS perspektiv, och utifrån detta bidra med ett par 
förbättringsförslag gällande införande av IT-stöd inom sjukvården. Helt enkelt att diskutera 
samt lyfta problematiken och vad detta kan förmodas bero på, för att därigenom identifiera 
heta områden som bör prioriteras för att minska dagens problematik. Uppsatsen är ett bidrag 
till debatten om teknik och sjukvård och kan förhoppningsvis medverka till en bättre vård per 
skattekrona samt en maximerad vårdinsats.  
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1.3 Avgränsning 

Uppsatsen omfattar endast SUS och dess IT-stöd i mer generell karaktär. I förstudien berörs 
endast det stöd som finns för PM-hantering vid Ortopediska kliniken. I huvudstudien omfattas 
de IT-stöd som finns och brukas vid SUS utav de respondenter som deltar i undersökningen. 
Endast anställda vid SUS, Ortopediska kliniken omfattas i förstudien, mer specifikt 
respondenter från vårdenhet 4 och mottagning i Malmö, samt vårdenhet 12 och dess 
mottagning i Lund.  

Endast frågor som distribueras i samband med förstudien via webbenkät tas hänsyn till vid 
utvärdering, och endast dessa resultat används som underlag till huvudstudien. Huvudstudien 
omfattar endast svar från fyra respondenter anställda på SUS som valdes ut för intervju. 
Endast svar från dessa personer tas hänsyn till och används som underlag för analys, 
diskussion och för uppsatsens slutsatser. IT-stöd på SUS granskas utifrån respondenternas 
perspektiv, där en mer detaljerad inspektion av respektive IT-stöd inte omfattas inom ramen 
för denna uppsats.   
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2 IT & sjukvård 

2.1 Vad är så speciellt med sjukvården? 

För att kunna besvara vad problematiken med IT-stöd inom SUS förmodas bero är det viktigt 
att först klargöra hur sjukvården särskiljer sig från den privata sektorn. Detta för att forskning 
entydigt visar att vårdpersonalens grundläggande egenskaper, teknologi och även 
sammanhang skiljer sig åt i jämförelse med andra organisationer (Chau & Hu, 2002). 
Sjukvården är därför en speciell värld som måste tas hänsyn till vid införande. Ett rimligt 
antagande är att dess unika profil troligtvis påverkar samtliga faser vid lansering av ett 
IT-stöd, eller i alla fall bidrar till att implementering bör hanteras på ett annat sätt än vid 
införande av system inom andra instanser. 

För att lyckas med att införa ett system i sjukhusvärlden krävs därför en kännedom och även 
kunskap om sjukvårdens just nämnda unika profil. Men vad är det då som är så speciellt med 
sjukvården? Är det svårare att införa och använda teknik inom denna organisation än inom 
andra instanser? Nu följer de mest relevanta delarna för vården som tillsammans utgör en 
teoretisk bas för vad som är viktigt att ta hänsyn till vid införande av system inom klinisk 
verksamhet. 

2.1.1 Organisation 

Organisationers struktur och uppbyggnad skiljer sig åt beroende på mål och syfte med 
verksamheten, intressant för denna uppsats är den så kallade byråkratiska strukturen som ofta 
tillämpas i syfte att organisera stora enheter. En speciell form av den byråkratiska strukturen 
kallas professionell byråkrati och tillämpas bl.a. inom sjukhus (Nyman et al, 2010). Då SUS 
bedriver vård praktiseras professionell byråkrati som innebär en komplex och svårföränderlig 
organisationsstruktur som grundar sig i djupt rotade tankemönster och som inte uppmuntrar 
till kreativitet (Mintzberg, 1999).  

Den professionella byråkratin bygger på specialisering från professionella ämnesområden 
eller discipliner, som kombineras med en administrativ samordning av verksamheten. Unikt 
för denna struktur är att den professionella byråkratin vanligtvis ses som den mest besvärliga, 
då formen ofta kan leda till motsättningar mellan den administrativa och den professionella 
enheten (Axelsson, 1998). Nyss nämnda torde vara unikt och viktigt att ta hänsyn till vid 
införande, just att organisationen är svårstyrd, och kanske att det därigenom finns 
motsättningar mellan vårdpersonal och IT-medarbetare.  

En följdfråga till nyss redovisad teori är om och isåfall hur denna form förändrats under åren 
och det visar sig att organisationsformen inom sjukvården successivt har förändrats mot en 
mer decentraliserad och organisk struktur, vilket är väsentligt mer flexibelt än en traditionell 
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byråkratisk form (Axelsson, 1998). SUS tillämpar en decentraliserad struktur vilket var ett 
medvetet val från dåvarande sjukhuschef vid storsjukhusets bildande, i syfte att beslut bör 
fattas ute i verksamheten och därigenom undvika att bli en tungrodd organisation (Nyman et 
al, 2010). Denna förändring är viktig att ta med i beaktning gällande arbetet med införande av 
IT-stöd på SUS då utvecklingen kanske innebär att det är lättare att implementera system då 
organisationen idag tyckes mer flexibel.  

Det är då även rimligt att anta att de system som finns inte matchar denna omställning, och 
forskning bekräftar mycket riktigt att dagens system utformats av teknikens möjligheter och 
inte utifrån den organisatoriska utveckling som skett, utan har istället baserats på en central 
styrning av sjukvården som fanns tidigare. Naturligtvis är därför dessa system mindre 
lämpade för dagens sjukvård, och då systemen förutsätter en central planering upplevs de ofta 
som tungrodda och långsamma med ett visst eftersläp (Axelsson, 1998).  

Hur sjukvårdens struktur och organisation fungerar står nu klart, men vem är det då som 
arbetar inom denna organisation och vad är det som karaktäriserar vårdpersonal och dess sätt 
att arbeta med IT? Nu följer en beskrivning av sjukvårdens medarbetare, de kliniska 
professionerna och dess relation till IT-stöd inom sin vårdverksamhet.  

2.1.2 Kliniska professioner 

Definitionen av den professionella byråkratin som tidigare avhandlats är just dess 
medarbetare och deras sätt att arbeta, helt enkelt att vårdpersonal som utför sina 
arbetsuppgifter utifrån specialistkunskaper faktiskt karaktäriserar professionell byråkrati 
(Nyman et al, 2010). Majoriteten av vårdens medarbetare har akademisk bakgrund och 
besitter därför stor kunnighet samt specialistkunskap inom sin profession, vilket dessutom 
genererar en viss grad av självstyrande gentemot ledningen (Axelsson, 1998). Denna 
konstellation av en speciell själstyrande expertkategori av medarbetare är därför en viktig 
variabel att ta hänsyn för denna uppsats, kanske är det därför vårdpersonalen är relativt 
svårstyrd som avhandlats tidigare.  

Oavsett finns det härigenom väsentliga skillnader mellan administratörer och vårdpersonal då 
de förstnämnda därför har sin lojalitet gentemot organisationen och vårdpersonalen gentemot 
sin yrkesgrupp som med särskilda behörigheter skapar en yrkesmässig gemenskap större än 
den organisatoriska tillhörigheten (Axelsson, 1998). Nyss nämnda ger en bild av två skilda 
världar inom den professionella byråkratiska byråkratin, två enheter med olika lojalitet och 
bakgrund. Om kommunikationen mellan dessa två miljöer brister kan det troligtvis bli svårt 
att införa nya system då det är rimlig att anta att de två har olika perspektiv och mål inom 
verksamheten. 

Om expertisen genererat ett självstyrande gentemot ledningen, vad är det då som styr de 
kliniska professionerna? Forskning visar att kvalitetskrav och normer utifrån yrke styr 
vårdpersonalen och som därför är svåra att manövrera med byråkratiska regler och 
bestämmelser (Axelsson, 1998). De kliniska professionerna är svåra att leda och det är inte 
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den administrativa enheten i sig som styr, utan den kliniska specialiteten med normer, var en 
rimlig hypotes borde vara att det därför är svårt att genomföra förändringar inom vården. 
Denna hypotes stöds av forskning som visar på att försök till att förändra inom vården ofta 
misslyckas, då det utvecklas ett behov av fokus på den egna verksamheten och därigenom 
genereras ett avstånd till förändringsförslag (Brorström, 2004).  

Ett flertal system inom sjukvården förefaller anta att användargruppen som i detta fall är en 
klinisk profession besitter detaljerad kunskap om IT, vilket inte är korrekt då vårdpersonal är 
en medicinsk skolad profession. Det kan därför vara svårt för användaren att finna tid att sätta 
sig in i systemets funktionalitet, då systemet inom vården ofta är ett verktyg för att stödja den 
primära arbetsuppgiften som är klinisk tjänstgöring (Rigby, 2004). Denna väsentliga skillnad 
tycks ha försummats och hälsoinformatik har fått minimal uppmärksamhet, vilket bidragit till 
problematik och okunskap om användarprofil hos vårdpersonal (Johnson, 2006).  

Användarprofilen hos sjukvårdspersonal skiljer sig av den orsaken betydande åt i jämförelse 
med användare inom den privata sektorn. Systemen inom sjukvården har ett antal egenskaper 
som karakteriserar dem från andra datasystem vilket redovisas nedan i Tabell 2.1. 

Tabell 2.1 Egenskaper som karakteriserar användare och system inom sjukvården (Rigby, 2004) 

 

Tabell 2.1 visar på skillnaden mellan vårdprofessionen och andra sektorer i hur man ser på 
sina system, för IT-stöd inom vården så skall systemet ofta vara ett stöd och i många andra 
branscher har dessa en mer central roll. Rigby drar paralleller till finanssektorn där IT-stöd är 
primärt och visar att vissa branscher är mer IT-beroende är andra, exempelvis transaktionella 
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system som är strategiskt viktiga. Värt att notera är att även inom vården finns nischer där IT-
stödet spelar en central roll, exempelvis för specialiserade radiologer.  

Vårdpersonalen är en kategori av autonoma användare som använder systemet sekundärt, 
vilket innebär en väsentlig skillnad vid jämförelse med en användare från den privata sektorn, 
som ofta har systemet som huvuduppgift och är därför överlag en operativ användare (Rigby, 
2004). Det är dessutom vanligt förekommande att sjukvårdspersonal uttrycker oro och 
uppvisar ett motstånd för att använda ett system som de själva inte har introducerat, vilket 
kanske har sin naturliga förklaring i att användarprofilen skiljer sig åt i jämförelse med den 
typiska (Rigby, 2004). En annan tes som Rigby anger är att en underliggande orsak till 
motstånd att använda elektronisk data beror på flertal år av enbart pappersbaserad användning 
(Rigby, 2004). Kanske uppkommer motståndet via ett väl fungerande äldre arbetssätt på 
kliniken såsom t.ex. pappersbaserade system.  

De kliniska professionerna utmärker sig på ett antal områden och inte bara när det kommer till 
själva användningen och nyttjandet av ett IT-stöd, utan även gällande vilken sorts teknologi 
denne skall ta till sig och acceptera. Intressant här är att just användbarheten är det centrala 
och det viktiga som innebär att vårdpersonalen fokuserar mer på funktionsduglighet i 
systemet än på lättheten med att använda detta (Chau & Hu, 2002). Kanske kan detta härledas 
till vad det faktiskt är som styr de kliniska professionerna, dess medicinska specialitet och 
vilka funktioner systemet behöver för att bistå, och är därför det mest centrala för 
vårdpersonalen.  

Intressant är också att de kliniska professionerna är oberoende och svårpåverkade när det 
kommer till att besluta vilket system som skall accepteras, var andras åsikter eller förslag inte 
påverkar den enskilde vårdpersonalens beslut nämnvärt (Chau & Hu, 2002). Detta kanske är 
logiskt med tanke på att funktionsdugligheten är det primära för vårdpersonalen, vilket styr 
omkring vilket system som skall anammas och därav är de kliniska professionerna svåra att 
påverka då dessa tycks ha en klar bild av vad som önskas utifrån sin medicinska 
yrkestillhörighet. Det visar sig dessutom att vårdpersonal ofta är förvirrad över diverse 
funktioner i IT-systemet, och att IT-leverantören lockas att erbjuda fler och fler avancerade 
funktioner för att behålla sin position på den rådande marknaden, naturligtvis bidrar detta till 
en problematik som har en direkt påverkan på patientarbetet (Rigby, 2004). Naturligtvis är 
kanske inte detta unikt för sjukvården, och förekommer säkerligen även inom den privata 
sektorn.  

Vidare blir det nu intressant att fokusera på själva införandet av system inom vården, vad 
händer när ett system skall införas i denna speciella värld? Hur accepteras och används 
system av vårdpersonalen som är en kategori av autonoma användare, och går det att införa 
ett system i sjukvårdsorganisationen som har visat sig att var relativt tungrodd och 
svårföränderlig? Nästa sektion avhandlar just nämnda med en förhoppning om att klargöra 
hur införande av IT-stöd ter sig inom vården.  
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2.2 Införande av IT-stöd inom vården 

Den befintliga forskningen för systeminförande inom sjukvården är begränsad i sin 
omfattning, och gällande den forskning som faktiskt finns är en övervägande majoritet från 
USA.  

Oavsett, är detta ett område som behöver belysas och forskas ytterligare på, då den svenska 
forskningen är minimal härstammar teorin som följer från Amerikansk litteratur och 
publikationer, säkerligen går dessa att applicera på svensk klinisk verksamhet då sjukvård är 
just sjukvård oavsett var man befinner sig i världen.  

2.2.1 Succé eller misslyckande? 

För att kunna berätta om systeminförande och kunna referera till bra och mindre bra exempel 
måste definitionen på vad ett lyckat system egentligen innebär klargöras. Succé är subjektivt, 
vilket innebär att det system som upplevs som en succé av en klinisk profession inte behöver 
ses som en succé av en annan, vilket innebär att misslyckande ligger i intressentens ögon 
(Kaplan & Harris-Salamone, 2009). Ett bra exempel är en klinisk verksamhet som väljer att 
fortsätta med ett system med brister som åtgärdas genom att lägga till fler resurser och ändå 
ser systemet som framgångsrikt, där en annan instans kanske hade lagt ner projektet istället 
och sett detta som ett misslyckat system (Berg, 2001). Succé är alltså partiskt, och för 
tydlighetens skull måste det även nämnas att själva misslyckandet också är en subjektiv 
upplevelse.  

Succé och misslyckande är som tidigare nämnt subjektivt och avgörs beroende på vad som 
anses viktigt. Exempelvis kan ett system räknas som en succé om det håller tidplanen, om 
budgeten inte spräcks eller om det har många användare (Berg, 2011). Därför avgör varje 
organisation själv vad som är succé inom den egna verksamheten och därav blir det också 
svårt att jämföra antal lyckade system inom olika medicinska enheter då variabeln succé 
troligtvis ändras beroende på varje situation. Forskning bekräftar detta och visar på att det 
finns olika mått på succé såsom exempelvis patienttillfredställelse, effektivitet, medarbetarens 
attityd och åsikter, och mycket riktigt att det mest relevanta måttet gällande succé är olika hos 
samtliga parter (Berg, 2001). Sammanfattningsvis kan man säga att succé är dynamiskt och 
ständigt fluktuerande, vilket innebär att den multidimensionella definitionen ändrar sig över 
tid beroende på involverade parters synsätt (Berg, 2001).  

Ovanstående innebär inte att det är meningslöst att sträva efter att uppnå succé vid införande 
av system, då vore denna uppsats meningslös och detta hade även inneburit att det inte fanns 
någon möjlighet till att förbättra den svåra situationen omkring IT-stöd inom vården. Orsaken 
till att framhäva att succé inte är statiskt eller objektivt är att klargöra att det krävs och måste 
finnas en viss tankeverksamhet kring måttet succé och hur detta skall användas (Berg, 2010). 
Med denna vetskap bör rimligtvis varje verksamhet lägga ner tid på att definiera vad succé 
eller ett misslyckande med ett införande egentligen innebär för den egna verksamheten. Det är 



IT-stöd inom vården  Hjälp- eller stjälpmedel?  Katalinic 2012
 

10  
 

därför viktigt att det tidigt finns ett klargörande kring vem det är som definierar succé inom 
projektet och när denna definition är genomförd (Kaplan & Harris-Salamone, 2009).   

Den dynamiska variabeln succé gör det svårt att definiera vad som egentligen är ett lyckat och 
ett misslyckat införande om det inte blivit definierat och klargjort av verksamheten. Om 
definitionen är klar blir det tydligt att avgränsningen av succé är en social överenskommelse 
som varierar från miljö till miljö (Berg, 2001). Ett rimligt antagande är att definitionen 
varierar efter bransch och produkt. Inom sjukvården är en vanlig definition på misslyckade 
system att det som förväntats inte levereras, en överskriden tidplan samt budget, och även att 
system avbryts före färdigställande (Kaplan & Harris-Salamone, 2009). Sammanfattningsvis 
står det klart att klargörande av vad succé eller misslyckande egentligen innebär är viktigt och 
kanske till viss del avgörande för införande av IT-stöd, med denna vetskap är det nu passande 
att gå vidare till själva införandet av system inom vården.  

2.2.2 Införande av IT-stöd inom vården 

Det hade varit önskvärt med ett recept på införande eller en färdig mall som kunde följas vid 
implementering för att uppnå succé. Tyvärr är det så att det inte finns något färdigt recept för 
att lyckas med system inom vården, var en möjlig orsak kan vara att en strategi som var 
lyckosam för en part inte behöver anses lyckosam för en annan (Berg, 2001).  

Att införa system inom vården har visat sig vara ytterst problematiskt och tyvärr finns det fler 
misslyckade införanden än lyckosamma (Berg, 2001). Sjukvården befinner sig som tidigare 
nämnts i en utsatt och svår ekonomisk situation och därför bör denna problematik prioriteras. 
Ur en ekonomisk synvinkel bidrar denna nedslående situation även till att stora summor går 
till spillo då det investeras pengar i system som aldrig genomförs eller förkastas (Heeks, 
2006).  

Dagens situation inom vården visar att det finns en omfattande problematik gällande IT-stöd 
inom vården som bidrar till ett stort glapp mellan den positiva potentialen med teknik och den 
negativa och nedslående realiteten (Heeks, 2006). Det är därför sannolikt att vården i de flesta 
fall aldrig får ta del utav den vinst som IT-stöd faktiskt kan bidra med, både ur ett resurs- och 
ekonomiskt perspektiv.  

En vanligt förekommande trend inom vården är som nämnt tidigare omkring misslyckande 
avbrutna systemprojekt och förseningar (Kaplan & Harris-Salamone, 2009). Det är svårt att 
på förväg klargöra vad som egentligen behövs för att lyckas med ett system då det är under 
själva processen som de bästa åtgärderna inom projektet framkommer. Sjukvården är en 
speciell värld och utmärkande för system inom komplexa organisationer såsom vården är just 
oförutsägbarheten (Berg, 2001).  

En nödvändighet för att införa ett system inom sjukvården är att följa juridiska krav samt ha 
väldefinierade standards för förmågan hos olika system (Kaplan & Harris-Salamone, 2009). 
Den miljö som sjukvården, i detta fall SUS består av och som avhandlats tidigare har visat sig 
vara svår att förändra och att styra. Diverse publikationer bekräftar detta genom att påvisa att 
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det är svårt att genomföra förändringar och innovativa projekt i en sjukhusmiljö (Lapointe & 
Rivard, 2007).  

Vidare är det också primärt att ta hänsyn till sjukvårdens organisationsform vid införande. 
Decentraliseringen innebär att det inte samlas information på ett ställe, utan att behovet kan 
variera starkt mellan olika enheter inom samma organisation. Snabbare, enklare och mindre 
system är att föredra vid respektive enhet, så att dessa kan få aktuell information om sin 
verksamhet för att kunna åtgärda och korrigera snabbt och effektivt om avvikelser upptäcks, 
systemen bör även vara kompatibla så att de kan fungera i ett nätverk och kunna kopplas 
samman vid behov (Axelsson, 1998). Detta kan troligtvis inte tillämpas överlag, då det 
dessutom måste finnas IT-stöd som tar hänsyn och stödjer en centraliserad form, som stödjer 
storsjukhuset med information som skall delas mellan samtliga enheter.  
 
Att ständigt mäta och utvärdera är nog överlag något som nedprioriteras eller glöms bort inom 
vissa organisationer. Under själva införandefasen rekommenderas att mäta användarens 
nyttjande av systemet, samt ge möjlighet till återkoppling från användaren omkring hur väl 
systemet fungerar i arbetet (Allwood, 1998). På detta sätt finns en ständigt aktuell bild 
omkring vilken riktning systemets införande faktiskt går, kanske går det att mäta mer än just 
användarens nyttjande av systemet. Om en viss funktionalitet inte används eller om 
användaren inte använder programmet till arbetsuppgifter som kunde ha underlättats av 
systemet, bör utbildning sättas in för att vända situationen (Allwood, 1998). En viktig aspekt 
som glöms bort gällande att sätta in utbildning direkt, är att det kanske först rimligtvis borde 
klargöras och utredas varför IT-stödet inte används så att detta kan åtgärdas och utbildningen 
blir relevant.  

En annan aspekt vid införande av system inom sjukvården är att möjligheterna kan förbättras 
om förståelsen mellan användare och systemutvecklare ökar (Ruland, 2002). Vårdpersonal 
och systemutvecklare har ofta olika perspektiv och därigenom också olika utgångspunkter, det 
är ett rimligt antagande att projektet i sig hade blivit mer framgångsrikt om kommunikationen 
mellan de två grupperna var tydlig. Det är därför viktigt att IT-personalen har en insikt om 
den komplexitet som föreligger inom vårdorganisationer, och på det andra hållet måste 
användaren kunna delge sina krav på systemet och vilken typ av IS de önskar (Ruland, 2002). 
Kanske är det inte helt realistiskt att användaren kan klargöra sina krav på systemet, men 
möjligtvis kan fokus ligga mot att användaren skall arbeta mot att få fram vad de önskar och 
faktiskt behöver av IT-stödet.    

Ju mer omfattande teknologin är och ju bredare spannet är för införande, desto svårare är det 
att uppnå succé, under själva implementeringen påverkar tekniken och verksamheten 
varandra, och med denna vetskap kan införande av system användas strategiskt för att 
förvandla och påverka organisationen (Berg, 2001). Det är inte bara gynnsamma 
synergieffekter som är viktigt att ha i åtanke, utan även att det inom vårdkulturen finns många 
osynliga processer som utvecklaren aldrig får kännedom om. Dessa osynliga processer har 
skapats av de många arbetsuppgifter som vårdpersonalen utför, som inte längre reflekteras 
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över då de blivit självklara. Därför är det viktigt att samtliga parter bidrar och reflekterar över 
möjliga komponenter vid införande (Ruland, 2002). 

Införande av system inom vården är nyss avhandlat, nästa steg är att lista känd problematik 
med införande för att senare kunna härleda vad svårigheten kan tänkas bero på, därför följer 
nu känd problematik med införande av IT-stöd inom sjukvården. 

2.3 Känd problematik med införande av IT-stöd inom vården 

Det finns en del känd problematik med införande inom vården, tyvärr finns det väsentligt 
färre undersökningar med lyckosamma införande och tillhörande goda exempel som resultat. 
Orsaken till detta kan vara att det faktiskt finns färre lyckosamma införande, och att mindre 
lyckosamma införande helt enkelt dominerar. Eller så beror det på att det är vanligt att 
misslyckade införanden ofta döljs och blir ignorerade inom vården och därav upprepas 
misstag om och om igen. (Kaplan & Harris-Salamone, 2009).  

Enligt Anderson (2007) som refererar till en studie i USA visade resultatet på att 
respondenterna uppgav att leverantören misslyckats med att leverera en acceptabel produkt 
och därför bidrog till ett misslyckat införande. Andra orsaker var att systemen visade sig för 
komplexa och utan en acceptabel kvalitetsnivå. Slutligen visade studien att så mycket som två 
tredjedelar av respondenterna ansåg att det saknades tillräckligt kvalificerad IT-personal, samt 
att det även saknades en strategisk plan för införande. Respondenterna reflekterade även över 
sin insats och angav att deras brist på IT kunskap var ett hinder, där mer än hälften av de 
tillfrågade ansåg att detta var ett problem. Det är rimligt att anta att det inte bara finns en brist 
på teknisk kunnighet hos vårdpersonalen, utan även att kunskap om verksamheten saknas hos 
systemutvecklarna.   

Projektgruppens sammansättning kan bidra till problematik om denna inte är genomtänkt och 
bestående av samtliga professioner inom enheten. En vanlig och en felaktig föreställning är att 
IT-avdelningen bör vara den instans som enskilt sköter införandet, denna process bör istället 
ses som en del av verksamhetsutveckling, där projektgruppens medlemmar bör vara en 
kombination av användare, ledning och IT-medarbetare (Berg, 2001).   

Som nämnt tidigare har det inte funnits så många införanden inom vården som kan användas 
till goda exempel. Detta i sig är ett problem då goda exempel måste finnas för att kunna 
påvisa effekten av ett lyckat system inom sjukvården, hur detta har bidragit till en bättre 
produktivitet, effektivitet eller bättre fördelning av resurser, oavsett finns det för få goda 
exempel vilket gör att införande av system inom sjukvården aldrig kan få fler resurser eller 
dra lärdom av en succéartad implementering (Leonard, 2000).  

Tidigare har det nämnts att en tydlig kommunikation mellan olika arbetskategorier säkerligen 
hade bidragit till en bättre förståelse sinsemellan och därigenom även ett mer framgångsrikt 
införande. En del hävdar att det är kommunikationen och arbetsflöden som bidrar till 
komplexiteten och, att det är svårt att kommunicera mellan de olika intressegrupperna såsom 



IT-stöd inom vården  Hjälp- eller stjälpmedel?  Katalinic 2012
 

13  
 

professionen, intressenter och systemutvecklare, kanske bäst beskrivet som en typ av 
kulturkrasch (Kaplan & Harris-Salamone, 2009). Just kommunikationen bör därför granskas 
närmare, kan det vara så att brist på en tydlig och god kommunikation bidrar till ett stort glapp 
och en oöverenskommelse mellan olika nyckelgrupper, om så är fallet torde ett misslyckat 
resultat vara en självklarhet.  

Det finns relativt omfattande forskning som visar att det är vanligt att det saknas återkoppling 
och interaktion mellan IT-medarbetare och användare, och att det förvånande nog är vanligt 
att denna brist inte prioriteras eller som ett problem överhuvudtaget (Leonard, 2000). Vad 
som är mest förvånande med denna problematik är att de båda parterna inte vet att detta är ett 
problem, då man kanske har svårt att inta den andres perspektiv. Det är alltså en vanlig och 
relativt känd problematik att det finns ett stort glapp mellan utvecklare och användare, att 
kommunikationen sinsemellan helt enkelt fallerar och bidrar till att systemet inte utvecklas 
efter användarens behov (Leonard, 2000). 

En annan orsak till problematik vid införande av ett nytt system är bristen på utbildning av 
medarbetaren, vilket kan leda till att systemet inte nyttjas till fullo. Det är så att teknik inte 
underlättar enskilt i sig utan det är hur den används som är avgörande, och för att tillämpning 
skall ske på bästa sätt är förutsättningarna avgörande (Adler & Tegerot, 2004). En god 
utbildning av de medarbetare som skall använda systemet krävs för att systemet skall hanteras 
på ett effektivt och korrekt sätt, vid utbildning är det viktigt att ta hänsyn till varje användares 
egenskaper och kompetens. Kunskapen hos den enskilde varierar och därför är det viktigt att 
kunna individualisera utbildningsinsatsen (Allwood, 2007).  

Som nämnt i inledningen är IT-infrastrukturen inom sjukvårdorganisationen ojämnt utbyggd 
mellan verksamheterna och IT-stöd införs separat vid varje enhet. Just stuprörsarbete är 
vanligt inom sjukvården, vilket innebär att utvecklingen av separata system bidrar till en 
svårighet att integrera olika system med varandra (Leonard, 2000). Det långsiktiga strategiska 
tänkandet lyser med sin frånvaro när system införs separat i siloform, därför blir det även 
svårt att vidareutveckla eller bygga ut system om organisationen förändras då de är svåra att 
anpassa och justera efter rådande situation.  

En annan känd problematik är otydliga krav och förväntade resultat som kan härledas till 
frågan ”Vad vill vi att systemet skall kunna” och ”Hur får vi det gjort?”, som helt enkelt 
innebär en otydlighet gällande användarens krav och behov (Leonard, 2000). Troligtvis kan 
denna svårighet ses som en del av den bristande kommunikation som tidigare avhandlats.  

I Sverige finns numera både privat och offentlig sjukvård, tyvärr är det vanligt att system för 
privata vårdgivare appliceras på den offentliga sjukvården. IT-stöd som är utvecklade för den 
privata sektorn matchar inte den offentliga sektorns verklighet, därför är dessa mer benägna 
att misslyckas när de introduceras i offentlig vård (Heeks, 2006).    
 
Detta resulterar ofta i misslyckade införanden då offentlig vård ofta har en mer begränsad 
teknisk infrastruktur än privata vårdgivare och matchar därför inte den offentliga vården 
(Heeks, 2006).  
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En konsekvens av nyss beskrivna svårigheter är att det har visat sig att tekniken inte kommer 
att användas om det är problem med införandet, och om den används kommer den dock inte 
att nyttjas fullt ut (Robertson et al, 2001).  

För att ge en bättre överblick över den kända problematiken med införande av IT-stöd som 
avhandlats i detta kapitel sammanfattas denna nedan, uppdelad i kategorier efter The design – 
reality gap model (Heeks, 2006) som avhandlas i delkapitel 2.4.1:  

 Information: Bristande kommunikation. Systemet innehåller inte vad som förväntats. 
Otydliga krav och förväntade resultat.  

 Teknik: För komplexa system. Tekniken kan inte enskilt lösa samtliga problem. Privata 
system inom offentlig verksamhet. 

 Processer: Strategisk plan saknas för införande. Stuprörsarbete.  

 Mål och värden: Goda exempel saknas. 

 Bemanning och färdigheter: Projektgruppens sammansättning. Brist på 
verksamhetskunskap hos utvecklaren. Inte tillräckligt med IT-kvalificerad personal. Brist 
på teknisk kunskap hos användaren. För lite utbildning. 

 Ledningssystem och strukturer: IT-infrastrukturen inom sjukvårdorganisationen ojämnt 
utbyggd.  

 Andra resurser: Ekonomiska förutsättningar saknas.  

Sammanfattningsvis finns det ett antal möjliga faktorer, både externa och interna som orsakar 
eller bidrar till en problematik med införande av IT-stöd inom vården. Troligtvis är en 
kombination av dessa en möjlig orsak till varför misslyckande uppstår. Härnäst följer teori 
omkring framgångsrika införanden av IT-stöd inom vården.  

2.4 Vad har bidragit till framgångsrikt införande av IT-stöd? 

Vad finns det då att göra för att minska denna negativa trend och lyckas med system inom 
vården, i föregående delkapitel identifierades de mest vanligt förekommande problemen. Att 
lista vad som bidrar till ett framgångsrikt införande är svårare då forskningen är knapphändig, 
det finns dock några indikatorer på hur man på ett framgångsrikt sätt kan införa ett system 
som redogörs för nedan. 

För att ett system skall bli framgångsrikt är medarbetaren dvs. användarens deltagande viktigt, 
systemutvecklaren skall bygga systemet men användaren, i detta fall vårdpersonalen måste 
själv bestämma vad systemet skall utföra (Andersen, 1994). Detta innebär även att 
användaren måste vara aktiv och ta ansvar över själva införandet och vara delaktig för att 
systemet skall bli framgångsrikt. 
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Användargruppen måste som just nämnt vara involverad då dessa måste känna ett visst 
ägarskap gentemot systemet. Det är också viktigt att justera systemet efter arbetsprocesserna 
och för att kunna göra detta måste användaren var inkopplad (Berg, 2001). De kliniska 
professionerna bör därför vara aktiva och bidra med sin kunskap om verksamheten, även 
också om de osynliga processer som nämnts tidigare. Det är ofta svårt för användaren att 
specificera exakt vad som behövs av systemet för att detta skall fungera i faktiska 
arbetssituationer, därför måste detta få ta tid och är en lång process (Berg, 2001). 

Användarens involvering är som sagt primär och då ett system visar sig vara användbart för 
verksamheten är de kliniska professionerna mer benägna att nyttja detta, användbarhet är 
viktigare än lättheten att använda ett system (Chau & Hu, 2002). Syftet med sjukvårdssystem 
är att bidra positivt till att effektivisera vårdprocessen, detta innebär dock en radikal 
förändring för vårdpersonalen. För att säkra införandet är det viktigt att ha en välutbildad 
personal, systemet måste bidra till patientsäkerhet och en säkerhet för användaren, samt stödja 
autonom användning som användargruppen inom vården faktiskt tillhör (Rigby, 2004). 

En annan tes för att lyckas med införande av system är ledningssupport, klara krav och 
användardelaktighet (Kaplan & Harris-Salamone, 2009). Det är dessutom viktigt att 
tillhandahålla incitament och ta bort hinder, identifiera små risker och även sätta av tid för 
utbildning. Dessa är händelser som forskningen anger kan generera problematik om de inte 
genomförs. 

Lyckosamma införanden har visat sig vara de projekt där ömsesidigt kunskapsutbyte och 
experimenterande förekommer, och återigen måste det poängteras att den viktigaste rollen för 
systemet endast upptäcks under själva införandeprocessen och när införandet faktiskt görs 
(Berg, 2001). Här återkommer vikten av kommunikation och att ständigt återkoppla mellan de 
olika professionerna. 

Så har teori omkring lyckosamma införande redovisats, en annan viktig lärdom är att lära från 
gamla misstag (Kaplan & Harris-Salamone, 2009). Detta kan tyvärr tyckas svårare än vad 
man kan tro. För att på ett tydligare och mer evidensbaserat sätt kunna redogöra för 
framgångsfaktorer för ett framgångsrikt införande följer nu två högt citerade modeller för ett 
framgångsrikt införande av system inom sjukvården. 

2.4.1 The design – reality gap model  

Denna modell kan avgöra införandets succé eller misslyckande då den fokuserar på glappet 
mellan ”verklighet” och ”föreställningar om IT-stödet” (Heeks, 2006). Glappet kan rimligtvis 
härledas till en svag kommunikation som beskrivits tidigare. För att beskriva modellen på ett 
enklare sätt så är skillnaden mellan ”var vi är nu” och ”var systemet vill föra oss” det viktiga 
och det som är avgörande för systemets öde, se figur 2.1 nedan. Allt är subjektivt, våra 
upplevelser av nuet och av vad som komma skall, därför är det viktigt att förstå att varje 
intressent har sin version av verkligheten och av systemets konstruktion (Heeks, 2006). The 
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design – reality gap model kan användas före ett införande för att minska eventuell 
problematik, men även efter som en utvärdering.  

Bemanning och färdigheter 

Ledningssystem och strukturer 

Information  Information 

Teknik  Teknik 

Processer  Processer 

Mål och värden  Mål och värden 

Bemanning och färdigheter 

Ledningssystem och strukturer 

Andra resurser  Andra resurser 

Verklighet IT‐stöd

Bemanning och färdigheter 

Ledningssystem och strukturer 

Information  Information 

Teknik  Teknik 

Processer  Processer 

Mål och värden  Mål och värden 

Bemanning och färdigheter 

Ledningssystem och strukturer 

Andra resurser  Andra resurser 

VerklighetVerklighet IT‐stödIT‐stöd
 

Figur 2.1 The design - reality gap model (Heeks, 2006) 

I modellen ingår sju dimensioner, ändpunkter, och mellan dessa kan ett glapp uppstå mellan 
föreställning och vad IT-stödet faktiskt kan, som påverkar införandet av system inom 
sjukvården. I Tabell 2.2 redogörs för modellen med ett autentiskt exempel. 

Tabell 2.2 Beskrivning av The design - reality gap model via ett autentiskt exempel (Heeks, 2006) 

Information Ett expertsystem var framtaget för att kunna ge en statistisk bild gällande 
koloskopi. Det visade sig att det inte fanns något behov av denna information 
från användarna.  

Teknologi Systemet krävde en kraftfull tekniskt infrastruktur som skiljde sig markant med 
sjukhusets tekniska verklighet.  

Process Systemet var konstruerat för att automatisera många av de processer som 
fanns kring koloskopi. Detta skapade ett glapp mellan nya processer som 
hanterades av systemet och nuvarande processverklighet.  

Mål & värden De automatiserade processerna matchade inte med vårdpersonalens synsätt 
som tyckte automatiska processer var skrämmande och ansåg att mänsklig 
input var avgörande.  

Bemanning & 
färdigheter 

Systemet var svårt att använda och därför ett glapp mellan krav på 
konstruktion och verklighetens tillgänglighet och skickligheten hos 
vårdpersonalen.  

Ledningssystem & 
struktur 

Där var knappt något glapp inom denna dimension.  

Andra resurser Systemet var tidskrävande och dyrt att använda, detta bidrog till ett stort glapp 
mellan systemets konstruktionskrav och verklighetens tillgängliga resurser.  

 

Sammanfattningsvis visade det sig att i systemet som omnämns i exemplet var glappet mellan 
verkligheten på sjukhuset och föreställningar om systemet för stort och projektet blev nedlagt 
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(Heeks, 2006). Återigen är det viktigt att poängtera att inget värde i denna modell är statiskt, 
både verkligheten och föreställningar om systemet förändras ständigt. 

För att komma tillrätta med problemet finns det olika metoder att applicera utifrån denna 
modell, som kan användas både före införande och efter som utvärdering, initialt startas en 
workshop upp var deltagarna diskuterar varje dimension med utgångspunkt i ”Vad är glappet 
mellan våra antagande om systemet och den faktiska situationen på sjukhuset?” (Heeks, 
2006).  System måste bli levererade i steg, i moduler som stödjer en sjukvårdsfunktion åt 
gången, eller via en stegvis ökning eller pilotprojekt, oavsett metod bidrar en stegvis 
introducering till att minska glappet mellan verkligheten och systemets konstruktion (Heeks, 
2006). Det måste även finnas en tvåvägskommunikation mellan utvecklare och användare och 
detta kan bara ske om det finns en ömsesidig förståelse (Heeks, 2006). 

Det finns en nyckelperson som ofta glöms bort eller som är relativt okänd. I arbetsgruppen 
finns ett behov av en hybrid, vilket innebär en person som förstår de båda världarna, både 
användarens roll och utvecklarens, en hybrid är alltid tekniskt skolad och är dessutom en 
klinisk profession (Heeks, 2006). Hybriden bidrar till att minska glappet då denna har de två 
världarnas perspektiv.  

Att minska glappet inom dimensionerna och mellan ändpunkterna innebär inte ett recept på 
införande och inte heller en garanti för ett framgångsrikt införande, utan processen måste 
alltid ses som dynamisk som skiftar över tiden, processen måste vara ihållande kontinuerligt 
under hela systemets levnad (Heeks, 2006). 

2.4.2 Fit between Individuals, Task and Technology 

Ammenwerth (2006) presenterar en modell kallad ”Fit between Individuals, Task and 
Technology” som redogörs för i Figur 2.2. Denna modell grundar sig på teorin att förmågan 
att ta till sig ett system inom vården beror på överensstämmelsen mellan teknologins 
egenskaper och kliniska arbetsprocesser samt arbetsuppgifter och användarens egenskaper 
(såsom motivation, oro, teknisk kunnighet). Modellen är ytterst relevant då denna särskiljer 
mellan individ, arbetsuppgift och teknik och fokuserar på relationen och samstämmigheten 
mellan dessa egenskaper vilket kan hävdas vara det primära för att införa IT-stöd 
framgångsrikt, därför används Fit between Individuals, Task and Technology som ett verktyg 
och även till viss del som ramverk för denna uppsats. Huvudmålet för ledningen vid införande 
av system bör alltså ligga mot att uppnå en optimal överensstämmelse mellan arbetsuppgift, 
användare och teknologi.  

För att införandet skall lyckas måste användaren kunna hantera tekniken på ett adekvat sätt 
och vara tränad för detta, teknologin måste erbjuda tillräckliga funktioner för att de kliniska 
arbetsuppgifterna skall kunna utföras, och medarbetarna måste vara tillräckligt kunniga och 
motiverade. Just överensstämmelsen mellan arbetsuppgift, användare och teknologi som den 
utökande modellen grundar sig på kan påverkas av följande egenskaper:  

 Arbetsuppgifternas egenskaper: Komplexitet, uppgifternas struktur, aktiviteter.  
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 Teknologins egenskaper: Användbarhet, funktionalitet, stabilitet, infrastruktur. 

 Individuella egenskaper: IT-kunskap, motivation, intresse att slutföra sina arbetsuppgifter, 
öppenhet gentemot nya arbetssätt, team kultur, organisationstillhörighet, samarbete inom 
teamet. 

TeknikIndivid

Arbetsuppgift

Anpassas

Anpassas

Anpassas
Införande

TeknikIndivid

Arbetsuppgift

Anpassas

Anpassas

Anpassas
Införande

 

Figur 2.2 Fit between Individuals, Task and Technology (Ammenwerth et al, 2006) 

Överensstämmelsen mellan egenskaperna kan påverkas och förbättras, en direkt påverkan från 
ledningen är möjlig utifrån:  

 Arbetsuppgifternas egenskaper: Klargörande av ansvarsområde, omorganisering av 
arbetsuppgifter och arbetsprocesser.  

 Teknologins egenskaper: Användbarhet, funktionalitet, stabilitet, infrastruktur. 

 Individuella egenskaper: Revidering av pappersbaserade format, hård- och mjukvara 
uppdatering. 

Möjlighet att påverka egenskaperna för att uppnå en överensstämmelse kan även påverkas av 
externa faktorer såsom förändring av sjukhusets strategi, ökning av arbetsuppgifter som kan 
påverka tid för användning av systemet, generella organisatoriska förändringar, nya 
programstandards osv. Att egenskaperna även påverkas av externa faktorer innebär att det 
aldrig kommer att uppstå ett statiskt samband gällande överrensstämmelsen mellan de tre 
egenskaperna, den externa påverkan kan förbättra eller försvåra överrensstämmelsen, 
ledningens syfte bör vara att hela tiden förbättra överrensstämmelsen mellan egenskaperna. 
Problematikens omfattning vid införande beror därför på skillnaden mellan den önskade 
överrensstämmelsen och den faktiska (Ammenwerth et al, 2006).        

Dessa två teorier är lika på så många sätt, båda lyfter att en oöverenskommelse, eller ett glapp 
är orsaken till att problematik uppstår, dessa avstånd, oavsett benämning, kan härledas till en 
bristande kommunikation och en svag återkoppling. Båda teorier poängterar också att 
dimensionerna eller egenskaperna är subjektiva och ständigt fluktuerande, därav måste arbetet 
med att minska avståndet vara konstant under hela projektet.  
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2.5 Teoretiskt ramverk 

Då all teori nu är redovisad är det dags för det teoretiska ramverket som knyter samman teorin 
och är uppsatsens bas, vilket redovisas i sin helhet i Figur 2.3. Ramverk för denna uppsats 
utgår från Fit between Individuals, Task and Technology - modellen om att en anpassning 
måste ske mellan teknik, individ och arbetsuppgift för att uppnå ett framgångsrikt införande. 
Det finns dock fler aspekter som måste tas hänsyn såsom ändpunkterna mellan verklighet och 
föreställning om IT-stödet, vilket ryms inom ramen för The Design – Gap reality model. 
Dessa aspekter har därför sprängts in i modellen och ramverket täcker nu samtliga primära 
delar för att på bästa sätt analysera fram vad den förmodade problematiken kan tänkas beror 
på, för att utkristallisera förbättringsförslag omkring införande av IT-stöd inom sjukvården. 

Succé: Vad som gör IT-stödet framgångsrikt för verksamheten bör klargöras initialt.  

Individ: En anpassning mellan individ, arbetsuppgift och teknik bör ständigt arbetas på, där 
fokus bör ligga mot individens föreställning om IT-stödet och hur IT-stödet ter sig i 
verkligheten. Därigenom arbeta på att minska avståndet mellan verklighet och föreställning. 
Parallellt bör det tas hänsyn till att de kliniska professionerna tillhör en autonom 
användarkategori i en professionell byråkrati.  

Arbetsuppgift: Arbetsuppgiften bör korrelera med individen och tekniken, och anpassas efter 
varandra. Det är viktigt att synliggöra samtliga arbetsprocesser, även de dolda och arbeta mot 
att föreställning och verklighet om arbetsuppgifterna är överensstämmande och fokusera mot 
att minska ett eventuellt glapp.  

Teknik: Anpassning mellan teknik, individ och arbetsuppgift, att arbeta mot att minska 
avståendet mellan vad IT-stödet faktiskt kan erbjuda och omgivningens föreställningar. 
Samtidigt bör det finnas en kunskap om sjukvårdens tidigare ”stuprörsabete” och att inte 
införa IT-stöd separat i de enskilda verksamheterna, även att ta hänsyn till den 
decentraliserade strukturen.   

 

Figur 2.3 Teoretiskt ramverk 
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2.6 Sammanfattningsvis 

I detta kapitel har den teoretiska basen för införande av system inom vården, dess problematik 
samt vad som kan bidra till ett framgångsrikt införande tillsammans med de kriterier som 
karakteriserar sjukvården beskrivits. Tillsammans bildar teorin en kärna som används som 
underlag för att ta reda på vad problematiken med införande av system inom vården förmodas 
bero på. Hur ser då undersökningen ut för att ta reda på ovanstående, vad tycker 
medarbetarna? Härnäst följer förstudien som genomfördes för att synliggöra eventuella 
möjligheter för vidare analys gällande införande av IT-stöd vid SUS.  
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3 Metod förstudie  

3.1 Syfte 

Förstudiens syfte var utröna eventuella möjligheter gällande IT-stöd på SUS och därigenom 
skapa ett underlag för en fortsatt mer djupgående analys i en huvudstudie.  

3.2 Metodval  

Ortopediska kliniken har ca 650 anställda med ett flertal enheter, en representativ grupp för 
stickprov är avdelning samt mottagning, då det inom dessa enheter arbetar vårdpersonal 
användandes PM-hanteringssystem med varierande klinisk arbetslivserfarenhet. Två olika 
system används i Lund och Malmö, därför ingår avdelning och mottagning i både Lund och 
Malmö i urvalet för att få en jämn fördelning mellan orterna.  

För att samla in data till förstudien användes en webbenkät med fyra frågor. Webbenkäten 
skickades ut till respondenter via Google Documents. Detta verktyg underlättade 
uppbygganden, bidrog till en tydlig layout samt en smidig sammanställning av inkomna svar.   

Frågorna var öppna då det på förhand inte fanns någon vetskap om nuvarande situation 
gällande IT-stöd vid kliniken, syftet med öppna frågor var att få fram en nyanserad 
beskrivning av nuläget. Frågornas karaktär ställde förvisso stora krav på respondenten, men 
tack vare det stora svarsutrymmet blev det en djupgående kvalitativ aspekt på svaren.  

3.3 Frågor 

1. Vad är ditt yrke?  

Den första frågan ställdes i syfte att kunna se eventuella samband mellan olika 
professioner.   

2. Hur ofta nyttjar du PM?  

Syftet med den andra frågan var att undersöka hur pass ofta vårdpersonalen faktiskt väljer 
att använda systemet, om detta används och i vilka sammanhang.  

3. På vilket sätt påverkar dagens lösning för PM din yrkesutövning? 

Den tredje frågan ställdes i syfte att ta reda på om IT-stödet hjälpte medarbetaren i 
vardagen, helt enkelt om IT-stödet underlättade.  
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4. Hur skulle du vilja att PM-hanteringen fungerade? 

Syftet med den fjärde och sista frågan var att ta reda på om nuvarande IT-stöd var matchat 
gentemot medarbetarens arbetsuppgifter och om IT-stödet täckte behovet.  

3.4 Process 

Totalt skickades 111 webbenkäter ut till avdelning 12 och mottagning i Lund, samt till 
avdelning 4 och till dess mottagning i Malmö. 58 stycken enkäter skickades ut i Malmö och 
53 stycken i Lund. Yrkesfunktion var övervägande legitimerad sjuksköterska. 

Enkäten bestod av fyra öppna frågor. Total svarsfrekvens för båda orter uppnådde totalt ca 22 
procent där antalet uteblivna svar var 78 procent, vilket innebar 24 inkomna svar med ett 
bortfall på 87 stycken svar. Underlaget är därför för tunt för att kunna dra slutgiltiga generella 
slutsatser, dock kan resultaten användas som bas för vidare analys vilket också är avsikten 
med denna förstudie.  

Analys av inkomna svar genomfördes genom att identiska eller likartade svar grupperades och 
räknades för att möjliggöra en statistisk bild, därefter drogs slutsatser vid jämförelse mellan 
de kvantifierade grupperna av svar. 

3.5 Validitet & reliabilitet 

Förstudiens kvalité höjdes genom en tydlig målgrupp med utvalda respondenter representativa 
för vårdpersonal vid Ortopediska klinken. Kvalitén på svaren var hög då frågorna ställdes via 
en webbenkät, vilket innebar att respondenten förblev anonym, och en eventuell påverkan 
från en intervjuvare uteblev och därigenom var svaren troligtvis ärliga och uttömmande med 
god kvalité.  

Giltigheten förstärktes via enhetschef vid de utvalda mottagningarna och avdelningarna i 
Lund och Malmö, som granskade frågorna och inkom med återkoppling före utskick till 
respondenter. Syftet med denna revidering var att säkerställa frågornas tillförlitlighet samt 
trovärdighet ur ett kliniskt perspektiv och förtydliga dess syfte för vårdpersonal.  

3.6 Etik 

Den etiska aspekten togs hänsyn till under förstudien då respondenterna var anonyma, 
samtliga svar behandlas konfidentiellt och användes endast i förstudiens analys. Samtliga 
respondenter är oidentifierbara och då yrkeskategori hade kunnat identifiera några 
respondenter redovisas därför inte profession för vartdera svar, utan det anges endast att en 
övervägande majoritet är sjuksköterskor då detta inte äventyrar anonymiteten. Tre faktorer 
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bör uppfyllas för att uppnå en god etisk aspekt såsom rätt till privatliv, korrekt återgiven samt 
informerat samtycke (Jacobsen, 2002). Samtliga respondenter har deltagit frivilligt under 
säkrad anonymitet, samtliga svar återges i sin helhet i bilaga B1.1, och privatlivet inkräktas 
inte på något sätt via förstudien.    
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4 Redovisning av förstudie 

4.1 Nuläge vid Ortopediska kliniken 

Förstudien var en möjlighetsskapande undersökning, vars syfte är att synliggöra eventuella 
möjligheter gällande IT-stöd vid kliniken och därigenom skapa ett underlag för fortsatt analys 
i en huvudstudie.  

Förstudiens frågor utformades därför efter rådande nulägessituation vid kliniken där PM 
hanteras av två webbaserade system som körs via intranät i Lund och Malmö. Systemen 
fungerade som informationskälla där PM blir åtkomligt för de anställda oavsett geografisk 
placering och tidsaspekt inom organisationen.  

De båda systemen har funnits vid respektive ort i över 10års tid. Malmös system utvecklades 
av medarbetare vid kliniken då dåvarande befintlig dokumenthantering i pappersformat 
behövde implementeras elektroniskt. Lunds system härstammar från en äldre lösning som 
successivt utvecklats internt efter gällande regler från IT-enheten. Nyanställda får en 
genomgång av systemen av en administrativ stödresurs när de påbörjar sin anställning i 
samband med IT-introduktion.  

4.2 Resultat av förstudie  

Det totala bortfallet var som tidigare nämnt 78 % vilket är högt, en trolig orsak till den låga 
svarsfrekvensen kan bero på att medarbetare vid Ortopediska kliniken sannolikt upplever en 
form av ”enkättrötthet”, då två stora enkäter har distribueras ut till medarbetarna under våren 
2011. Det stora bortfallet av svar kan ha påverkat giltigheten, dock är troligtvis reliabiliteten 
på de svar som kom in god. Bortfallet av svar kan även ha genererats av frågornas karaktär 
som ställde stora krav på respondenten, och bidrog möjligtvis till en avskräckande effekt ur 
ett tidsmässigt perspektiv. Den låga svarsfrekvensen resulterar i att det inte går att dra 
generella slutsatser, vilket är en risk med ett kvalitativt metodval, dock kan tendenser till 
möjligheter noteras i svaren som kan användas till underlag för en fortsatt analys.  

Inkomna svar redovisas i sin helhet i bilaga B1.2. Nedan redovisas svar med tillhörande 
analys per fråga, då frågorna var öppna gav respondenterna ofta flertal svar inom en och 
samma fråga, därav förekommer variation i totalt antal svar vid resultatredovisning.  

4.2.1 Nyttjande 

Resultat omkring nyttjande visar på att användningsfrekvensen varierar, nedan visas citat från 
inkomna svar:  
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Tabell 4.1 Nyttjande 

 

”Inte så ofta. Skulle utnyttja det om det var lättare att hitta PM” (sida 51) 

 

”Skulle kunna göra det mycket oftare om allt hade funnits där” (sida 51) 

 

”Oftare, om strukturen vore mer lätthanterlig” (sida 49) 

 

”Nästan aldrig då de är svåråtkomliga och har ingen logisk ordning där man kan finna dom och dom 
flesta är inte uppdaterade” (sida 51) 

 

4.2.2 Påverkan 

Nedan redovisas eventuell påverkan på yrkesutövning via nuvarande lösning. Svaren visar att 
respondenten är frustrerad över att inte hitta samt en upplevelse av att tid slösas bort 
genereras. Ett antal respondenter uppger att påverkan är positiv, men specificerar ej 
ytterligare.  

Tabell 4.2 Påverkan 

 

”Frustration över att det inte är lättillgängligt” (sida 51) 

 
”Svårighet att hitta pm snabbt och överskådligt medför att resursen inte utnyttjas i någon större 
utsträckning” (sida 49) 

 

”Positivt” (sida 50) 

 

”Onödig tid när man inte hittar det man söker” (sida 50) 
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4.2.3 Hur vill du att systemet fungerar? 

En klar majoritet anger att de önskar ett system som är lättare att hitta i, mer lättillgängligt 
med uppdaterad information, att det är en rutin att gå in i systemet och läsa PM, gemensamt 
beslut för PM, inga utskrivna PM i pappersformat, respondenterna efterfrågar funktionalitet 
och ett mer logiskt och pedagogiskt system. Nedan återges två svar för tydliggöra att PM 
nyttjas i både elektroniskt- och i pappersformat vid kliniken.  

Tabell 4.3 Hur vill du att systemet fungerar? 

 

”Alla PM borde ligga på en sida och gälla för alla. Borde ligga på gemensamma sidan. Lättillgängligt 
så att man inte behöver printa ut och hänga upp vid mottagningsrummen. Det är förenat med risker 
om man inte ser till att byta ut sådana direkt när de är nya eller uppdaterade” (sida 49) 

 

”Inga utskrivna PM - för att slippa leta, undra om de är giltigt, om det kommit några tillägg etc” 
 (sida 50) 

 

4.2.4 Analys förstudie 

Förstudiens resultat visar att nuvarande system vid kliniken kan bli bättre, de båda systemen 
inte överrensstämmer med användargruppens- eller klinikens behov, och kanske är detta ett 
resultat av olika perspektiv från utvecklare och användare som är en vanligt vid införande av 
system inom sjukvården och troligtvis även inom den privata sektorn. De olika perspektiven 
blir ännu tydligare då respondenterna lägger allt ansvar över den bristande måluppfyllelsen på 
systemen, därigenom framgår det också att respondenterna inte känner någon delaktighet eller 
något ansvar över att lära sig systemen till fullo för ett mer positivt nyttjande.  

Resultaten visar på en oöverensstämmelse mellan teknologins egenskaper, kliniska 
arbetsuppgifter och användarens egenskaper, och att en koppling tyckes saknas mellan de tre. 
Detta resultat stämmer väl överens med modellen Fit between Individuals, Task and 
Technology av Ammenwerth (2006) som redovisats i tidigare teori. Respondenterna uppger 
sig sakna vissa tekniska lösningar, systemen kan inte bistå med den funktionalitet användaren 
behöver, förvirring och oklarhet råder över hur systemet skall nyttjas i vardagliga arbetet, och 
systemet används inte optimalt för att utföra kliniska arbetsuppgifter eller för att stödja 
diverse arbetsprocesser.    

Det är tydligt att respondenterna inte litar på nuvarande system, och att vissa medarbetare 
inom de kliniska professionerna väljer att inte nyttja detta till fullo, använder även PM i 
pappersformat och har därigenom gått tillbaka till det gamla arbetssättet.  
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Oavsett, står det klart att det finns ett antal möjligheter gällande en mer djupgående analys 
gällande IT-stöd vid kliniken, och då mer specifikt mot själva införandet av IT-stöd på SUS 
och dess problematik.   
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5 Metod huvudstudie 

5.1 Syfte 

Tidigare redovisad förstudie visade på att det fanns behov av ett fortsatt arbete och en mer 
djupgående analys omkring införandet av IT-stöd på SUS och dess problematik. Därför 
gjordes en huvudstudie i syfte att beskriva vad eventuell problematik med införande av IT-
stöd inom vården förmodas bero på, för att därigenom kunna ge förslag som förbättrar 
införandet av system på SUS och vid andra vårdinstanser.  

5.2 Metodval  

En mer djupgående analys ryms inom ramen för en explorativ problemställning då situationen 
är relativt outforskad (Jacobsen, 2002). För att på bästa sätt matcha problemställningen blev 
metodvalet för huvudstudien av kvalitativ karaktär en strukturerad öppen intervju. Orsak till 
att en öppen intervju valdes var att relativt få enheter skulle undersökas samt att den enskilde 
respondentens individuella tolkning var det centrala för undersökningen (Jacobsen, 2002). En 
annan bidragande orsak till detta metodval var att få mer personliga och individuella åsikter 
från respondenterna och därigenom en kvalitativ aspekt på svaren (Jacobsen, 2002). 

Syftet med intervjuer var att få fram personliga nyanserade beskrivningar omkring situationen 
på SUS. Att genomföra intervjuerna vid ett personligt möte gör det lättare att tala om känsliga 
ämnen (Jacobsen, 2002). IT-stöd inom vården är säkerligen en känslig fråga som är svår att 
tala om öppenhjärtligt.   

5.3 Respondenter  

Urval av respondenter består av en relativt heterogen grupp på fyra personer, målgrupp för 
huvudstudien var den autonoma användarkategorin samt teknisk personal som arbetar med 
och inför IT-stöd vid SUS. Insamling av primärdata genomfördes via dessa respondenter som 
var utvalda då de på bästa sätt representerade målgruppen för huvudstudien. 

Urvalet för två av respondenterna grundades på att dessa var klinisk verksamma utbildade 
sjuksköterskor med mångårig arbetslivserfarenhet och med god inblick och erfarenhet av IT-
stöd inom vården. De två arbetar även som avdelningschefer vid storsjukhuset vilket bidrar 
med det kliniska perspektivet samt en överblick över verksamheten som helhet.  
 
Övriga två arbetar med IT-frågor och IT-stöd på SUS, en av de två har en klinisk bakgrund. 
Syftet med detta urval var att fånga in teknikerns åsikt, härigenom blir det en bredd på svaren 
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och samtliga möjliga perspektiv täcks in. Att en av de tekniska respondenterna har en klinisk 
bakgrund gav ytterligare en dimension till svaren, respondenten faller inte inom kategorin 
hybrid då respondenten inte är tekniskt skolad. 
 
Avsikten med urvalet var att fånga in de olika synsätten omkring införande av IT-stöd inom 
vården, vilket innebär både det kliniska- och det tekniska perspektivet och där samtliga 
respondenter brukar och nyttjar IT-stöden på SUS.   

5.4 Frågor 

Frågorna utarbetades i syfte att på bästa sätt besvara uppsatsens undersökningsfråga, dessa var 
av öppen karaktär i avsikt att fånga in respondenternas uppfattning om problematiken och 
därigenom få en nyanserad beskrivning omkring situationen.   

Intervjuerna inleddes med en inledande text som lästes upp för respondenten som beskrev 
förstudien samt dess resultat. Därefter ställdes frågor utifrån denna text och den information 
som givits utifrån förstudien.  

Inledande text:  

Det har tidigare gjorts en förstudie gällande användarens åsikt om ett IT-stöd för PM-
hantering vid Ortopediska kliniken här på SUS. Resultatet visar att nuvarande system vid 
kliniken kan bli bättre och att systemet inte överrensstämmer med användargruppens eller 
klinikens behov.  

Resultaten från förstudien visar på en oöverensstämmelse mellan vad tekniken kan erbjuda, 
vårdpersonalens arbetsuppgifter och medarbetarens arbetssituation och att en koppling tyckes 
saknas mellan de tre. Helt enkelt att kommunikationen mellan dessa delar har varit svag. 
Resultaten visar också att personalen fortfarande använder PM i pappersformat även då de 
numera finns elektroniskt, att en del helt enkelt har gått tillbaka till det ursprungliga 
arbetssättet istället för att nyttja systemet. Medarbetarna vid kliniken uppger sig sakna vissa 
tekniska lösningar, systemen kan inte bistå med den funktionalitet medarbetaren behöver och 
det råder förvirring över hur systemet skall användas.  

 

1. Nu kommer jag att ställa frågor utifrån denna förstudie. Håller du med om denna 
beskrivning, kan du känna igen dig?  
- Varför tror du det är så? 
- Vad är det som gör det så svårt?  

Den första frågan ställdes i syfte att undersöka om respondenten kände igen den 
problematik omkring IT-stöd inom vården som framkom i förstudien. Om så var fallet 
vore det rimligt att anta att problematiken även förelåg vid SUS. Därefter ställdes två 
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följdfrågor i syfte att fånga in orsaken till svårigheterna och respondentens individuella 
förståelse.  

2. Finns det någon förklaring till varför kommunikationen inte fungerar tror du? 
- Vad tror du om en nyckelperson med dubbelkompetens, klinisk och tekniskt skolad som 
leder projektet?  
- Vad tror du om att införa system stegvis i moduler, och för varje del fokusera och arbeta 
mer på att minska glappet? 
 
Tidigare redovisad teori anger oöverensstämmelse mellan teknik, individ och 
arbetsuppgift som skäl till problematiken, vilket kan härledas till en svag kommunikation. 
Den andra frågan ställdes för att undersöka om en sådan eventuell oöverensstämmelse 
kunde tänkas vara orsaken till att kommunikationen fallerade.  

Den första följdfrågan ställdes för att få en bild om en hybrid hade fungerat på SUS och 
hur respondenterna såg på en sådan roll. Den andra följdfrågan ställdes utifrån forskning 
där stegvist införande rekommenderades för att minska glappet, helt enkelt i syfte att 
undersöka om denna tillämpning var lämplig på SUS.   

3. Har du några exempel inom klinisk verksamhet var system faktisk har gjort jobbet 
bättre? Som lyckades?  
- Vad anser du definierar ett framgångsrikt införande av ett IT-system?  

För att kunna göra en jämförelse mellan framgångsrika och mindre lyckosamma införande 
och granska vad som skiljer mellan dessa, för att identifiera orsak ställdes den tredje 
frågan. Dess följdfråga i syfte att påvisa vikten av att definiera variabeln succé i ett tidigt 
skede.  

4. Tror du att den kliniska kåren är IT-fientlig? 
 
Den fjärde frågan ställdes utifrån den professionella byråkratin och den svårstyrda 
kliniska professionen, för att klargöra varifrån det eventuella motståndet gentemot teknik 
härstammade ifrån.  

5. Tror du att det är svårare att införa IT-stöd inom vården än någon annanstans?  

För att kunna ge förbättringsförslag måste först orsaken till problematiken klargöras och 
väsentligt är då att ta reda på om svårigheterna är specifika för klinisk verksamhet eller 
generella, utifrån detta ställdes den femte frågan,  

6. Är det ngt annat du tänker på som du vill lyfta angående teknik och vård? 
 
Den sjätte och sista frågan var öppen i syfte att ge respondenten möjlighet att tillföra eller 
förtydliga ytterligare.  
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5.5 Process 

Intervjufrågorna bestod av sex frågor, se bilaga B2.1. Frågorna var strukturerade men öppna 
och då respondenterna var få var detta val väl passande (Jacobsen, 2002). Vid tillfälle ställdes 
öppna småfrågor för att få en mer detaljerad beskrivning från respondenterna. Frågorna 
pilottestades på två personer utan anknytning till studien, men dock verksamma vid SUS 
innan den första intervjun påbörjades.  

Primärdata för huvudstudien samlades in via individuella öppna intervjuer då relativt få 
enheter skulle undersökas. Själva intervjun genomfördes via ett öppet och strukturerat samtal 
via en besöksintervju var samtalen spelades in med en bandspelare och transkriberades kort 
därefter. Svaren analyserades sedan med anknytning till undersökningsfrågan där eventuell 
korrelation och diskrepans i svaren identifierades, som var av intresse för uppsatsens syfte.  
Svaren redovisades i tabeller var teknikerns och klinikerns svar ställdes gentemot varandra, 
som därefter redovisades i löptext med enstaka citat. Sedan analyserades svaren med 
utgångspunkt från tidigare redovisas teori.  

5.6 Validitet & reliabilitet 

Huvudstudiens kvalité och giltighet förstärktes då respondenterna var matchade och bäst 
lämpade för att besvara studiens frågor. Svarens kvalité var av god karaktär då intervjuerna 
genomfördes vid ett personligt möte där respondenterna fick fritt spelrum att resonera och ge 
uttömmande svar. Samtliga respondenter fick samma inledande text upplästa för sig i 
intervjuns början, vilket innebar att samtliga respondenter hade identisk 
bakgrundsinformation och samma utgångsläge när intervjufrågorna påbörjades vilket 
säkerligen bidrog till en god validitet.  
 
Då frågorna var av en mer öppen karaktär och inga givna svarsalternativ fanns utan 
respondenterna talade fritt har huvudstudien säkerligen en hög intern giltighet. Giltigheten 
höjdes via pilottestning av frågorna där två frågor justerades innan intervjuerna påbörjades för 
att stärka reliabiliteten på frågorna. Tillförlitligheten är god då en förstudie först genomförts 
för att undersöka om behov för vidare analys förelåg, i förstudien var urvalet av respondenter 
brett för att få en god omfattning i svaren. I huvudstudien som utgick från förstudien fanns en 
variation av respondenterna med perspektiv från den tekniska enheten och från den kliniska 
verksamheten vilket gav en bredd i svaren och därigenom en nyanserad beskrivning av 
sammanhanget.     

5.7 Etik 

Samtliga svar var anonyma och behandlades konfidentiellt, de fyra respondenterna är 
oidentifierbara, i de intervjusvar där det fanns en risk att respondenten kunde bli identifierad 
markerades med fotnot och doldes därigenom. Enligt Jacobsen (2002) bör tre faktorer 
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uppfyllas för att uppnå den etiska aspekten, rätt till privatliv, bli korrekt återgiven samt 
informerat samtycke. Den etiska aspekten säkras då samtliga svar är anonyma där möjlighet 
till identifiering blivit modifierad innebärandes borttagen. Respondenterna har deltagit 
frivilligt i huvudstudien under sina egna premisser och med full förståelse omkring 
anonymiteten.  
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6 Redovisning av huvudstudie 

6.1 Resultat 

Samtliga respondenter svarade uttömmande och detaljerat på frågorna. Svaren redovisas i 
transkriberad form i sin helhet i bilagor B2.2- B2.5. Nedan redovisas de mest relevanta 
observationerna från de fyra respondenternas svar. Teknikernas svar återges i bilagor B2.2-
B2.3 och klinikernas i B2.4-B2.5. 

6.1.1 Håller du med? 

Den första frågan var om respondenterna kände igen sig utifrån den problematik som 
uppkommit under förstudien, och som beskrivits i den inledande texten.  

Tabell 6.1. Fråga 1 

Fråga Tekniker Kliniker 

Känner igen sig  Känner igen sig 

IT-stödet fungerar inte Varierande datorkunskap hos 
vårdpersonalen, okunskap om 
teknik och om IT-stöd 

Fel teknik till fel verksamhet, 
felaktiga beslut   

PM lättare att läsa i 
pappersformat  

Inte alla processer behöver 
omvandlas till en teknisk 
lösning 

Mycket ”hopkok”, systemen 
stämmer inte överens  

Inte användarvänliga system, 
varierande datorkunskap hos 
personalen    

Användaren involveras inte 

Bristande samarbete, svårt för 
vårdpersonalen att nå teknikern 

Tror att datorkunskapen hos 
vårdpersonalen är större än vad 
det faktiskt är 

Olika perspektiv mellan 
utvecklare och vårdpersonal 

Helhetsbild saknas, otydlig 
ledning 

Nu kommer jag att ställa frågor 
utifrån denna förstudie. Håller 
du med om denna beskrivning, 
kan du känna igen dig?  
 
Varför tror du det är så? 
 
 Vad är det som gör det så 
svårt?  

 

 Stressad och pressad personal, 
IT-stöd används olika  
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Samtliga respondenter kände igen sig i den beskrivna problematiken som identifierats under 
förstudien, även att användaren inte involveras i processen omkring införande av IT-stöd 
(B2.2-B2.4). Vad problematiken med IT-stöd inom vården härstammar ifrån berodde enligt 
respondenterna på att användaren inte involveras i processen, helt enkelt att 
användargruppens behov inte klargörs, samt att ett vanligt och felaktigt antagande är att det 
tekniska kunnandet är på en hög nivå hos vårdpersonalen. Både tekniker och klinikern uppgav 
detta och det fanns en stor samstämmighet mellan svaren.  

”Jag tror att det sitter för många med för olika kunskaper om hur det praktiskt används, att 
man inte frågar användaren först vad behovet är” (B2.4). 

Resultaten visade även att användaren inte känner sig trygg då medarbetaren inte hittar, IT-
stöden uppgavs vara icke användarvänliga, samt att vårdpersonalen på kliniken hade 
varierande datorkunskap (B2.3).  

”Det är för att man inte hittar och man inte känner sig trygg med datorn” (B2.3). 

Även ett bristande samarbete angavs som en orsak till problematiken, helt enkelt bristande 
kollaboration mellan gruppen som inför och utvecklar systemen och vårdpersonalen, att dessa 
två grupper har två olika perspektiv vilket resulterar i ett resultat som inte nyttjas eller önskas 
inom den kliniska verksamheten (B2.3). Varierande datorkunskap, okunskap om teknik och 
om IT-stöd (B2.4).   

Orsaken och varför denna mindre gynnsamma situation uppstått berodde enligt 
respondenterna på att systemet för PM hantering vid Ortopediska kliniken inte fungerar för 
användarna vid kliniken (B2.2). Orsaken till att stödet inte fungerar är enligt respondenten 
pga ngt ”fattas”, eller så är det fel från början till slut, att PM kanske inte skall ersättas med ett 
IT-stöd, eller att det rör sig om fel teknik till fel verksamhet (B2.2).  

Det uppgavs dessutom att just PM var lättare att läsa i pappersformat (B2.5) ett flertal av 
respondenterna trodde att pappersanvändning överlag på SUS var en generationsfråga som 
säkerligen kom att minska under åren (B2.5). En annan aspekt var att inte alla processer 
kanske borde omvandlas till en teknisk sådan, att vissa arbetsprocesser kanske inte skall 
ersättas av teknik, utan att det gamla arbetssätet kanske är det som fungerar bäst i 
verksamheten för vissa processer (B2.2).  

Det uppgavs också att orsaken till att situationen blir svår är helt enkelt fel teknik till fel 
verksamhet genererat av att beslut fattades av fel personer med felaktig kompetens (B2.2) . 
Utöver nyss nämnda angav de intervjuade att en bidragande faktor till problematiken var ett 
”hopkok” av system, vilket innebär att nya system inte överrensstämmer med redan befintliga 
system (B2.4).  

”Antigen så fattas besluten på fel ställe av fel personer med fel kompetens, det kan ju vara så 
också att det är fel teknik till fel verksamhet” (B2.2). 
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Förutom detta var även brist på tid hos personalen och deras pressade arbetssituation en orsak 
till problematiken. Respondenterna uppgav dessutom att det finns olika åsikter om hur system 
faktisk används inom den kliniska verksamheten, och därigenom blir det oklart om hur och 
varför diverse IT-stöd skall nyttjas (B2.5). Slutligen angavs dessutom att en helhetsbild över 
verksamheten saknades samt en tydlig ledning (B2.5).   

6.1.2 Finns det någon förklaring? 

Den andra frågan var gällande den bristande kommunikationen mellan tekniken, 
arbetsuppgifter och medarbetarens arbetssituation.  

Tabell 6.2. fråga 2 

Fråga Tekniker Kliniker 

Avgörande beslut har flyttats 
från sjukvården 

Inget samarbete mellan IT-
enheten och användarna  

Beslutsgruppen varierar inte  Användarnas behov klargörs 
inte 

Vården förlorar pengar, kostar 
mycket att anpassa systemen  

Ingen kommunikation eller 
samarbete med IT 

Finns det någon förklaring till 
varför kommunikationen inte 
fungerar tror du? 

Varierande nivåer gällande IT 
hos användaren 

 

En förklaring är att de avgörande besluten flyttats från sjukvården och styrs numera på 
regionnivå, att SUS därför snart inte har något inflytande över sina och kommande IT-stöd 
och har därför ingen möjlighet att påverka anpassningarna av dessa.  

”Vi har ju snart inget inflytande över systemen och det är kanske inte nödvändigt heller, men 
ändå har man inget inflytande över de anpassningar som ska göras, över de system som 
införas och det är klart att här måste uppstå en diskrepans mellan vad som behövs och hur 
det används jämfört med de besluten som fattas” (B2.2). 

Svaren visar också att de avgörande besluten inte nödvändigtvis kommer från någon som har 
kunskap om IT eller om sjukvård, att beslutsgruppen med mandat ofta består av samma 
medarbetare och att denna konstellation aldrig varierar. Besluten kommer därför uppifrån och 
ner och inte nerifrån och upp (B2.2).  

”En del har väl jobbat inom sjukvården, men det är inte alls säkert att de som fattar besluten 
har någon som helst kunskap om IT eller datasystem, eller de kan ju mycket väl komma från 
sjukvården men de har i alla fall inte alltid dubbla kompetenser som då kanske skulle göra det 
här optimalt” (B2.2).  

I svaren angavs även den ekonomiska aspekten, där det står tydligt att respondenterna anser 
att sjukvården inte sparar pengar på införandet med IT-stöd utan ständigt förlorar pengar, att 
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det inte är IT-stöden i sig som inte är anpassningsbara utan att viljan till anpassning helt 
enkelt saknas. SUS befinner sig i en svår situation, och har via upphandlingar låst upp sig på 
olika företag att skifta kostar stora summor och att göra en liten justering av systemet likaså 
(B2.2-B2.3).   

”Det kostar jättemycket och ska du flytta en knapp därifrån till dit så kostar det inte hundra 
kronor utan det är multipengar” (B2.3). 

Kunskap hos medarbetare och IT personal lyftes i svaren där det tydligt framgick att 
kunskapen om var IT-stöd kan användas och hur de skall användas brister överlag. En teori 
var att de första systemen utvecklades utan ett användarperspektiv och därav befinner sig SUS 
i en problematik som borde ha undanröjts för längesedan (B2.3).  

Ytterligare förklaringar är att det inte finns någon kommunikation eller samarbete med IT-
enheten, samt att vårdpersonalen har varierande teknisk kunskap (B2.4-B2.5). Att 
användarnas behov helt enkelt inte klargörs (B2.4) 

”Jag tror att man inte tar sig tid, och komma ut till dom som använder, så att dom får 
förklara vad behovet är” (B2.4). 

6.1.3 Hybrid? 

Den tredje frågan handlade om en nyckelperson i projektet, en hybrid med de två olika 
perspektiven.  

Tabell 6.3. Fråga 3 

Fråga Tekniker Kliniker 

Samarbete är att föredra 
istället, tappar spetskompetens 

Vad tror du om en nyckelperson 
med dubbelkompetens, klinisk 
och tekniskt skolad som leder 
projektet?  

 

Positiv till hybrid, hybriden har 
en skyldighet  

Hybrid att föredra 

En hybrid var att föredra enligt tre av fyra respondenter (B2.2-B2.4) den fjärde ansåg att man 
kunde tappa högspecialiserad kompetens via denna roll (B2.5).  

”Det är ju absolut att föredra, man behöver den kliniska blicken för att förstå 
användarbehovet” (B2.4).  

Det angavs att det var viktigt att hybriden var uppdaterad, ute i verksamheten och ständigt i 
ajour med förändringar (B2.3). Respondenterna som ansåg att en hybrid var en god idé trodde 
att dessa personer var få och svåra att rekrytera (B2.2).  
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”Det är ju nästan omöjligt att kräva den kompetensen faktiskt. Det är inte så många, det finns 
folk här som har den kompetensen, alltså inom sjukvården, men det är inte jättemånga” 
(B2.2). 

6.1.4 Vad tror du om att införa stegvis? 

Den fjärde frågan handlade om att införa system stegvis inom vården.  

Tabell 6.4. Fråga 4  

Fråga Tekniker Kliniker 

Börja med ett grundpaket och 
lägga på olika moduler efter 
hand 

Risk att man glömmer 
efterhand, tar för mycket tid, IT-
stöd är inte huvuduppgiften  

Vad tror du om att införa system 
stegvis i moduler och för varje 
del fokusera och arbeta mer på 
att minska glappet? 

Ofta komplexa system som 
köps in, svårt att få full 
genomslagskraft i 
organisationen 

Glömmer bort, risk att 
medarbetaren går tillbaka till det 
gamla arbetssättet  

En respondent tyckte att införande i moduler var ett alternativ, dock att det var svårt att 
introducera system inom verksamheten då dessa var komplexa, och kunskapsnivån omkring 
IT var liten (B2.2). Respondenterna ställde sig tveksamma till stegvisa införanden då de 
trodde att en sådan implementering troligtvis tog för mycket tid från huvudsysslan, med 
argumentet att de kliniska professionerna är en autonom användarkategori och att IT-stöd 
endast är en bisyssla (B2.4).  

Det uppgavs även att en risk var att kunskap glömdes bort vid stegvis införanden. Vissa ansåg 
att det var lättare att lära sig hela på en gång även då en sådan situation uppgavs påfrestande 
för personalen, med förklaringen att det finns en fara att de kliniska professionerna går 
tillbaka till sitt gamla arbetssätt om man inte introducerar hela systemet på en gång (B2.5).  

6.1.5 Har du något exempel? 

Därefter följde en fråga om goda exempel.  

Tabell 6.5. Fråga 5  

Fråga Tekniker Kliniker 

Elektroniska journaler Läkemedelsmodulen i Melior, 
röntgennätverket, elektroniska 
journaler 

Har du några exempel inom 
klinisk verksamhet var system 
faktisk har gjort jobbet bättre? 
Som lyckades? 

Egenutvecklade system  Finns goda exempel men litar 
inte på IT-stöden pga. 
återkommande problem  
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Respondenterna angav det digitala röntgennätverk som skickar bilder fram och tillbaka i 
Sverige och världen. Även elektroniska journaler och läkemedelsmodulen i Melior angavs 
vara bra, men att det fanns för mycket problematik för att kunna lita fullt ut på IT-stödet B2.3- 
B2.5).  

Utöver detta uppgavs även egenutvecklade system som utvecklats på klinikerna som goda 
exempel, då angavs vara mer anpassade efter användaren och klinikens behov (B2.2).  

”De är fullständigt anpassade för den verksamheten och dessutom så utvecklas de 
kontinuerligt på kliniken ( B2.2)”.  

6.1.6 Hur definieras ett framgångsrikt införande? 

Den sjätte frågan var omkring lyckosamma införande.  

Tabell 6.6. Fråga 6  

Fråga Tekniker Kliniker 

Beror på syftet  Återkoppling, uppföljning, 
kontroll  

Vad anser du definierar ett 
framgångsrikt införande av ett 
IT-system?’ 

Mäts ofta i pengar ofta 
förlustaffär  

Delaktighet och enkla lösningar  

 När det underlättar  

En av de intervjuade teknikerna angav att ett framgångsrikt införande berodde på syftet 
(B2.2). En annan när IT-stödet underlättar (B2.3). En kliniker angav att återkopplig, 
uppföljning och kontroll var definitionen på ett framgångsrikt införande (B2.5). Svaren visade 
också på att medarbetares delaktighet och enkla lösningar var definitioner av en framgångsrik 
implementering av IT-stöd på SUS (B2.4).  

Därutöver nämndes att det var vanligt att mäta framgången i pengar inom vården och att en 
ekonomisk vinst aldrig inhämtades via kostnaderna för sjukvården och dess IT-system vilket 
beskrevs som en förlustaffär (B2.2).  

”Det är nog en stor fruktansvärd förlust” (B2.2). 

6.1.7 Är den kliniska kåren IT-fientlig? 

Den sjunde frågan handlade om respondenten ansåg att de kliniska professionerna var IT-
fientlig.  
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Tabell 6.7. Fråga 7 

Fråga Tekniker Kliniker 

Nej Nej 

Låg datorkunskap  Reaktion mot IT-stöd som inte 
är anpassade efter 
verksamheten eller 
användarvänliga.  

Tror du att den kliniska kåren är 
IT-fientlig? 

 IT-supporten svårtillgänglig och 
ibland dyr  

Ingen av respondenterna ansåg att den kliniska kåren var IT-fientlig, utan att kåren istället 
reagerade mot IT-stöd som inte är användarvänliga eller anpassade efter verksamheten, 
systemen är enligt respondenterna för komplicerade och opedagogiska (B2.4-B2.5).  

”De system man använder är inte användarvänliga” (B2.5). 

Respondenterna angav även att datorkunskapen hos användaren inom vården överlag är låg 
(B2.2).  

”Nästa gång skiter man i att koppla upp datorn för igår när jag hade den strulade den, då 
går man hellre på det som tar längre tid bara för att vara säker på att man har en säker 
uppkoppling” (B2.4).  

En annan aspekt som lyftes var den svåra tillgängligheten till IT-support, och att den support 
som ges ibland inte kan lösa problematiken på ett snabbt sätt utan resulterar i att en IT-
medarbetare får komma ut i verksamheten vilket blir dyrt för kliniken.  

6.1.8 Är det svårare? 

Den åttonde frågan handlade om det var svårare att införa IT-stöd inom vården än någon 
annanstans.  

Tabell 6.8. Fråga 8 

Fråga Tekniker Kliniker  

Nej  Borde inte vara svårare Tror du att det är svårare att 
införa IT-stöd inom vården än 
någon annanstans? Ja, olika krav på systemen, 

olika yrkeskategorier 
Ja, datorn är inte 
huvudredskapet  

Det rådde delade meningar var två av respondenterna svarade ja och två nej, där två av 
vardera kategori fanns i varje grupp. Var de som svarade nej menade att resultaten och 
konsekvenserna var desamma inom privat industri med liknande problem som på SUS (B2.2, 
B2.5). Svaren som var av jakande karaktär angav att den stora arbetsplatsen med olika 
yrkeskategorier, med olika krav på systemen var det som skilde sig åt (B2.3), och att IT-
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stöden var svårare att införa då användaren är en sekundär användare med systemet som 
bisyssla (B2.4).  

6.1.9 Något annat? 

Den sista och avslutande frågan var om respondenten önskade tillföra eller lyfta ngt som ännu 
inte var sagt omkring teknik och vård.  

Tabell 6.9. Fråga 9 

Fråga Tekniker Kliniker 

Systemen styr verksamheten  Enkla och kompatibla system 
som kan integreras 

IT-stöden måsta anpassas efter 
verksamheten  

Dagens IT-stöd leder till 
dubbelarbete och hög kostnad  

Krav måste ställas på IT-
leverantören   

Personalen ständigt pressad, 
svårt att ta till sig nya lösningar  

Är det ngt annat du tänker på 
som du vill lyfta angående 
teknik och vård? 

Risk för låg data kvalitet   

Respondenterna angav att de önskade enkla kompatibla system som kan integreras. Att 
problematiken berodde på att man idag bygger på äldre system. Svaren visade att IT-stöden 
inom SUS uppgavs vara tungarbetade och långsamma vilket leder till en frustration och 
resulterar i övertid. Denna situation leder enligt några av respondenterna till dubbelarbete och 
en hög kostnad (B2.5).  

”Man kan hacka in sig på Pentagon, men man kan inte göra ett system var det står så här och 
så här skall du göra” (B2.5). 

De intervjuade menade att det är svårt att introducera nya lösningar i organisationen, och att 
motståndet från vårdpersonalen inte berodde på att vara fientligt inställd utan att vara ständigt 
pressad (B2.3). 

Det uppgavs att det är viktigt att fundera kring vilka system som skall införas och hur de ska 
användas i vården, att IT-stöd måste vara anpassade efter verksamheten. På SUS anpassas 
verksamheten efter systemen, systemen anpassas inte efter verksamheten (B2.2)  

”På något sätt måste man ju fundera kring vilka system man inför och hur de ska användas i 
vården, de måste på något sätt vara anpassade, kraven måste på nåt sätt vara ställda av de 
som ska använda dem, inte av någon annan” (B2.2). 

Respondenterna uppgav att det är otroligt viktigt att krav ställs på IT-leverantören och att 
detta inte görs, vilket enligt respondenten beror på rädsla eller på att berörd person med 
mandat helt enkelt inte har rätt kompetens att ställa rätt krav på IT-stöd (B2.2).  
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”Man inför system och sen får alla andra anpassa sig efter system som klarar sig djävligt 
billigt undan för att man inte vågar ställa några krav eller inte vill ställa krav eller vad det nu 
är. Att man inte har kompetens att ställa rätt krav på systemet” (B2.2). 

Datakvaliteten och tillförlitligheten i siffror och statistik blir låg då systemen inte är 
anpassade efter verksamheten, som innebär bristfälliga inmatningar från användarna då 
medarbetaren helt enkelt inte är intresserad av att nyttja IT-stöden, vilket resulterar i 
otrovärdiga data med dålig kvalitet (B2.2).  

”Det ger också en viss alienation från de här systemen för de är inte anpassade till 100 % 
efter verksamhetens krav och så som de vill ha det. Och därför ger det också bristfälliga 
inmatningar, man är inte så intresserad, så matar nån stackare som är ambitiös in de här 
uppgifterna på sina patienter, men de andra åtta gör inte det för det är ingenting de tycker är 
ett djävla dugg av intresse, så de skiter i det” (B2.2).  

6.2 Analys av resultat - problematik med införande av IT-stöd 

Resultaten visar att det föreligger en bred problematik gällande IT-stöd inom SUS. En stor del 
av problematiken handlar främst om att de stöd som brukas på SUS inte verkar vara 
anpassade efter verksamheten, varken efter de kliniska professionerna eller efter 
arbetsuppgifterna i sig. Systemen förefaller inte användarvänliga och inte heller 
anpassningsbara, vid justering av system kommer den ekonomiska aspekten in då det verkar 
vara så att det kostar stora summor att göra en mindre anpassning av befintliga IT-stöd vilket 
innebär att system därför sällan modifieras.  

IT-stöden inom SUS uppges vara tungarbetade och långsamma vilket leder till en frustration 
och resulterar i övertid samt dubbelarbete, även en hög kostnad vilket inte bidrar positivt till 
den redan så pressade ekonomiska situationen. Verksamheter på SUS anpassar sig efter IT-
stöden vilket innebär att verksamheten anpassar sig efter vad IT-stöden faktiskt kan, systemen 
justeras inte efter verksamheten vilket självklart är att föredra.    

Hur har det då blivit så här och vad är orsaken till just nämnda svårigheter? Resultaten visar 
att användaren inte involveras i processen när ett IT-stöd införs eller utvecklas på SUS, att 
samarbetet mellan den tekniska personalen och de kliniska professionerna är minimal, vilket 
troligtvis genererar två olika perspektiv på samma IT-stöd. En orsak som angavs var bristande 
IT-kunskap hos användaren, det är även rimligt att anta att det föreligger en brist på 
verksamhetskunskap hos utvecklaren.  

En bidragande orsak till problematiken kan enligt respondenterna bero på att besluten flyttats 
från SUS och fattas numera på regionnivå, därför finns ingen möjlighet att påverka 
anpassningar av system. Det kan också vara så att andra organisatoriska problem inom SUS 
och Region Skåne påverkar och har bidragit till att den organisatoriska närheten är svag. 
Besluten gällande IT-stöd på SUS fattas nödvändigtvis inte av någon som besitter god 
kunskap om IT och sjukvård. Intressant är också att gruppen med mandat att fatta avgörande 
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beslut gällande teknik inom vården enligt respondenterna aldrig varierar, innebärandes att det 
är samma personer som fattar besluten oavsett IT-stöd. En annan orsak till den problematik 
som råder är att det inte ställs tillräckliga krav på IT-leverantören, eller så ställs mindre väl 
lämpade krav utifrån en felaktig kompetens.  

I svaren lyftes en dold konsekvens av att IT-stöden inom vården inte är anpassade efter 
verksamheten och inte heller användarvänliga, konsekvensen var enligt respondenten att 
medarbetaren med uppgift att knappa in data inte anser att just dessa data är viktiga då IT-
stödet inte stämmer överens med vad medarbetaren anser väsentligt, vilket i sin tur resulterar i 
låg datakvalité samt en låg tillförlitlighet i siffror.  

Kunskapen om var IT-stöd kan användas och hur de skall användas brister enligt svaren, där 
det tydligt framgår att det inte är IT-stöden i sig som inte är anpassningsbara utan viljan till 
anpassning. Resultaten belyser att beslut gällande IT-stöd inom vården ofta fattas av fel 
personer, som resulterar i fel teknik till fel verksamhet. Om god kunskap om teknik nu fanns 
inom vården borde det enligt svaren vara självklart att alla processer inte kanske behöver 
ersättas med en teknisk lösning, om det nu är så att det gamla arbetssättet fungerar bäst för 
personalen. Svaren visar också att det finns olika åsikter om hur system faktisk används som 
bidrar till en oklarhet om hur och varför diverse IT-stöd skall nyttjas.  

Resultaten visar att system införs, eller i alla fall tidigare har införts separat i verksamheten, 
ett s.k. stuprörsarbete.  Vilket respondenterna beskriver som ett ”hopplock” av system som 
troligtvis är en konsekvens av att verksamheterna arbetat var för sig och därför finns nu IT-
stöd som inte kan integreras med varandra, och där gamla system inte överensstämmer med 
nya tekniska lösningar vilket helt klart bidrar till problematiken. 

Det finns ett felaktigt antagande omkring tekniskt kunnande hos den kliniska 
vårdprofessionen, här visar resultaten på att kunskapen varierar och likaså intresset för teknik, 
det tas inte hänsyn till att vårdpersonalen är en autonom användare där den kliniska 
tjänstgöringen är primär samt huvudsyssla vilket gör det svårt att introducera nya lösningar i 
organisationen.  

Kåren visar sig inte vara IT-fientlig utan stressade, pressade och frustrerade över att arbeta 
med system som inte uppfyller deras behov, som dessutom är komplicerade och 
opedagogiska. Dessa IT-stöd genererar även merarbete för personalen som måste komplettera 
vissa funktioner manuellt, då systemen inte har behövd funktionalitet vilket kostar både tid 
och pengar. Det är troligtvis så att vårdpersonalen vid Ortopediska kliniken väljer att gå 
tillbaka till sitt gamla arbetssätt, pappersformat, då det IT-stöd som finns för PM-hantering 
inte stödjer arbetsuppgiften på rätt sätt. 

Den IT-support som faktiskt finns för att stödja vårdpersonalen bidrar till ytterligare 
frustration och är även kostsam. Kompetensen hos IT-supporten varierar och respondenterna 
uppger sig vara frustrerade över att hjälpen ibland fallerar och resulterar i att en tekniker 
skickas ut till enheten som i sin tur debiterar kliniken. En annan intressant realitet är att pga. 
tidigare nämnt ”hopplock” har vårdpersonalen så många system att hålla reda på att de har 
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lappar med lösenord för att minnas, och om ett lösenord glöms bort kan personalen mycket 
väl vänta med att få ett nytt några veckor. Ur ett säkerhetsperspektiv är denna lösning 
oroväckande och bör naturligtvis åtgärdas omedelbart. 

Vikten av att definiera succé lyftes initialt i denna uppsats och vad som definierar ett 
framgångsrikt införande på SUS tyckes vara att den vanligtvis mäts i pengar, andra svar 
omkring vad som definierade ett framgångsrikt införande för respondenten var att 
återkoppling, uppföljning och kontroll, likaså delaktighet och enkla lösningar. 
Respondenterna angav IT-stöd som de ansåg lyckosamma på SUS såsom röntgennätverket, 
elektroniska journaler, läkemedelsmodulen i Melior men var noga med att poängtera att det 
fortfarande fanns för mycket problematik för att kunna lita fullt ut på systemen. Utöver 
nämndes egenutvecklade system som goda exempel då dessa var anpassade efter användarens 
och klinikens behov. 

Förslaget med att tillsätta en hybrid dvs. en nyckelperson med dubbelkompetens var att 
föredra enligt en majoritet svaren, hybriden är troligtvis svår att få tag på då få personer 
besitter både tekniskt- och kliniskt kunnande. Stegvist införande förkastades av 
respondenterna då det fanns en risk att användaren ”glömde på vägen” och att detta tog för 
mycket tid från huvudsysslan, respondenterna ansåg att det då fanns en fara med att 
användaren gick tillbaka till det gamla arbetssättet. En möjlighet är också att frågan gällande 
stegvis införande var otydlig eller i alla fall inte beskrev på ett utförligt sätt vad som menades 
med stegvis införande, och kanske borde denna fråga ha kompletterats med ytterligare 
information. Oavsett står det klart att respondenterna önskar enkla kompatibla system som 
kan integreras, och att det är viktigt att fundera kring vilka system som skall införas och hur 
de ska användas i vården.  

Intressant är att det råder delade meningar om det är svårare att införa system inom vården i 
jämförelse med den privata sektorn, de jakande svaren, menade på att det var så, då vården är 
en stor organisation, med olika yrkeskategorier med varierande krav som dessutom är 
autonoma användare. De nekande svaren trodde att det var samma resultat och konsekvenser 
oavsett sektor. Oavsett, visar resultaten på att det föreligger en problematik som bör granskas 
närmare och som bör utredas för att kunna vända skutan och införa IT-stöd inom vården som 
kan stödja de kliniska professionerna i sitt arbete.  
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7 Diskussion & resultat 

IT-stöd inom vården är ett område som bör prioriteras och lyftas fram, om IT-stöden inte 
nyttjas och är väl förankrade i verksamheten kan detta ha negativa konsekvenser för både 
vårdsektorn och i slutändan för patienten. Just redovisade resultat visar på att en viss 
samstämmighet finns mellan tekniker och avdelningschefer gällande deras synsätt och åsikter 
omkring vården och IT. Det framgår tydligt att nuvarande situation för IT-stöd inom vården 
inte är gynnsamma för någon utav parterna och att IT-stödet måste anpassas efter 
verksamheten och att en viss verksamhetskunskap måste finnas hos utvecklarna för att detta 
skall kunna uppnås. Det är intressant att åsikterna stundtals är desamma och inte skiljer sig 
märkbart åt mellan tekniker och kliniker, en tolkning av detta kan vara att svårigheterna med 
IT-stöden är så pass tydliga och utbredda inom verksamheten att ett likriktat perspektiv har 
infunnit sig. Nedan avhandlas respektive område relevant för undersökningen, i en diskussion 
som utgår från resultat av huvudstudien.  

7.1 Vikten av organisatorisk närhet och variation 

Besluten har som tidigare nämnts flyttats från sjukvården och fattas numera på regionnivå. 
Det måste vara en otrolig svår situation att fatta beslut omkring vilka system som skall införas 
från en övergripande nivå, om man inte befinner sig i verksamheten, avgörande för att fatta 
rätt beslut är den återkoppling som ges från diverse arbetsgrupper. Det finns många problem 
med denna utflyttning, vilket är att möjlighet för vårdpersonalen att påverka anpassningar av 
system minskar, som bidrar till en större distansering mellan de kliniska professionerna och 
IT-enheten. Syftet är gott och likaså slutmålet med beslut tagna på regionnivå, att en 
enhetlighet eftersträvas samt att likartade IT-stöd bidrar till en möjlighet att integrera och 
koppla samman systemen ur ett längre perspektiv.  

Att varje enhet inför system separat i verksamheten röjs på detta sätt undan, och de enskilda 
enheterna kan inte längre utveckla egna system på sina respektive enheter, vilket 
regeringskansliet (2005) redan för ett antal år sedan konstaterat genererar positiva effekter för 
verksamheten, men inte för den enskilde. Det finns många fördelar med att beslut numera 
fattas på regionnivå, enhetliga IT-stöd som kan integreras vid behov är nog den största 
fördelen. 

Nackdelar med att flytta besluten från SUS är att samarbetet inte förbättras och möjlighet att 
påverka IT-stöd från de kliniska professionerna blir mindre, vilket kan resultera i att IT-stöd 
som inte är anpassade efter verksamheten införs, om klinikens behov inte tydliggörs och tas 
hänsyn till. Det är lätt att anta att det är den geografiska placeringen som bidrar till att 
samarbetet fallerar, men det är i stället den organisatoriska närheten som är avgörande för ett 
gott samarbete och för ett fruktsamt införande. Kanske är det då även viktigt att lyfta den 
decentraliserade strukturen som finns inom vården där små, enkla och snabba system vid 
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respektive enhet är att föredra (Axelsson, 1998). Detta går stick i stäv med tanken att införa 
regionövergripande och enhetliga system inom hela regionen. 

Projektgruppens sammansättning bör bestå av samtliga professioner och vara väl genomtänkt, 
gruppen bör ha representanter från de kliniska professionerna, ledning och IT-medarbetare 
(Berg, 2001). Gruppen måste varieras och justeras efter rådande situation. Idealt hade varit att 
införa hybrider som kan fungera som en brygga (Heeks, 2006). Hybriden bör även vara 
delaktig i det regionövergripande beslutsfattandet för att öka samarbetet mellan IT och de 
kliniska professionerna, och därigenom säkerställa den organisatoriska närheten. Dessutom få 
en bättre och mer fungerande kommunikation och förhoppningsvis en utökning av 
kompetensen i beslutsgruppen som kan bidra till både ett vård- och tekniskt perspektiv. Det 
svåra med en hybrid är att denna kompetens är svår at få tag på, då det krävs en person som är 
både teknisk och medicinskt skolad, vilket rimligtvis är en ovanlig kombination. 

7.2 Den pressade autonoma användarkategorin 

Att IT-stöden är en bisyssla är bidragande orsak till problematiken, då den autonoma 
användargruppens speciella profil inte fångas upp och inte tas hänsyn till, de kliniska 
professionerna har inte tid att på egen hand sätta sig in i diverse funktionaliteter eller förkovra 
sig inom teknikens värld. Därför borde de kliniska professionerna få extra mycket utbildning, 
basutbildning och även individuell utbildning för att lära sig diverse IT-stöd. Kunskapen hos 
den enskilde varierar och därför är det viktigt att kunna individualisera utbildningsinsatsen 
(Allwood, 2007).  

I dagens pressade vårdsektor ges inte denna möjlighet då tid är en bristvara, och möjligheten 
att undvara och ge personalen denna utökade utbildning är troligtvis obefintligt. Häri ligger en 
stor problematik, där nuläget blir att det inte finns resurser att ge den autonoma 
användarkategorin den extra utbildning som de behöver för att kunna bemästra systemen på 
bästa sätt, och sen i sin tur införs system som är komplicerade och inte vad de kliniska 
professionerna önskar eller behöver, vilket gör det ännu svårare. Det är självklart att denna 
kombination är mindre lyckosam och även kostar en del pengar för vården.  

En annan aspekt viktigt att nämna är de kliniska professionerna som är en självstyrande 
expertkategori med lojalitet gentemot sin yrkesgrupp (Axelsson, 1998). För att få gruppens 
acceptans och vilja att lära och nyttja ett system borde delaktighet och möjlighet att påverka 
eftersträvas. Det är även viktigt att lyfta att vårdpersonalen inte är IT-fientlig, utan frustrerad 
och pressad över att nyttja IT-stöd som inte är anpassade efter verksamheten eller 
arbetsuppgifterna, detta motstånd kommer troligtvis att minska i takt med att antalet 
lyckosamma införande inom vården förhoppningsvis växer. 
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7.3 Är det svårare att införa IT-stöd inom vården?  

Troligtvis är det inte svårare att införa system vid SUS i jämförelse med en privat 
organisation. Att införande skulle vara svårare i en klinisk verksamhet är en vanligt 
förekommande förutfattad mening, som kanske uppkommer pga. den professionella 
byråkratin och dess svårtstyrda medarbetare, som därigenom förefaller vara en mer 
komplicerad miljö att implementera IT-stöd inom. Mer korrekt handlar antagligen 
svårighetsgraden av införande mer om objektet, helt enkelt att det är arbetsuppgiften i sig som 
avgör om införande av IT-stöd blir svårt eller inte, oavsett område och verksamhet, då det 
finns både lyckade och misslyckade IT-stöd inom privat- och i den offentlig sektor.  

Det är som nyss nämnt själva arbetsuppgiften som systemet skall stödja som avgör IT-stödets 
öde, helt enkelt om systemet blir ett hjälpmedel eller ett stjälpmedel. I huvudstudien nämndes 
röntgennätverket som ett gott exempel på ett framgångsrikt IT-stöd vid SUS (B2.3-B2.5), vid 
närmare granskning av detta stöd visar det sig att det var mediet som skiftade, där användaren 
nu kunde skicka röntgenbilder oavsett geografisk placering, arbetsuppgiften i sig blev inte 
påverkad och därför blev IT-stödet framgångsrikt. Exemplet med PM vid ortopediska kliniken 
där personalen nyttjade PM i pappersformat även då det fanns elektronisk data (B1.2) är ett 
exempel  på ett försök att stödja arbetsuppgiften tekniskt, där det inte är endast mediet som 
skiftar utan hela processen runtomkring.  

Ett antagande är att om inte hela arbetsuppgiften kan stödjas och ersättas elektroniskt fullt ut 
såsom det ursprungliga arbetssättet, blir IT-stödet endast delvis utnyttjat och pendeln svänger 
tillbaka till det gamla arbetssättet. Vid Ortopediska kliniken gick vissa användare tillbaka till 
pappersformat, vilket är en indikator på att IT-stödet inte stödjer arbetsuppgiften adekvat. 
Lägesbilden varierar ständigt när det kommer till PM, avgörande är att alla medarbetare har 
samma nuläge, och om hela informationsbilden fallerar att överföras i IT-stöd blir därför 
systemet mindre framgångsrikt. PM är troligtvis svåra att ersätta med en teknisk lösning, inte 
för att det är PM inom vården, utan för att själva objektet PM och arbetsuppgiften som är 
knuten till denna inom vården som innebär ett antal moment med varierande händelser är 
svårfångad, och är kanske därför svår att stödja tekniskt.  

Skillnaden ligger alltså inte vilken sektorn IT-stöden skall införas i utan i arbetsuppgiften och 
processen runtomkring, hur pass svårfångad denna är och om den kan ersättas med en teknisk 
lösning fullt ut. Inom vården finns ett antal osynliga processer, detta är troligtvis inte unikt för 
den kliniska världen i sig men dock ett faktum, att det finns arbetsuppgifter som aldrig 
identifieras då dessa är så vanliga för vårdpersonalen och därför inte kommer upp till ytan, de 
osynliga processerna är en eventuell bidragande faktor till att IT-stödet inte kommer att kunna 
stödja arbetsuppgiften fullt ut. 
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7.4 Bristande kommunikation, press och dolda konsekvenser  

Klart står nu att arbetsuppgiften och om denna kan ersättas fullt ut via en teknisk lösning är 
primärt vid införande av IT-stöd inom vården. Det är dock inte endast arbetsuppgiften i sig 
som bidrar till svårigheterna, utan även den bristande kommunikationen mellan IT-personal, 
beslutsfattare och de kliniska professionerna. Samarbetet förefaller nästintill obefintligt och 
det nyttjas IT-stöd inom vården som inte har någon förankring i verksamheten. Där de 
kliniska professionerna får anpassa sig efter den funktionalitet som finns i systemen och 
utföra det som saknas manuellt vid sidan om. Det är rimligt att anta att denna lösning inte 
bidrar till en bättre och enklare arbetssituation för vårdpersonalen, utan en mer komplicerad 
och svårhanterlig vardag.  

Personalen är pressad och stressad, och avsaknad av tid är ett konstant tillstånd för de kliniska 
professionerna som i sin tur endast nyttjar systemen sekundärt. Kåren är troligtvis inte avigt 
inställd mot teknik utan helt enkelt för pressad. Antal Lex Maria fall knutna till 
användarvänlighet, systemfel samt lokala organisatoriska problem ökar med åren (Jerräng, 
2011). Denna ökning är kanske därför inte förvånande, utan ett resultat av hur situationen 
omkring teknik inom klinisk verksamhet faktiskt ser ut.  

Oroväckande är den risk gällande datakvalité som infinner sig då IT-stöden inte är anpassade 
efter verksamheten, om det nu är så att vårdpersonalen inte delar åsikten om vad som är 
viktigt att knappa in i systemet, att detta görs på måfå och i varierande grad på storsjukhuset 
då IT-stödet helt enkelt inte är utformat efter vad vårdpersonalen behöver och önskar. Att 
datakvalitén är låg och kanske inte tillförlitlig har troligtvis konsekvenser som inte lyfts inom 
ramen för denna uppsats. 

7.5 Att lära av gamla misstag och varför succé bör definieras 

Intressant är att det verkar finns minimalt med uppföljning och utvärdering om diverse IT-
stöd inom vården, och säkerligen även inom andra verksamheter. Initialt nämndes att vården 
bör lära från tidigare misstag och inte uppfinna hjulet om och om igen, tyvärr förefaller denna 
rimlighet svår då det verkar vara vanligt förekommande att genomföra på samma sätt oavsett 
tidigare utgång. Detta beror säkerligen inte på brist på intresse eller engagemang, utan kanske 
helt enkelt på att det inte finns någon dokumenterad erfarenhet att dra lärdom av. Om så är 
fallet är det svårt att undvika upprepande av mindre lyckosamma projekt, klart är att 
uppföljning av IT-stöd inom vården borde fokuseras mer på och förbättras.  

Vad som bör mätas och vad ett framgångsrikt införande faktiskt innebär måste klargöras, helt 
enkelt vad definitionen av ett framgångsrikt införande faktiskt är vilket varierar efter typ av 
system (Kaplan & Harris-Salamone, 2009). Succé definitionen blir mätvärdet som efter 
införande kan fungera som en klar indikator på hur framgångsrikt projektet faktiskt var (Berg, 
2001). Genom att definiera succé blir projekten lättare att utvärdera och därigenom lyfta goda 
exempel. Detta är viktigt, då det som tidigare nämnt blir svårt att få fler resurser och kunna 
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påvisa nyttan av IT-stöd inom vården, hur dessa bidar till en mer effektiv verksamhet när 
goda exempel aldrig redovisas (Leonard, 2000).  

7.6 Vinnare och förlorare ur ett ekonomiskt perspektiv  

Den ekonomiska aspekten är intressant och speciellt inom vården, ytterligare arbete behövs 
för att undersöka hur stor kostnaden av IT-stöd egentligen är, helt enkelt identifiera vilka 
kostnader diverse system faktiskt genererar och om dessa bidrar till en bättre vård i slutändan. 
Det kanske är så att vårdpersonalen inte kan springa snabbare, och att det finns andra områden 
såsom tekniken som bidrar till den ständigt hårt pressade ekonomiska situationen inom 
vården. 

Det är rimligt att anta att införande av IT-stöd kostar stora summor och kanske bidrar negativt 
till den svåra ekonomiska situation som sjukvården ständigt brottas med. Det kan vara så att 
problematiken minskar med tiden och att enhetliga system inom regionen vänder trenden, 
detta är dock för tidigt att sia om. Idag är den enda vinnaren i detta sammanhang IT-
leverantören, som debiterar för att vidareutveckla system med nya funktioner, eller för att 
justera befintliga funktioner som inte ryms inom ramen för upphandling.  

Naturligtvis är detta ett lyckokast för IT-leverantören då systemen som är införda initialt inte 
är anpassade efter verksamheten, och därför behöver, förr eller senare IT-stöden uppdateras, 
justeras eller byggas ut allteftersom. De krav som ställs på IT-leverantören verkar därför inte 
vara tillräckliga, kraven måste bli tydligare och tillvägagångssättet omkring hur krav utarbetas 
och utifrån vilka premisser bör tittas närmare på och förbättras. Dagens förlorare är 
vårdsektorn som står med höga kostnader för system som inte nyttjas till fullo med en 
frustrerad och pressad klinisk profession. 

7.7 Återkoppling till det teoretiska ramverket   

Att det finns en kommunikation som brister mellan IT-enheten, beslutfattare och de kliniska 
professionerna vid SUS är ett rimligt antagande, även att det finns en oöverensstämmelse 
mellan arbetsuppgift, teknik och individ, helt enkelt att verkligheten inte stämmer överens 
med de föreställningar som finns om IT-stödet. Detta stämmer väl in på modellen Fit between 
Individuals, Task and Technology (Ammenwerth, 2006), samt med The design – reality gap 
model (Heeks, 2006) som återges i det teoretiska ramverket för denna uppsats.  

Oavsett visar denna uppsats på att införandet och hur pass framgångsrikt IT-stödet blir beror 
på relationen mellan arbetsuppgift, individ och teknik, och om svårigheter finns kan detta 
härledas till ett glapp mellan de tre egenskaperna (Ammenwerth, 2006). Att olika 
föreställningar om IT-stödet och hur detta ter sig i verkligheten kan skapa problem om det 
inte finns ett aktivt arbete mot att föra ändpunkterna närmare varandra och ständigt arbeta mot 
att minimera glappet (Heeks, 2006).  



IT-stöd inom vården  Hjälp- eller stjälpmedel?  Katalinic 2012
 

49  
 

Den externa påverkan får inte glömmas bort där möjligheten att uppnå en överensstämmelse 
ständigt påverkas av externa förändringar som inte går att påverka, därför blir det också ännu 
mer viktigt att arbeta mot en överensstämmelse omkring det verksamheten faktiskt kan styra 
och har möjlighet att förändra.   
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8 Slutsatser 

Nedan följer de viktigaste observationerna för denna uppsats, vilket inte innebär ett generellt 
recept för ett framgångsrikt införande utan heta områden identifierade via undersökning gjord 
utifrån ett SUS perspektiv i syfte att uppfylla uppsatsens ändamål. Häri ligger 
förbättringsmöjligheter och därigenom fem förbättringsförslag för att arbeta mot ett 
framgångsrikt införande av IT-stöd inom vården.  

 Innan det att system köps in eller utvecklas måste man bryta ner arbetsuppgifterna i olika 
delar och identifiera vilka, även osynliga, som kan stödjas av en teknisk lösning. Då 
införandet av IT-stöd består av olika klasser av problematik med olika svårigheter 
beroende på situation. Efter att ha identifierat arbetsuppgifternas delar och vilka som hade 
gynnats av att ersättas med en teknisk lösning bör man därefter identifiera vad det är som 
är så bra med det gamla arbetssättet, för att försäkra sig om att just detta fångas in i IT-
stödet.    

 Den organisatoriska närheten är viktig för införandet, här rekommenderas att tillsätta en 
hybrid med både teknisk- och klinisk kompetens som främjar samarbetet mellan den 
kliniska verksamheten och den beslutsfattande instansen. Hybriden bidrar med en 
verksamhetskunskap samt ett tekniskt kunnande som minskar avståendet mellan 
utvecklare och de kliniska professionerna.  

 Kommunikationen mellan teknik, arbetsuppgift och individ, att minska avståndet mellan 
verklighet och föreställning om IT-stödet måste ständigt arbetas på. Fokus bör riktas mot 
att arbeta för en överensstämmelse mellan arbetsuppgift, de kliniska professionerna och 
vad tekniken faktiskt kan erbjuda. Detta är ett ständigt arbete och bör fortgå under hela 
införandeprocessen. 

 Uppföljning och utvärdering av redan införda IT-stöd bör prioriteras. För att få en tydlig 
och mätbar uppföljning omkring IT-stödets utfall bör definitionen av succé fastställas för 
varje införande, denna variabel kan därefter ur ett långsiktigt perspektiv användas som 
mätvärde. 

 Det behöver klargöras vad personalen kan och inte kan rent tekniskt utifrån det IT-stöd 
som är tänkt att implementeras. Om den tekniska kunskapsnivån anses för låg måste 
kunskapshöjande aktiviteter såsom en mer omfattande utbildning införas. De kliniska 
professionerna bör kunna bemästra samtliga funktioner i IT-stödet som är relevanta för 
arbetsuppgiften, för att systemet skall nyttjas samt för att minska frustrationen gentemot 
tekniken vilket på lång sikt är gynnsamt för kommande införande. 
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Bilagor 

B1 Förstudie 

B1.1 Frågor 

Dessa frågor handlar om nuvarande PM-hantering som sker via intranätet på din avdelning/mottagning. Det finns 
idag två olika sätt att hantera PM i Lund och Malmö. Syftet är att ta reda på vad du som användare tycker är bra 
och vad som kan göras bättre, vas du önskar, helt enkelt dina behov och krav när det kommer till hantering av 
PM.  

1. Vad är ditt yrke? 
2. Hur ofta nyttjar du PM? 
3. På vilket sätt påverkar dagens lösning för PM din yrkesutövning? 
4. Hur skulle du vilja att PM-hanteringen fungerade?  

B1.2 Svar 

Respondent Hur ofta nyttjar du PM? På vilket sätt påverkar dagens 
lösning för PM din yrkesutövning? 

Hur skulle du vilja att PM-
hanteringen fungerade?  

1 Använder nog inte PM 
speciellt ofta. Det kan vara 
när patienter ska ha 
återbesök från 
akutmottagningen och 
läkaren där inte är helt 
informerad om vad som 
gäller. Får relativt ofta ändra 
deras ordinationer. Kan även 
använda PM då vi har nya 
läkare på mottagningen om 
de är osäkra på 
behandlingsrutiner. 

Kan vara lite förvirrande att hitta rätt 
eftersom de ibland är olika. Kan inte 
säga att det egentligen påverkar mitt 
arbete i stor utsträckning. 

Alla PM borde ligga på en sida 
och gälla för alla. Borde ligga på 
gemensamma sidan. 
Lättillgängligt så att man inte 
behöver printa ut och hänga upp 
vid mottagningsrummen. Det är 
förenat med risker om man inte ser 
till att byta ut sådana direkt när de 
är nya eller uppdaterade. 

2 1-2 gånger i veckan, oftare 
om strukturen vore mer 
lätthanterlig vilket den inte 
är nu. 

Svårighet att hitta pm snabbt och 
överskådligt medför att resursen inte 
utnyttjas i någon större utsträckning. 

Pm i trädstruktur, lättillgängligt, 
tydligt. Gärna indelat sektionsvis 
och gärna kopplat till en 
sökordspindel för att kunna söka 
på ord eller fraser. 

3 När jag känner att jag är 
osäker, har glömt vad som 
gäller i en viss situation. 
Kan ej svara på hur ofta. 

Nej. Så som den nu fungerar. 

4 ANVÄNDER IBLAND. 
NÄR JAG SÖKER INFO 

BRA ATT DET FINNS PÅ VÅR 
HEMSIDA MEN JAG PRATAR 

ATT UPPDATERINGEN 
FUNGERAR SÅ DET ALLTID 
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OM VISSA SAKER SOM 
STÅR UNDER PMNÄR: 
NÄR JAG BEHÖVER DET 

GÄRNA MED MEDARBETARE 
OXÅ OM OLIKA INFO JAG 
BEHÖVER 

ÄR DAGSAKTUELL INFO SOM 
FINNS 

5 Ett par gng per månad Nej Som nu 

6 Operationsplanering, någon 
gång i veckan 

Jobbat här länge så jag hittar men ny 
personal kommer ofta och frågar var 
de skall hitta ett visst pm 

Sökningsbara på mer än ett sätt 
(typ Google). Att de skall se 
enhetliga ut. Datum när de är 
giltiga till eller när de skall 
uppdateras och vem som skall 
göra det. att det skickas varning på 
typ mail till den som är ansvarig 
när det är dags att uppdatera. Bra 
är också att kunna söka på Ex. 
preoperativa pm och få alla inom 
detta område.(ny personal som 
behöver veta vad som gäller)  

7 Hur ofta jag använder PM 
beror bl.a. på vilka 
diagnoser pat har som 
kommer till mott. Använder 
PM för att kunna handlägga 
pat rätt tills med läk vid 
uppföljning, återbesök mm. 
eller inför op. 

positiv påverkan Viktigt att det kommer en 
"blänkare" på ortopedens startsida 
att man på något sätt gjort en 
förändring i ett PM. 

8 Ganska ofta, speciellt 
seponeringspm och 
preoppm. 

Ytterligare klickanden för att komma 
dit man ska. 

Eftersom vi fått en gemensam 
hemsida så skulle jag vilja hitta 
PMlänk direkt på vår första sida 
och inte behöva välja några gamla 
sidor för detsamma. 

9 Vid operationsplanering, har 
dom vanligaste uttryckta 
(bör man ju inte ha, men det 
är lättast att hitta) letar på 
intranätet när mer ovanliga 
saker dyker upp. Det blir 
kanske någon gång /månad. 

positivt, om nya läkare kommer och 
frågar kan man hänvisa till PM, bra ur 
patientsäkerhetssynpunkt. Gör att jag 
också kan arbeta mer patientsäkert. 

Uppdelning i grupper, 
bokstavsordning 

10 #  Omhändertagande av 
patienter med smittförande 
sj.domar.#  Bastest inför 
olika ingrepp/ #  
Provtagning. 

Som tur så har men lärt sig vissa 
förfarande gällande de vanligaste 
anledningarna. 

Något gemensamt beslut som 
underlättar såvi alla kan hitta ett 
forum/samlingsplats för samtliga 
PM 

11 Sällan, om det är tveksamhet 
vad som gäller 

Positivt Skulle vara en flik mycket tidigare 

12 Mycket sällan. Inget. Den fungerar bra. Viktigt att alla 
PM är ordentligt uppdaterade. 

13 ca 6 ggr/årPM ang å.b av 
Handledsfrakturer, 
forledsfrakturer, 
akillessenrupt 

Bra att PM finns på intranätet, enkelt 
att hitta. 

Inga utskrivna PM - för att slippa 
leta, undra om de är giltigt, om det 
kommit några tillägg etc. 

14 Oftast någon gång per 
vecka. När det är något jag 
måste kolla och i 

Onödig tid när man inte hittar det 
man söker.  

Att allt fanns lättillgängligt på 
nätet.  
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undervisningssituationer.  

15 Nästan aldrig då de är 
svåråtkomliga och har ingen 
logisk ordning där man kan 
finna dom. Och dom flesta 
är inte uppdaterade.  

Ny webbdesign och mer 
logisk/pedagogik. Bör finna som ikon 
på skrivbord på var dator. Jag vet att 
det går att ordna och förstår inte 
varför detta inte är gjort än. 

Förmodligen gör man fel när man 
inte kan hitta den info/fakta som 
behövs. Ev så kan ju en pat ta 
skada.  

16 Flera ggr i månaden. En snabbikon för att komma in Pos 

17 Dagligen. Till allt från PM 
angåenderörelserestriktioner 
till blodbeställning till Pm 
för amputationer till Pm för 
id-kontroll. Använder det i 
den dagliga vården. 

Positivt. Är lätt att kolla upp om det 
behövs. Känns som en trygghet. 

Som om vi har det nu. 

18 Någon gång och ofta då jag 
har studen 

Nej Helt ok med en pärm på avd 

19 Inte så ofta. Skulle utnyttja 
det om det var lättare att 
hitta PM.  

Vet inte vilka PM som finne eller vad 
de innehåller. Försöker ibland söka 
efter PM för att uppdatera min men 
hittar dem aldrig. Svårt att vet vilka 
som uppdateras. Svårt att hitta dem 
på intranätet.  

Lättare sökfunktion och lättare att 
hitta dem på intranätet. Hittar 
nästan aldrig de jag vill hitta. Att 
det lättare syns vilka som är 
uppdaterade.  

20 Flera gånger i veckan men 
framförallt gällande 
preoperativa regler, t.ex. 
vilka ska blodgrupperas och 
bastestas.  

Positivt Se ovannämnda svar  

21 Ett par ggr/månad. 
Uppdatera ny info samt vid 
händelser som inte är lika 
frekventa.  

. . 

22 -Ca 1ggr/vecka 
-När jag är osäker på vissa 
rutiner 
-under tiden jag jobbar  

Positivt Att det blir naturligt för alla att gå 
in och titta på pm  

23 Skulle kunna göra det 
mycket oftare om allt hade 
funnits där  

Frustration över att det inte är 
lättillgängligt, allt finns inte med, 
svårt att hitta överhuvudtaget på 
intranätet 

Finns uppdaterade på klinikens 
hemsida (även PM som rör ssk, 
usk, paramedicinare), t.ex. 
mobilisering av olika diagnoser 
osv även tex. sjukhusövergripande 
PM bör finnas ev länkade  

24 Ca en gång i veckan. När jag 
är osäker på uppgifter hur 
det skall utföras  

Vet inte Bra som det är nu 
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B2 Huvudstudie 

B2.1 Frågor 

Inledande text utifrån förstudie: 
Det har tidigare gjorts en förstudie gällande användarens åsikt om ett IT-stöd för PM-hantering vid Ortopediska 
kliniken här på SUS. Resultatet visar att nuvarande system vid kliniken kan bli bättre och att systemet inte 
överrensstämmer med användargruppens eller klinikens behov.  
 
Resultaten från förstudien visar på en oöverensstämmelse mellan vad tekniken kan erbjuda, vårdpersonalens 
arbetsuppgifter och medarbetarens arbetssituation och att en koppling tyckes saknas mellan de tre. Helt enkelt att 
kommunikationen mellan dessa delar har varit svag. Resultaten visar också att personalen fortfarande använder 
PM i pappersformat även då de numera finns elektroniskt, att en del helt enkelt har gått tillbaka till det 
ursprungliga arbetssättet istället för att nyttja systemet. Medarbetarna vid kliniken uppger sig sakna vissa 
tekniska lösningar, systemen kan inte bistå med den funktionalitet medarbetaren behöver och det råder förvirring 
över hur systemet skall användas.  
 

1. Nu kommer jag att ställa frågor utifrån denna förstudie. Håller du med om denna beskrivning, kan du 
känna igen dig?  

- Varför tror du det är så? 
- Vad är det som gör det så svårt?  

2. Finns det någon förklaring till varför kommunikationen inte fungerar tror du? 
- Vad tror du om en nyckelperson med dubbelkompetens, klinisk och tekniskt skolad som leder 
projektet?  
- Vad tror du om att införa system stegvis i moduler, och för varje del fokusera och arbeta mer på 
att minska glappet? 

3. Har du några exempel inom klinisk verksamhet var system faktisk har gjort jobbet bättre? Som 
lyckades?  

- Vad anser du definierar ett framgångsrikt införande av ett IT-system?  
4. Tror du att den kliniska kåren är IT-fientlig? 
5. Tror du att det är svårare att införa IT-stöd inom vården än någon annanstans?  
6. Är det ngt annat du tänker på som du vill lyfta angående teknik och vård? 

B2.2 Intervju 1 

[I]: Det har tidigare gjorts en förstudie gällande användarens åsikt om ett IT-stöd för PM-hantering vid 
Ortopediska kliniken här på SUS. Resultatet visar att nuvarande system vid kliniken kan bli bättre och att 
systemet inte överrensstämmer med användargruppen eller klinikens behov.  
Resultaten från förstudien visar på att en oöverensstämmelse mellan vad tekniken kan erbjuda, vårdpersonalens 
arbetsuppgifter och medarbetarens arbetssituation och att en koppling tyckes saknas mellan de tre. Helt enkelt att 
kommunikationen mellan dessa delar har varit svag. Resultaten visar också att personalen fortfarande använder 
PM i pappersformat även då de numera finns elektroniskt, att en del helt enkelt har gått tillbaka till det 
ursprungliga arbetssättet istället för att nyttja systemet. Medarbetarna vid kliniken uppger sig sakna vissa 
tekniska lösningar, systemen kan inte bistå med den funktionalitet medarbetaren behöver och det råder förvirring 
över hur systemet skall användas.  



IT-stöd inom vården  Hjälp- eller stjälpmedel?  Katalinic 2012
 

55  
 

 
[I]: Nu kommer jag att ställa frågor utifrån denna förstudie. Håller du med om denna beskrivning, kan du känna 
igen dig? 
[R1]: Alltså rent generellt så stämmer det säkert.   
 
[I]: Varför tror du det är så? 
[R1]: Jag vet jag inte vilket system det är man far efter här exakt om det är de här share point servrarna där man 
då skulle lagra dokumentservrar egentligen som man ska lagra de här. Om det är dem man far efter så har det 
inte fallit så väl ut då nej. Nej jag förstår att de inte har använt dem. Nej de gick ju trögt och så och dessutom så 
installerade man ju aldrig fullständiga share point server utan man installerade egentligen bara en lite del av de 
tjänster som en share point server kan erbjuda och det är nog kanske ett av de stora misstagen och sen har man ju 
då använt sig av fristående konsult för att anpassa den här och då och jag vet inte det blev aldrig så bra, det blev 
trögt och det har varit nere och det är klart ska det ta fem minuter att hämta ut ett dokument så förstår jag att de 
sätter det i en pärm istället.   
[R1]: Det funkar ju inte. Man kan inte vänta i fem minuter på att ett worddokument att det ska öppnas. Det finns 
ingen som klarar det. Fem sekunder är ungefär det man säger. Längre tid än så får inte någonting ta att öppna. Då 
slutar folk att använda det. Det är ungefär gränsen. 
 
[I]: Vad är det som gör det så svårt? 
[R1]: Ja någonting fattas. Antigen så fattas besluten på fel ställe av fel personer med fel kompetens, det kan ju 
vara så också att det är fel teknik till fel verksamhet. Eller så är det helt fel... Eller så är det helt fel från början till 
slut. Det kanske inte ska vara några dokumentportaler över huvud taget inom sjukvården. Det kanske ska sitta i 
pärmar, det kanske är det som är det mest optimala, vad vet jag. Det kan ju vara så också att det är fel teknik till 
fel verksamhet. 

 
[I]: Finns det någon förklaring till varför kommunikationen inte fungerar tror du? 
[R1]: Alltså ja generellt alltså dels så har väldigt många av de här besluten faktiskt flyttats från sjukvården, de 
finns ju inte här längre utan de styrs egentligen från regionen. Vi har ju snart inget inflytande över systemen och 
det är kanske inte nödvändigt heller, men ändå har man inget inflytande över de anpassningar som ska göras, 
över de system som införas och det är klart att här måste uppstå en diskrepans mellan vad som behövs och hur 
det används jämfört med de besluten som fattas.  

En del har väl jobbat inom sjukvården, men det är inte alls säkert att de som fattar besluten har någon som helst 
kunskap om IT eller datasystem, eller de kan ju mycket väl komma från sjukvården men de har i alla fall inte 
alltid dubbla kompetenser som då kanske skulle göra det här optimalt. Sen är det ju ofta så också när man sätter 
ihop de här grupperna så är det ju nästan alltid samma personer som man träffar på. Ingår man i någon sådan här 
grupp så är det ju alltid samma människor som man träffar, det är nästan aldrig några nya. Så besluten kommer 
nog mycket uppifrån och ner och inte nerifrån och upp. Och det, det var nog bättre, alltså i vissa avseenden var 
det bättre tidigare när utveckling och beslut om IT-stöd fattades på sjukhusen faktiskt.  

[R1]: En fanns där ju många nackdelar med spretig teknik och olika plattformar och allt möjligt som inte var så 
optimalt i och för sig. Men här har man gått från den ena ytterligheten till den andra ytterligheten och det spretar 
så väldigt idag så ja man inför, man lägger ganska mycket pengar faktiskt på det utan att man egentligen får ut 
några förtjänster ur de här systemen. Meningen är faktiskt att man ska spara in pengarna som systemen kostar på 
ett eller annat sätt. Antingen rena pengar eller i alla fall eller åtminstone i kvalitetsförbättrande, kvalitetshöjande 
i verksamheten, men här blir det väl knappast något av det utan det kostar pengar. 
 
[I]: Kan du ge något exempel? 
[R1]: Ja i huvudsak gör de ju det idag. Alltså de fattas ju av andra personer som har då väldigt stort inflytande på 
de system som införs. Alltså det skulle man nog kunna stå ut med i och för sig för att väldigt många av de system 
som köps in idag är ofta så pass flexibla och anpassningsbara så att man med en kravspecifikation kan man 
faktiskt också anpassa dem. Det är inte som att köpa in Word, Word är Word och det går inte att få en leverantör 
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att anpassa. Men köper man in operationssystem så anpassas alla operationssystem efter varje sjukhus eller 
beställares specifika behov där grundstrukturen naturligtvis kvarstår men där man har specifika lösningar. Det är 
likadant när man sätter upp share point servrar eller dokumentportaler. Alltså de kan ju göras på lite olika sätt. 
En annan sak är nog det att det finns väldigt dålig kunskap i regionen om just share point servrar och 
dokumentportaler. Där finns inte den tekniska kompetensen helt enkelt för att hålla på med det. Detta är en 
microsoftprodukt så det borde inte vara några problem att få det till att fungera efter användarnas behov så att 
säga att tekniken inte förmår att lösa, det är inte där det fallera utan det är nog snarare viljan att anpassa tekniken 
och kunskapen att faktiskt veta var det här kan användas och hur det ska användas som brister.  
 
[I]: Vad tror du om en nyckelperson med dubbelkompetens, klinisk och tekniskt skolad som leder projektet? 
[R1]: Ja helt klart. Det är klart. Och det är nog så att man helst måste ha båda. Det finns inte så många som har 
det. Det kan man inte räkna med att man ska kunna allt från hur databaser är uppbyggda till hur program 
fungerar och anpassa så att vilka möjligheter som finns. Det är ju nästan omöjligt att kräva den kompetensen 
faktiskt. Det är inte så många, det finns folk här som har den kompetensen, alltså inom sjukvården, men det är 
inte jättemånga. Och sen är det ju också så att beroende på vilket system man inför så måste det ju faktiskt vara 
olika yrkeskategorier som ska ha de här dubbla kompetenserna.  
[R1]: När det gäller PM så är det ju kanske väldigt mycket sjuksköterskor och undersköterskor kanske som 
använder sig av de här PM:en och då bör det ju i första hand vara de som på något sätt skulle ha... men att sätta 
sig in i vilka möjligheter det finns, om man nu pratar om share point servar, det är inte helt enkelt och man då 
inte är så tekniskt intresserad eller så, så.... Det här är inget som man kommer i kontakt med hemma heller. Det 
är inget man sysslar med, tekniken sysslar man ju inte precis med hemma. Word och Officepaket håller ju många 
på med hemma så där kan man ju tänka sig att det finns en viss kunskap kring hur det fungerar men när det 
kommer till den typen system så har man ju inte en aning. Det är svårt. Det är väldigt svårt att få ihop, men det 
hade säkert gått att lösa om man velat.  
 
[I]: Vad tror du om att införa system stegvis i moduler, och för varje del fokusera och arbeta mer på att minska 
glappet? 
[R1]: Alltså många moderna program idag är moduluppbyggda. Stora program är moduluppbyggda och 
egentligen så är miljön faktiskt också moduluppbyggd eller kommer åtminstone bli med de nya versionerna. 
Orbit är ett klassiskt exempel på system som är moduluppbyggt egentligen där man kan införa en eller flera 
moduler. Man kan börja med ett grundpaket och lägga på olika moduler efter hand som man lär sig systemet. Det 
är ju svårt och det är ju ofta svårt att utnyttja de här ganska komplexa system som köps in fullt ut för att få full 
genomslagskraft i organisationen. Dels är de komplicerade och dels så är nog kunskapsnivån gällande IT och 
system, kanske intresset och tiden också, ganska ringa. Det är ett fåtal personer här som har rätt stora kunskaper 
kring IT men det räcker liksom inte. Är man tolv tusen anställda så räcker det inte att det sitter hundra personer 
som är jätteduktiga på allting och kan utnyttja allting i alla system för de blir ändå inte utnyttjade. Det är väl 
snarare att tio tusen skulle behöva de här systemen fullt ut för att få någon vinst i dem.  
 
[I]: Har du några exempel inom klinisk verksamhet var system faktisk har gjort jobbet bättre? Som lyckades? 
[R1]: Alltså jag vet inte men jag vet att man har egentillverkade system på sina ställen. Det är bara frågan hur 
länge man får ha det kvar, det är nog inte så länge. Jag har en känsla av att de system är i långt högre grad 
använda till det man ofta vill använda systemet. 
 
[I]: Varför är det så?  
[R1]: Ja de här är ju utvecklade på kliniken av kliniken eller divisionen eller vad det nu är. Det är väl kliniken 
från början antar jag. Så de är fullständigt anpassade för den verksamheten och dessutom så utvecklas de 
kontinuerligt på kliniken. Man slipper lägga changar som det tar fem år innan de blir godkända och sedan är det 
någon annan som ska godkänna och sedan ska det läggas ut på någon privat firma som ska in och rota i det. 
Samtidigt kan man fråga sig hur många sådana här egna system har man råd med? Det har vi inte. Vi har inte råd 
med hur mycket egna system som helst. Det kräver folk, det kräver kompetens, det kräver plattformar som då 
inte stämmer överens och som inte kan servas på riktigt samma sätt. Man får tänka sig att det här är en väldigt 
stor organisation där man måste kunna samsas i samma plattformar och sådant. Och det är inte tekniska 
plattformar. Det är inte helt lätt.  
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Det är jättebra när man utvecklar eget och de är nog väldigt användbara och de används säkert mycket mer än 
vad alla andra system görs och de kommer säkert både patient och verksamhet till mycket större nytta för man 
vet exakt vad man vill ha ut ur systemen. Man matar in värden, variabler för att kunna få tillbaka så att man kan 
kvalitetssäkra verksamheten sedan i andra ändan. Det vet ju inte Melior, Siemens vet ju inte det. Dessutom är det 
inte byggt för att plocka ut något över huvud taget. Men det har blivit en relativt strukturerad databas. 
[R1]: Men man har strykt nästan allting. Sen fanns det ju en del journalsystem som var egenutvecklade också 
men jag tror de är borttagna nu. Sen ska man ju veta det att många av de medicinska system som finns idag är 
faktiskt utvecklade i sjukvården av sjukvården som sedan har sålts till privata företag som sedan vidareutvecklar 
dem. Faktum är att Provisis som fanns här tidigare är ett system som utvecklades för Lund en gång i tiden och 
sedan gick över till Enator och sen har det köpts vidare så nu vet jag inte riktigt var det ligger.  
 
[I]: Vad anser du definierar ett framgångsrikt införande av ett IT-system? 
[R1]: Det beror på vad man har för syfte med systemet. Ta MedSpeech till exempel som är ett relativt enkelt 
system egentligen. [I]: Som är ett dikteringsprogram 
[R1]: Ja det är ett dikteringsprogram för digital diktering. Ett av syftena när man införde eller åtminstone när 
man började inför för tio år sedan ungefär, det ena var att man skulle spara in personal för att man skulle bekosta 
införandet dels av själva programvaran men också för hårdvaran som behövdes, alltså mikrofoner och sådana 
man har när man skriver vad de nu heter. Det var ju lite kostnader kring det här. Det var den ena biten. Den 
andra biten var att man skulle spara in i arkiven för att slippa leta journaler. På så sätt skulle man höja kvaliteten 
och så fanns det en del andra kvalitetshöjande aspekter i det här. Sen har men det i bakhuvudet att det kostar en 
eller två miljoner att införa det här och det motsvarar ungefär fyra tjänster. Problemet är ju då det att de här 
vinsterna hämtar man ju nästan aldrig in. Utan det här försvinner ju liksom vilket innebär att kostnaderna för 
sjukvården och dess IT-system ökar hela tiden eftersom du gör nästan aldrig några vinster i andra ändan. Och det 
är egentligen ett klassiskt exempel på att man inför system med vissa syften, sen kan man fråga sig, man har väl 
inte gjort så stora mätningar på kvalitetshöjande aspekterna, det fanns ju andra aspekter också, man kunde hämta 
upp icke utskrivna diktat kan man ju gå in och lyssna på på så sätt skulle man ju då få en högre patientsäkerhet.  
[R1]: Och det är ju klart till viss del så har ju säkert systemet uppfyllt det här men då kanske man kunnat anställa 
fyra läkarsekreterare till och fått diktaten utskrivna snabbare. Alltså det vet man ju inte hur det här egentligen 
hade slutat om man hade tänkte på det hållet istället om man nu låg efter med diktaten. Sen kan man ju säga att 
det börjar bli lite gammaldags att hålla på med diktafoner. Och det är ju den klassiska, den här djävla Melior, 
alltså vad kostar detta och vilka vinster har man fått egentligen. Det är nog en stor stor fruktansvärd förlust. 
Enorm förlustaffär, det är ju enorma kostnader som ligger på drift och underhåll. Själva licenserna är den mindre 
delen. Men att hålla de här systemen igång är stora kostnader naturligtvis. Man har ju lite problem där. Sen är ju 
frågan om man måste tjäna pengar på allting, man kan ju prata om kvalitet bara då.  
Men då får man göra det och då måste det vara huvudsyftet med att införa systemen och då ska man inte blanda 
den andra biten att man helst ska spara in de pengarna som de systemen kostar i andra ändan och då måste man 
vara medveten om det och då måste man också öka budgeten för IT-system så att man hela tiden ligger faktiskt... 
men så gör man ju oftast inte riktigt. Man pratar alltid om vinster. 
[R1]: Sen brukar man ju nämna vissa patientsäkerhetsaspekter och kvalitetshöjande aspekter i och för sig. Men 
sen gör man aldrig några studier egentligen i efterhand och då vet man ju inte riktigt. Och att idag reda ut vad 
som är direkta kostnader för Melior är ju i stort sett omöjligt med tanke på att man då också har fått massa 
pålagor från alla andra om att det ska dokumenteras mer så alla tillbringar ju mer tid än man gjorde innan man 
införde Melior. Men vad beror på Melior och vad beror på yttre förändringar så att säga som tillkommit under de 
tjugo år som Melior funnits. Dokumentationskraven har ju ökat enormt mycket på tjugo år. Melior bär ju inte 
hela skulden utan även uppifrån, inte från regionen då framför allt, men från socialstyrelsen och andra aktörer 
har kraven på dokumentation ökat väldigt mycket. Så idag går det väl knappt att göra några studier i efterhand på 
vad det här har kostat. Och samtidigt kan man ju inte hålla på med pappersjournaler hur djävla länge som helst. 
Alltså det går ju inte oavsett om det kostar pengar eller inte så kan man ju inte sitta med pappersjournaler 2012 
kanske det börjar bli lite förlegat.  
 
[I]: Tror du att den kliniska kåren är IT-fientlig? 
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[R1]: -1. Där kan man nog med rätta påstå att man inte var inne på det här med digitala journaler och digitala 
kvalitetssystem osv. Men det kan jag inte påstå att det är likadant här, det kan jag inte. Nu träffar jag i och för sig 
bara en viss sorts människor för det mesta.  
[R1]: Dels beror det nog på att man har bristande kunskap i de här systemen, dels har man nog en låg 
datakunskap över huvud taget. En del av de här systemen är ju inte helt enkla. En del av dem är så pass gamla att 
de inte alltid så pedagogiska. En iPhone här är den är ju mycket mer logisk och lättare att förstå, den är ju 
uppbyggd på ett helt annat sätt än de här systemen. De är svåra och för en som då är undersköterska och 60 år är 
det inte säkert att du varken har någon större lust eller intresse att lära dig så mycket nytt och så har man kanske 
en dålig ingående kunskap och då blir det motstånd mot de här systemen kan man väl tänka sig. Och samtidigt 
tror jag att det försvinner mer och mer eftersom de som kommer in i sjukvården idag har en helt annan datorvana 
redan när de börjar. Det finns ju inte, jag menar, kommer du in när du är 25 idag eller 30 då har de inte det här 
motståndet. De har inte den här grundbristen. De har datorvana, de vet hur saker och ting är uppbyggt och hur 
det fungerar oftast. De har ganska lätt för att ta till sig de program som finns här utan det är de som inte är 
uppväxta helt enkelt med det. Det är ett övergående bekymmer sannolikt. Alltså snarare snart får vi en reaktion 
åt andra hållet här; varför har vi inte mer än vad vi har. 
 
[I]:Tror du att det är svårare att införa IT-stöd inom vården än någon annanstans? 
[R1]: Nej resultaten och konsekvenserna är i princip desamma inom privat industri. Man inför datasystem där 
också, dels för att man är tvungen i viss mån precis som vi är här. Vi är tvungna att inför Melior, vi är tvungna 
att ha digitala operationssystem osv. Det går inte att diskutera. Sen kan man diskutera hur mycket man använder 
dem och hur man använder dem men att vi måste ha dem måste vi. Vi kan inte gå tillbaka. Men även där inför 
man olika IT-lösningar vad gäller produktion och lagerhantering och sånt. Men jag skulle nog vilja säga att man 
har ungefär samma problem där. Det blir ofta höga kostnader och inte alltid så mycket output men man är 
tvungen att ha systemen ändå. Man kan inte hålla på så som man gjorde tidigare.  
 
[I]: Är det ngt annat du tänker på som du vill lyfta angående teknik och vård?  
[R1]: Alltså inte mer än det jag sagt innan. På något sätt så måste man ju kanske fundera kring vilka system man 
inför och hur de ska användas i vården. De måste på något sätt vara anpassade, kraven måste på nåt sätt vara 
ställda av de som ska använda dem, inte av någon annan. Det måste vara en grundförutsättning att man utgår från 
det och inte tvärtom som man gör idag. Man inför system och sen får alla andra anpassa sig efter system vilket 
egentligen bara är till gagn för den som levererar system som klarar sig djävligt billigt undan för att man inte 
vågar ställa några krav eller inte vill ställa några krav eller vad det nu är. Att man inte har kompetens att ställa 
rätt krav på system. Sen kan jag ju tycka att man  borde utnyttja den information som man har på ett mycket 
bättre vis. Det handlar ju också om att ställa krav på leverantörerna att de faktiskt ska kunna kommunicera med 
andra program, de behöver ju inte kommunicera direkt utan de kan kommunicera via servrar, så att man får ihop 
den information som man faktiskt samlar in. Det är ju information som vi samlar in i de här systemen, om man 
nu bortser från share point servrar så är det ju faktiskt information som vi samlar in i olika system och som borde 
kunna användas på ett mycket mer optimalt sätt. 
[R1:]Du ska kunna integrera informationen. Och kan du integrera informationen så kan du också få fram 
information ur programmen. Alltså du måste ju kunna se om en... om man har ett speciellt system på 
hjärtoperation eller vad det nu är så måste man ju där kunna se om patienten varit och opererats på kirurgen 
dagen innan. Alltså så menar jag om de har något annat. Så måste den informationen kunna komma upp där men 
det betyder ju inte att man absolut nödvändighet måste ha ett system inom Region Skåne, men visst det kan man 
ju ha. Det ger också en viss alienation från de här systemen för de är inte anpassade till 100 % efter den 
verksamhetens krav och så som de vill ha det. Och därför ger det också ofta bristfälliga inmatningar, man är inte 
så intresserad ”vi är inte så intresserade att följa det” så matar man in nån stackare där som är ambitiös matar in 
de här uppgifterna på sina patienter, men de andra åtta där gör inte det för det är ingenting de tycker är ett djävla 
dugg av intresse, så de skiter i det.  
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Alltså det blir lite så, har man ingen nytta av datan själv så har man naturligtvis lite svårt att sätta sig ner och 
lägga tid. Får man däremot själv bestämma, och det kan ju egentligen bara de som är kliniskt verksamma avgöra 
vad det är för information man behöver för att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet på ett visst ställe. Där är ju 
ett problem naturligtvis. Man får inte så hög datakvalitet heller. Det kan man se i Melior att där finns rätt mycket 
som är sagt att man ska gör på vissa ställen men du kan skriva alltihop i övrigt i en löpande text. Du har fullgjort 
dina skyldigheter enligt journallagar osv. Socialstyrelsen skiter ju i om du har använt enval eller flerval eller 
fasta mallar, det är inte de intresserade av. De är intresserade av att informationen ska finnas i journalen på ett 
adekvat sätt. Och så gör ju inga läkare, de giter varken diktera eller skiva efter de här mallarna utan de lägger 
alltihopa i löpande text. Det är klart, kan man inte få ut det man vill, och sen är det ju en del som är obstinata och 
inte ska, inte tycker om Melior och ditten och datten, så är det ju också. Det är lite svag ledning och styrning på 
sina ställen kan man väl säga. 
 
[I]: Jag stänger av bandspelare, tack så mycket! 
[R1:] Tack så mycket! 

B2.3 Intervju 2 

[I]: Det har tidigare gjorts en förstudie gällande användarens åsikt om ett IT-stöd för PM-hantering vid 
Ortopediska kliniken här på SUS. Resultatet visar att nuvarande system vid kliniken kan bli bättre och att 
systemet inte överrensstämmer med användargruppen eller klinikens behov.  
 
Resultaten från förstudien visar på att en oöverensstämmelse mellan vad tekniken kan erbjuda, vårdpersonalens 
arbetsuppgifter och medarbetarens arbetssituation och att en koppling tyckes saknas mellan de tre. Helt enkelt att 
kommunikationen mellan dessa delar har varit svag. Resultaten visar också att personalen fortfarande använder 
PM i pappersformat även då de numera finns elektroniskt, att en del helt enkelt har gått tillbaka till det 
ursprungliga arbetssättet istället för att nyttja systemet. Medarbetarna vid kliniken uppger sig sakna vissa 
tekniska lösningar, systemen kan inte bistå med den funktionalitet medarbetaren behöver och det råder förvirring 
över hur systemet skall användas.  
 
[I]: Nu kommer jag att ställa frågor utifrån denna förstudie. Håller du med om denna beskrivning, kan du känna 
igen dig?  
[R2]: Ja absolut. Papper finns i pärmar. Absolut, det finns det. 
 
[I]: Varför tror du det är så? 
[R2]: Det är för att man inte hittar och man inte känner sig trygg med datorn. Det är helt så.  
Det finns nackdelar, nackdelarna är att du inte vet om det är det senaste som sitter i pärmen. Och vem ansvarar 
att det kommer in PM i pärmen. Nackdelen med datorn är väl att den inte alltid är användarvänlig. Det är oftast 
tekniker som gjort dem som inte jobbar inom vården. 
 
[R2]: Om man tar Melior t.ex. så vem tänkte på avbryt-knappen som sitter liksom på olika ställen beroende på 
vilken sida du är på. Alltså det är en sådan sak som jag bara tänker hur tänkte vi nu. Den byggs ju av olika 
tekniker beroende på vilken sida. Är det lab är det den teknikern och de liksom jobbar inte tutti tillsammans utan 
därför hamnar det på lite olika ställen. Det är lite irriterande. 
 
[I]: Vad är det som gör det så svårt? 
[R2]: Varför är det så svårt? Jag tror det som är svårt om man jobbar på golvet där ute, det vita folket, de har 
svårt att nå till dem som är tekniker. Alltså de pressas ju inte om man säger. Ja det är väl där, denna avdelningen 
skulle kanske kunna hjälpa till lite. Vara en brygga emellan för vi pratar helt olika språk. Jag är sjuksköterska så 
jag har ingen teknisk bakgrund. Så när de pratar med mig så pratar de teknik mycket. Jag säger nu förstår jag 
ingenting, ni får förklara så att jag begriper. Och då kan de ibland göra det och det underlättar ju betydligt när vi 
pratar samma språk. Jag har suttit nu i två dagar med kravspecifikation för den nya labmodulen i Melior och det 
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är intressant alltså, det är mycket intressant. Vi ser saker från olika perspektiv. Och då säger de så här: vad vill ni 
ha? Och det är samma sak med dokumenthantering; vad vill ni ha? Det är ju lätt för mig att sitta och säga. Vill ni 
att det ska vara så här och så här bla bla bla. Och sedan, hur blir det, ja det kan vi och ja det kan vi. Och sedan 
när vi ser det tänker man: ahh nej så vill vi inte ha det. Man skulle jobba tillsammans mycket mer tror jag. Det är 
inte det. Om man ska införa ett nytt system någonstans så behöver de gå med och se; det här fungerar bra där. 
Om det är vårdsystem vi pratar då.  
 
[I]: Finns det någon förklaring till varför kommunikationen inte fungerar tror du? 
[R2]: Lite i alla fall. Det är säkert mer nu än det var förr. Det tror jag i och för sig. Jag tror det har mycket med 
det här också med att vi är väldigt olika med vad vi kan. Vi har olika bas att stå på. Karin min kollega till 
exempel, hon skrek högt när datorn dog hela tiden. Hennes dator dog hela tiden, så då gick jag bort så ristade jag 
så på skrivbordet. Nu kom du igen, nu funkar den! Det gjorde jag ett par gånger sen var det inte kul att resa sig 
från min stol tvärs över korridoren och gå och hjälpa henne för att skärmsläckare gick på för hon hade gjort 
något annat. Vi pratar om nivån på användare är så olika. Så när man gör eller tänker så måste man tänka på att 
även den som inte är ett enda dugg intresserad av teknik eller datorer och egentligen inte vill jobba med dem 
måste kunna förstå. Och göra åtminstone det du är skyldig till att göra, skriva i Melior, plocka fram dokument till 
exempel. Jag tänker alltid på Karin när jag tänker på att jag ska göra något. För jag tänker att: Karin måste också 
förstå. För om inte hon förstår så kanske det finns hundra Karin till någonstans som det bara gör allting jobbigare 
för.  
 
[R2]: Kanske är det så att när man gjorde de första systemen, de första man tänkte så fanns det ingen som hade 
användarperspektiv. Sen har vi låst in oss till vissa företag. Vi kan inte bara byta för det kostar en del. Alltså det 
här är inte gratis att ta fram nya system. Det kostar jättemycket och ska du flytta en knapp därifrån till dit så 
kostar det inte hundra kronor utan det är multipengar. Och det måste gå till regionen för nu ska allting vara 
regiongemensamt också. Och så måste det gå det varvet och någon måste betala för det. Det är det tror jag. Vi 
kan nog se det här med, som i Melior, ändra från förnamn i listorna till efternamn så hade det underlättat 
betydligt men det är en kostnad som är så stor så den är man inte beredd att ta. Därför så lever vi med något som 
man borde tänkt på för länge sedan. 
 
[R2]: Man blir bunden av att saker kostar så mycket. Har vi inte gjort det från början och tänkt till från början så 
har vi liksom låst oss någonstans därför att nu har vi fått den här produkten och nu har vi testat. Då kommer ju 
alla som jobbar ute och säger att detta var ju inte jättebra. Kan man inte göra så här istället, det hade underlättat. 
Och då har vi pengarna ju. Och då görs det kanske inte. Då ska det vara något riktigt fel. Inte för att någonting, 
alltså det kan inte vara småsaker. Då får det vara att det är en bugg i systemet som måste rättas. Inte för att vi 
tycker att det hade varit lättare om... Sen vill vi, tror jag också, ha ut så mycket av systemen. Som sagt 
labmodulen nu, man vill från labs sida och från verksamheten man tänker att doktorerna vill det. Då vill jag 
kunna se detta och detta och detta och mer och mer teknik ska in på baksidan vilket gör att det blir jobbigare, om 
man då inte har ett datorintresse, svårare att hitta. Hur jag ska hitta detta. Och då är det ju så att om man sitter i 
sådana grupper så är det ju ofta såna man plockar som kan lite om datorer, alltså teknik, lite teknik åtminstone, 
inte är tekniska och har utbildning men som förstår. Och de tänker kanske inte som Karin alls.  
 
[R2]: En sak som vi ska gör med lab nu, och då kan det bara bli ett par stycken, men att man tar någon från 
verksamheten och gör ett scenario av det hela. Du ska ta ett blodprov, du ska registrera, du ska beställa och sen 
ska du ska ta provet. Alltså gör liksom ett flöde. Och så får man då se, det är skulle underlättat eller kan vi inte 
ha det så här. Så man får de önskemålen med. Men egentligen så skulle man frågat alla. Du skulle fått lika 
många svar som och det är det som är ett problem här, om man sitter här där jag är. Att jag skulle ju så gärna se 
vad ni tycker. Man går ut på de här nätverksträffarna och frågar. Och man får jättemycket men någon måste till 
slut fatta ett beslut och säga att; vi kör så här. Och det blir alltid någon som tycker att; mmm nja. Och den har ju 
alltid det med sig, att hade vi gjort som jag sa så hade inte detta problemet kommit. Och de har oftast, eller 
oftast, med det kan vara rätt så. Men det är svårt, alla kan inte bli tillgodosedda oavsett vad man gör. 
 
[I]: Vad tror du om en nyckelperson med dubbelkompetens, klinisk och tekniskt skolad som leder projektet? 
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[R2]: Det är så nära man kan komma kan jag säga. Och sedan tycker jag att är man en hybrid så har man en 
skyldighet. Har man blivit hybrid och sitter på IT- eller mer handläggartjänst eller projekttjänst eller vad man nu 
har. Så har man en skyldighet att gå ut i verkligheten därför att den har ändrat sig från varje år. Det händer så här 
<Knäpper med fingrarna>2. Men det är många år sedan också och när jag går dit där nu så känner jag inte igen, 
alltså det är inte som när jag jobbade där. Så man har en skyldighet att gå ut en halv dag eller en hel dag och gå 
med någon bara och se, jaha ni gör så. Och använder ni saker. För det är ju en sak, vi kan tro här att man 
använder systemen på rätt sätt. Varför kan man inte få fram det, kan man inte få support eller så. Det finns ju ni 
kan ju bara aha man lär sig inte hela. Och det är ju så, vi utbildar någon som ska utbilda. Och där är ju intresset 
och kunskapen väldigt olik. Vem är det som är kontaktperson. Vi begär ju en per klinik oftast eller möjligtvis två 
om det är stora kliniker. Men man försöker begränsa det för mötena blir gigantiska när vi är ett så stort sjukhus 
som vi är idag. Men det handlar ju också om vem är det då som jag utbildar och vad gör den vidare. En klinik 
kan fatta hur det funkar och för en annan så funkar det inte. Så de personerna är ju otroligt viktiga. Och får de, 
och då säger jag inte att det är människorna det är fel på, men får de den tiden de skulle behöva. Det är ju olika 
om du jobbar i verksamheten och ska göra detta vid sidan om eller har du det som din tjänst eller får du avsatt tid 
för det. Det finns de som inte får en timme utan ska göra detta utöver. Då har vi ett problem kan man säga. Vad 
satsar man på? För då är det faktiskt så att man kan nå ut men man kan aldrig nå alla utan de gör de som är 
nätverk. Kan vi systemen där ute. Nej det kan vi inte.  
 
[I]Vad tror du om att införa system stegvis i moduler, och för varje del fokusera och arbeta mer på att minska 
glappet? 
[R2]: Alltså koppla på en bit i taget? 
 
[I]: Ja en bit i taget. 
[R2]: Det är svårt. Det ofta så väl ihop. Om man säger dokumenthantering som är tänkt att man kör dokumentet 
in och så vissa flöden och så får man koppla på t.ex. andra arkivflöden för första året behöver man inget arkiv i 
alla fall och man tar den biten senare. Det finns så mycket mer som man skulle kunna, men den biten får man ta 
efter hand. Alltså så tänker jag nog. Men om man säger att man ska uppdatera eller uppgradera ett 
journalsystemen. Hur skulle du kunna koppla på en bit. Där är ju någonstans en viss begränsning.  
 
[I]: Har du några exempel inom klinisk verksamhet var system faktisk har gjort jobbet bättre? Som lyckades? 
[R2]: Där är ju detta med journaler, alltså journalsystemet. Sen kan det ju vara bra eller det finns ju mycket att 
önska men absolut journalen.  
 
[I] Vad anser du definierar ett framgångsrikt införande av ett IT-system?  
[R2]: Det är ju när det kan underlätta för en enda människa där ute. Eller för de flesta i alla fall. Det måste vara 
det. Det är ju alltid motorn från början, men när man liksom efter det känner... Avvikelsehantering är ju ett 
sådant där man kan samla där man kan få ut statistik från ett helt sjukhus. Förr när man satt med sina papper på 
varje och skulle skicka in. Vem fick överblick över detta? Det är mycket mer sådant som man idag kan se att.. du 
kan få ut det på ett annat sätt, presentera det på mer smakfulla sätt. Det är mindre arbete med det. Liksom klicka 
där så blir det en liten graf. Istället för att själv sitta i sina små program, Excel och sånt skit.   
 
[I]: Tror du att den kliniska kåren är IT-fientlig? 
[R2]: Nej det tror jag inte. För skulle du gå ut och fråga; ska vi gå tillbaka till papper. Det är inte många som 
skulle säga ja tack. 
 
[I]: Och varför går de tillbaka till papper? 

                                                            

2 Modifiering för säkerställande av anonymitet  

 



IT-stöd inom vården  Hjälp- eller stjälpmedel?  Katalinic 2012
 

62  
 

[R2]: Det är för att man inte har något. Alltså det finns ju inget system. Nej, det finns inte och då går man 
tillbaka. Däremot så tror jag att har man ett så tror jag att man har svårt att tänka sig att gå tillbaka till papper. 
Om det fungerar. För visst, få någonting som inte fungerar, nu är det ju svårare, för jag tänker mer journal. Jag 
kan bara se att då måste man ju leta journaler och man höll på, och så var det pappret borta och så hade doktorn 
gått iväg och i arkivet stod det att hade och det var ett sammelsurium att lägga journaler. Så är det inte längre det 
är en tid du sparar som är otrolig. Och jag tror också så – sen måste man ju också tänka att det kvittar vilket bästa 
datasystem, mest användarvänliga som finns. Om det är kritiskt så måste det finnas back up. Det måste finnas 
papperskopia på de dokument som är så känsliga att du inte kan vara utan i fyra timmar. Det måste finnas. Och 
vem sköter den pärmen? Det är ju ett ansvar som heter duga. Det får ju bara finnas en sådan pärm per klinik 
tycker jag.  
 
[R2]: En sådan per avdelning och vem går runt på alla avdelningar och mottagningar och uppdaterar saker? Det 
är lite så här. Det bästa system i världar kan inte täcka ett papper oavsett när det gäller dokument, i min värld. 
Och då är det samma med molnetlösningar om vi nu ska ta det. Många pratar molnet och där kan man lagra 
saker. Känsliga dokument ska nog inte vara i molnet är min tanke. När jag nu har förstått vad moln innebär. 
Sjukhus ska nog inte ha det.  
 
[I]: Tror du att det är svårare att införa IT-stöd inom vården än någon annanstans? 
[R2]: Ja det tror jag. Det är känsligare, de som jobbar för det första i mjukvara är många. Ett stort kontor kanske 
hundra pers, ett stort sjukhus tolv tusen sex hundra, ja det är en viss skillnad. Och olika människor, helt olika. 
Och olika krav på systemen. Det beror på om du är sekreterare, om du är läkare, undersköterska, sjuksköterska, 
sjukgymnast ja alla, alla ska ju ha tillgång till exakt samma sak. Kraven ser olika ut. Behoven ser helt annorlunda 
ut. Sen finns det ju fler personer på sjukhus. Vi här hur många yrkeskategorier som jobbar på samma sätt. Och 
sedan bakgrund och ålder. Du söker dig ju inte till vården för att du är intresserad av datorer  eller system det är 
ju inte därför du kommer dit. Det är människor och det är mjukvara. Jag tror det. Jag kan inte säga att det är så 
men det tror jag absolut att det är. Mycket svårare. 
 
[I]: Är det ngt annat du tänker på som du vill lyfta angående teknik och vård?  
[R2]: Ett problem är ju att det kostar mycket att utveckla nya system. Det finns ju mycket man skulle kunna 
göra. Triagelappen på akuten t.ex. som nu är papper vilket är jättetråkigt. Den finns ju ingen annanstans. Men då 
pratar vi liksom att du hade en penna och skrev och sen tankade du över det och att de låg någonstans. Men då 
blir det gärna så när någon kommer med förslag att: nä det är ingen idé, de kommer att försvinna. De pennorna 
kommer inte vara här mer än en vecka sen är de borta. En lite platta, en handdator då? Jaha, och vem skulle gå 
runt med en sån, lägga en sån ifrån sig sen är ju den inte där. Det är lite svårt det här med teknik som faktiskt 
finns men som man inte vet. Det ska spritas och tvättas. Det är så mycket och det ska inte hamna i en ficka som 
åker i tvätten. Jag vet inte vad man skulle göra för att underlätta ibland. Går man på sådana här mässor så ser 
man ju saker. Det finns ju teknik. Vi skjuter folk till månen och hitan och ditan. Allt finns, nu måste vi få in det 
här.  
 
[I]: Varför är det så tror du?  
[R2]: Jag vet inte. Vi är mer eller mindre positiva till det, det är väldigt individuellt. Hur mottaglig, hur flexibel 
man är vid förändring, det har ju med person att göra. Men just det här att man inte liksom en gång är för att 
prova det för man ser ett problem. Det är säkert rätt, det är säkert så att om du på akuten lägger en bärbar dator 
och inte håller i den så kan det säkert inte ta många minuter förrän den är borta. Och kedja fast, ja då är du lite 
låst till nånting, till en vagn eller jag vet inte. Men skannrar, det finns ju idag otroliga möjligheter egentligen. Det 
kostar pengar förvisso. Men man ser ett problem och det vet jag inte hur man kommer förbi.   
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[R2]:3, det vill man man ju helst inte säga, men det är man ju. Jag har ju jobbat där jag jobbade själv med 22 
patienter på kvällar och helger. Vi var väl två på dagarna och sen var vi själv på kirurgen. Man hade full koll. 
Det var på papper, det var så trevligt och man skrev. Vi suddade ut det förhand, om ett cardex kort blev fullt så 
suddade man lite där så skrev man. Natten skrev med rött och vi med blått. Smått och litet skrev vi för att få plats 
med många anteckningar. Skulle man ju inte vilja gå tillbaka till men så var det. Då jobbade man ju på det sättet. 
Nu så är takten annorlunda. Kritik på sjuksköterskor idag är ju... de bara dokumenterar, de sitter vid en dator hela 
tiden om de hade lagt den tiden på patienterna. Så när man kommer med nya saker, en sak till, det är så pressat. 
Så när man kommer med en sak till som ska införas så bara säger man; nej jag vill inte detta mer. Fientlig? Ja, 
men egentligen inte säger jag. Det är det här pressa oss inte mer när vi redan är pressade. Jag tror mer på det. 
 
[R2]: Det är mycket liksom och det är nya saker som ska läras. Och vi har problem från vårt håll att få in, du får 
se det så här, då planerar man nu ska vi göra dokumenthanteringen, det införandet kör vi där och sen har vi 
Melior där och uppgradering där och så kommer pasis där. Och ofta så blir det inte alls när man har planerat. Får 
då hittar man en bugg där och så måste det dutt dutt dutt. Ibland så känner man ånej inte en till, vi kan inte ta det 
nu. Man försöker lirka in och så. Det är många som är kontaktpersoner får många saker och de går på möte här 
hur mycket som helst. Det måste in någonstans. Det är inte så himla lätt alltså. Det är svårt att styra över. Man 
vill gärna, leantavlor och vi ritar och införande och blå klutt här och grön där. Det är inte helt lätt att få till det 
ändå. Men jag tror inte att folk i allmänhet är fientliga till systemen det tror jag inte. Jag tro mer på att man är 
pressad och tid finns inte. Lära sig nytt ta alltid tid. Och den tiden måste man få någonstans ifrån, och får man 
det? 
 
[I]: Tack så mycket, jag stänger av.   
[R2]: Tack!  

B2.4 Intervju 3 

[I]: Det har tidigare gjorts en förstudie gällande användarens åsikt om ett IT-stöd för PM-hantering vid 
Ortopediska kliniken här på SUS. Resultatet visar att nuvarande system vid kliniken kan bli bättre och att 
systemet inte överrensstämmer med användargruppen eller klinikens behov.  
 
Resultaten från förstudien visar på att en oöverensstämmelse mellan vad tekniken kan erbjuda, vårdpersonalens 
arbetsuppgifter och medarbetarens arbetssituation och att en koppling tyckes saknas mellan de tre. Helt enkelt att 
kommunikationen mellan dessa delar har varit svag. Resultaten visar också att personalen fortfarande använder 
PM i pappersformat även då de numera finns elektroniskt, att en del helt enkelt har gått tillbaka till det 
ursprungliga arbetssättet istället för att nyttja systemet. Medarbetarna vid kliniken uppger sig sakna vissa 
tekniska lösningar, systemen kan inte bistå med den funktionalitet medarbetaren behöver och det råder förvirring 
över hur systemet skall användas.  
 
[I]: Nu kommer jag att ställa frågor utifrån denna förstudie. Håller du med om denna beskrivning, kan du känna 
igen dig?  
[R3]: Ja det kan jag 
[I]: Varför tror du att det är så?  
[R3]: Dels, det är nog olika faktorer, en del är nog datorvana hos medarbetarna som varierar, okunskap om 
teknik, okunskap om hur systemen fungerar, och att det ofta är svårtillgängligt man måste använda många vägar 
för att gå in. Det hade varit enklare om man haft lätta genvägar som generar ett eller max två klick, det är väldigt 
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få program som erbjuder det idag. Det skulle, ja man funderar ju mycket på alla program och alla lösningar som 
finns, det finns inte ett enhetligt kompatibelt system, det är mycket hopkok och att det kommer nya lösningar 
efterhand som sen inte överensstämmer med det som redan finns. E min spontana tanke.  
 
[I]: Vad är det som gör det så svårt?  
[R3]: Ja det kan man undra, jag tror att det sitter för många med för olika kunskaper om hur det praktiskt 
används, att man inte frågar användaren först vad behovet är och att man just på grund av den varierande 
kunskapen och intresset för data, tror att kunskapen är högre och att alla följer med i utvecklingen vilket man 
inte gör för arbetsplatsen speglar ju hela samhället, olika, nivåer på dataintresse, man kan inte förutsätta, att bara 
för att man jobbar inom högspecialiserad vård intresset för data är lika stort.  
 
[I]: Finns det någon förklaring till varför kommunikationen inte fungerar tror du? 
[R3]: Jag tror att man inte tar sig tid, och komma ut till dom som använder, så att dom får förklara vad behovet är 
och frågar man användarna så är det rätt så, tror jag att man får enkla svar och kan skapa enkla lösningar, för 
man har ingen, användaren har inget krav på högteknologi egentligen, mer än att det skall vara, lätt och gå 
snabbt. Och frågar man, som man frågar får man svar. Faktiskt.  
 
[I]: Vad tror du om en nyckelperson med dubbelkompetens, klinisk och tekniskt skolad som leder projektet? 
[R3]: Det är ju absolut att föredra, man behöver den kliniska blicken för att förstå användarbehovet.   
  
[I]: Vad tror du om att införa system stegvis i moduler, och för varje del fokusera och arbeta mer på att minska 
glappet?  
[R3]: Fördelar och nackdelar med allt, risken med om man tar det stegvis, det är att man glömmer på vägen och 
att det hinner, utvecklas nytt på det man redan har lärt sig, samtidigt som det kan vara, ta mycket tid och kraft att 
lära sig mycket på en gång när det inte är huvudsysslan, detta är fortfarande, data användandet är fortfarande en 
bisyssla på det verkliga arbetet, och det får inte ta tid från där, från patienterna mer än vad det gör idag, så därför 
är jag kluven, så detta skall ju vara ett hjälpmedel, men har blivit ett stjälpmedel på något vis. Och allt för många 
får ägna allt för mycket tid åt det som är mindre viktigt.  
 
[I]: Har du några exempel inom klinisk verksamhet var system faktisk har gjort jobbet bättre? Som lyckades?  
[R3]: Ja, aså, det är svårt att säga att de tekniska lösningarna inte har lyckats, med tanke på hur det var innan, 
men det är fortfarande för många orosmoment, som stör kan man väl säga, men om man bara tänker på alla, de 
digital röntgennätverket som är fantastiskt man skickar bilder över fram och tillbaka ehh, Sverige och världen, 
ehh, det är ju fantastiskt och man kan många såna saker är till stor hjälp. Och egentligen, med datajournaler är 
också till stor hjälp med all åtkomst om det hade varit åtkomligt mellan olika sjukhus, primärvården, det finns 
fortfarande för många bromsklossar för att man skall känna att det e riktigt tip top, och fortfarande är jag orolig 
för att systemet, att det inte, vi har ju haft datakraschar och man har lovat att inte, lovat att man alltid skall ha 
åtkomst till melior t.ex. men det har man inte, det har ju fallerat vid vissa tillfällen och det är såna saker som gör 
att man inte kan bli helt nöjd men.    
 
[I]: Vad anser du definierar ett framgångsrikt införande av ett IT-system?  
[R3]: Ja, medarbetarnas delaktighet och enkla lösningar.   
 
[I]: Tror du att den kliniska kåren är IT-fientlig? 
[R3]: Inte egentligen utan det är tillgängligheten också man e det något om man behöver hjälp med datorn skall 
man ringa och stå i kö och man har inte riktigt tid för det, man vill gärna att det skall lösas här och nu sen kan jag 
ju, sen kan ju var och en begripa att det är omöjligt, också men saker och ting tar för lång tid, vi kan, ett exempel 
som jag hade senast nu på morgonen vid våra ronddatorer, som man jobbar trådlöst med och så tappar man 
kontakten till Melior vilket gör då att man får börja om från början och sätta sig vid en stationärdator när man 
skall dela medicin er vilket då tar mycket längre tid och bara försvårar arbetet. Och i det momentet när man skall 
ha mediciner utdelade på olika klockslag har man inte tid o sitta i en support och vänta för att få tekniks hjälp 
och ibland kan dom ju inte lösa problemet över telefonen utan dom måste ändå få hit en tekniker, och det är 
galet, det har man inte tid i den praktiska vardagen . Nästa gång skiter man i att koppla upp den datorn för igår 
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när jag hade den så strulade den, då går man hellre på det som tar lite längre tid bara för att vara säker på att man 
har en säker uppkoppling.  
 
[I]: Tror du att det är svårare att införa IT-stöd inom vården än någon annanstans?  
[R3]: De kan så vara, för att det inte är huvudarbetsredskapet med ee dator, datorprogram och IT 
överhuvudtaget, och ibland får man en upplevelse av att det är för mycket hemsnickeri bland IT teknikerna att 
som har varierad bakgrund, att dom kanske kommer från vården själv och har kommit vidare pga ett intresse 
vilket gör att man kanske inte har rätt bakgrund och kunskap för att faktiskt implementera IT. Det är likadant ett 
annat exempel, vi skulle installera pushmail jag skulle hjälpa en annan med o att installera, så ringer jag, och vi 
kommer inte fram för lösenorden ja, det gick inte att autentiseria den nej och så pratar man med support och så 
talar supporten om det som jag själv kan läsa innantill men när det inte hjälper vill man ju ha, det är ju därför 
man ringer, ja men det kan inte jag, jag kan bara hjälpa till med installationen, du får ringa till telenor, och då blir 
man ju, ja, frustrerad för vad har telenor med detta att göra?  Och skall man behöva ringa till Telenor för en 
Internetuppkoppling som man vet finns i telefonen och som har fungerat på ett abonnemang innan, då blir man 
trött.  
 
[I]: Varför tror du det är då?  
[R3]: Okunskapen hos den personen som satt på supporten vid det tillfället, som inte kunde slussa vidare eller 
förstår problemen, om vi löser innantill på samma beskrivning om hur man skall göra men om man då fastnat 
och inte kommer vidare kunde inte supporten veta att det kunde vara det här och det här utan istället skall man 
ringa till ett, e, annat företag som inte har med oss att göra överhuvudtaget, då blir man trött, sen får man betala 
ex antal pengar för att en IT-tekniker faktiskt kommer ut på plats och det är man ju inte heller så glad i, för den 
kostnaden hade man kanske, det är ju därför man har fått en beskrivning via mail för att man själv skulle klara av 
det och så får man istället en dyr tekniker ute på plats.   
 
[I]: Är det ngt annat du tänker på som du vill lyfta angående teknik och vård? 
[R3]: Inte mer än at det skall vara enkla kompatibla system och att man inte skall behöva ha lösenord till fem tio 
olika program som vi faktiskt använder dagligen, hade man haft, det borde, som utvecklingen är borde man med 
RS-kortet kunna logga på vilken dator som helst och ha åtkomst till alla program som man har behörighet för det 
är också ett problem med alla lösenord som glöms och som byts som man skall byta i olika tidpunkter med olika 
sifferkombinationer man kan aldrig ha ett till alla program, även om man försöker så mycket som möjligt synca 
dom men det går inte fullt ut, vissa, du vet siffror och bokstäver, vissa kan man ha bara vissa skall vara minst 
åtta, och det är ett problem. Och jag ser på personalen att dom har minneslappar på alla sina lösenord för att dom 
inte kommer ihåg det.  
 
[R3]: Man skickar ju ut så otroligt mycket information via mail t.ex. och det märker jag på vissa medarbetare att 
dom tycker det är pinsamt när dom har glömt sitt lösenord tre gånger så då vet inte all heller vart man skall 
vända sig för då tror dom att man måste komma till mig och få ett nytt lösenord och då struntar man hellre i det 
ett par veckor för att det är jobbigt att be och tala om ja nu har jag glömt det igen. Där kan man kanske se 
skillnader i olika, i åldersgrupperna, för dom som är, ja dom som är födda på 40-taletr 50-talet dom har inte lika 
stort intresse för, dom är inte lika snabba i hanteringen vid användandet av data och IT.  
 
[R3]: Det tar lång tid att skriva, det tar lång tid att logga in och det är frustrerande för personen i sig dom ser ofta 
att de som är yngre, de som är lite yngre, hur snabba man är, och det känner jag, jag tycker jag är ganska lagom 
men ja ligger bakom dem som ligger bakom dem som är 10 år yngre ä mig, de har en annan teknik när de skriver 
tillexempel, dom är sjukt snabba och ändå tycker jag att jag är ganska lagom, det ser man med alla smartphones, 
jag jobbar med sms med   med till vissa av medarbetarna som man vet, det är inte lönt att ringa skicka ett sms så 
vet jag att får svar inom ett par minuter så är det och det är fantastiskt.  
 
[I]: Ja, tack så mycket!  
[R3]: Tack så mycket.  
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B2.5 Intervju 4 

[I]: Det har tidigare gjorts en förstudie gällande användarens åsikt om ett IT-stöd för PM-hantering vid 
Ortopediska kliniken här på SUS. Resultatet visar att nuvarande system vid kliniken kan bli bättre och att 
systemet inte överrensstämmer med användargruppen eller klinikens behov.  
Resultaten från förstudien visar på att en oöverensstämmelse mellan vad tekniken kan erbjuda, vårdpersonalens 
arbetsuppgifter och medarbetarens arbetssituation och att en koppling tyckes saknas mellan de tre. Helt enkelt att 
kommunikationen mellan dessa delar har varit svag. Resultaten visar också att personalen fortfarande använder 
PM i pappersformat även då de numera finns elektroniskt, att en del helt enkelt har gått tillbaka till det 
ursprungliga arbetssättet istället för att nyttja systemet. Medarbetarna vid kliniken uppger sig sakna vissa 
tekniska lösningar, systemen kan inte bistå med den funktionalitet medarbetaren behöver och det råder förvirring 
över hur systemet skall användas.  
 
[I]: Nu kommer jag att ställa frågor utifrån denna förstudie. Håller du med om denna beskrivning, kan du känna 
igen dig?  
[R4]: Absolut  
 
[I]: Varför tror du det är så? 
[R4]: Varför jag känner igen mig eller varför det inte har fungerat?  
 
[I]: Både och  
[R4]: Ehh, Jag tror att det är för många kockar, att alla sitter och uppfinner hjulet på sin lilla del och att det inte 
finns någon som har ett övergripande ansvar och att man inte, tyvärr inte kan ta fler beslut som gäller hela 
sjukhuset utan att alla sitter med sin lilla del och håller på sitt, och ingen tar det övergripande ansvaret.  
[R4]: PM:en är svåra att hantera, där kan finnas tre överskrifter som betyder samma sak. Det står inte allt i den 
elektroniska. Det är svårt att hitta i det överhuvudtaget. PM är bara dokument de är lättare att läsa om man har 
det i handen. Jag tror att det med papper är en generationsfråga, att det kommer att dö ut.   
 
[R4]: Det finns andra PM som är lättare att läsa men de ligger inlagda i Melior, dom måste man när man trycker 
på generella ordinationer får man dessa automatiskt, där kommer man inte undan. Där tror jag man skulle ha 
kopplat mer, att skall du ta ut en PVK eller ta ut ngt som du skall skriva i Melior så kanske det skulle ploppat 
upp ngt, typ här är ett PM du skulle a nytta av om detta, någonting, att det skall finnas, lättare tillgång. Jag kan 
inte ha koll på alla PM, och om det dessutom finns lagar och förordningar, övergripande du kan inte hålla reda 
på allt. Sen har vi PM var det står klart och tydligt vad som skall göras, men sen händer det inget om man inte 
följer dem så då behöver man inte följa dem. Vi har exempelvis ett PM som är sjukhusövergripande angående 
hygien var det t.ex. står att efter tre varningar så blir du av med din anställning, och det har aldrig hänt,  
 
[I]: Och då blir det så här?  
[R4]: Skulle man gå efter alla PM som finns hade vi inte ens kunnat gå ut med 8 tabletter på en dag, om man 
skulle följa alla föreskrifter, då hade vi inte kunnat jobba, det ingår i sjukvården i dag att man måste tulla på 
olika saker för att det skall bli klart. Handlar om tid och ledning, någon som har helheten och som förstår och 
som kan sätta ner foten, skriver vi att vi måste göra såhär, då måste man se till att det följs, och varför följs det 
inte, är det att man struntar i det eller, att man verkligen inte har tid att följa, man måste hitta varför man inte gör 
det.  
 
[R4]: Vi hinner inte få ut våra patienter förrän det står nya på kö, och då är det lite att man kanske inte gör allting 
till hundraprocentig kvalité, för du måste orka ta nästa också, och andas i mellan. Och då kan man skriva 90 000 
PM och visa upp det överallt, men om dom inte följs, vi har fantastiska saker nu som generera pengar med alla 
våra riskbedömningar, som vi är jätteduktiga på att följa, vi är inte uppe vi målen ännu, men vi har fått pengar 
för något men vad gör det om vi inte använder det. Vi gör det bara för att vi måste, vi följer inte upp det, vi 
uppdaterar dem inte, de används inte, det görs för att vi skall få pengar för det och det är så här det skall se ut, 
och de som bestämmer är nöjda att man gör detta för då har man visat upp en fin fasad antar jag.  
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[I]: Vad är det som gör det så svårt?  
[R4]: Det beror sig på lite var du går in och tittar på PM, skall vi bara följa det som står på vår, på Ortopediska 
kliniken, och eller skall vi även ta del av de som är övergripande, vilket är liksom mest, det som man skall gå 
efter. Och varför sitter vi och gör PM när de redan finns.   
 
[I]: Finns det någon förklaring till varför kommunikationen inte fungerar tror du? 
[R4]: Lite tro jag det är tid, man hinner inte samarbeta för allting måste ut så snabbt som möjligt. Och det skall 
se bra ut man har vissa riktlinjer som man måste följa, man måste ha PM och kunna peka på dessa och säga, vi 
har detta. Om man har gjort avvikelser och sådana grejer måste man kunna säga att titta här, de här grejerna skall 
vi följa. Och då tror jag det blir lite snabbt. Plus att vi, vi har inte kommunikation med IT, anser jag i alla fall, 
inte på min nivå i alla fall. Och då har vi ngn som är ansvarig, är ansvarig för den här hemsidan eller vad det nu 
är, och där lägger dom ut det dom anser är bra och som dom vill skall komma ut snabbt. Och det kanske är 
väldigt mycket grejer, det blir för mycket saker som vi andra inte är intresserade av. Och då hinner man inte se 
det här som är nyttigt som man måste se,  
 
[R4]: Vi har inget samarbete, vi ringer bara IT när vi har en dator som inte fungerar. Den är det kanske dom som 
lägger upp hemsidan som har kontakt med dom, men det vet inte jag, jag ser bara vad jag skall titta på, ett 
fruktansvärt dåligt intranät överhuvudtaget. Inte ens dom som är insatta t.ex. dom som gjorde ett antibiotika PM 
som är sjukhusövergripande innan jag hittar det på nätet, måste jag leta upp den människan som har skrivit detta, 
ringer henne, och hon försöker hjälpa mig, att hitta det men hon vet inte heller, var dom har lagt ut det, för det är 
inte hon som lägger ut det utan en annan som lägger ut det, så hon hittar inte det själv det PM som hon själv har 
gjort utan hon fick skicka det på email till mig, då fick jag stå ut med ett pappersformat. Men hon kunde inte 
heller hitta det på intranätet. Sen kom det ännu ett nytt, några månader senare från någon annan, det hittade vi. 
Men de stämde inte överens, vår verksamhetschef har skrivit på två olika PM 
[I]: Vad tror du om en nyckelperson med dubbelkompetens, klinisk och tekniskt skolad som leder projektet? 
[R4]: Eller att man samarbetar, det behöver inte vara samma sak utan det är som det är med sjukvården nu, så 
specialiserat, de som kan IT skall liksom arbeta med det, men det måste finnas ett samarbete med de som sitter 
på golvet, och förstå hur svårt det är för oss som inte kan någonting. Men jag tror inte, kopplar du ihop de här två 
människorna till en, människa så tappar du ju professionen på bägges ställena liksom då får du bara någon 
blandning i mitten och då är det fortfarande svårt för den här medarbetaren som kanske har lätt för IT-grejer men 
som har lätt för det andra och tvärt om.  
 
[I]: Vad tror du om att införa system stegvis i moduler, och för varje del fokusera och arbeta mer på att minska 
glappet?  
[R4]: Ibland, är det nästan bättre att köra helt nytt, även om det är fruktansvärt jobbigt, att köra så att allt är nytt, 
än att sitta med det gamla, halvt om halvt för då tror jag det blir, mix av alltihop. Det är det första jag tänker på i 
alla fall, sen är där jättestora saker som man inte kan och då får man väll köra sjok för sjok. Men gör man bara 
delar av det så är det lätt att man går tillbaks till det gamla igen.  
 
[I]: Har du några exempel inom klinisk verksamhet var system faktisk har gjort jobbet bättre? Som lyckades?  
[R4]: Ehh, det är egentligen när man införde läkemedel i Melior, det har blivit lättare att läsa, lättare att upptäcka 
fel, men sen samtidigt är det när det infördes, anser jag att man inte gjorde det tillräckligt grundligt, att man inte 
följde upp, det är fortfarande oerhört mycket barnsjukdomar och att folk inte gör det dom skall. För hade man, 
gjort för början och inte tillåtit ngn att hänga kvar i det där gamla, och inte säger till personen som har gjort fel.  
Det fortsätter bara vi har samma bekymmer nu, vi har haft detta system i fem år eller ngt sådant. Samma fel nu 
som vi hade när vi lanserade det. Men det är bättre men fortfarande saker man inte har förstått. Man tar det lite 
på en höft, den berömda, man pratar mycket om kvalitetssäkring och patientsäkerhet, och man pratar mycket om 
flygvapnet, och att det aldrig skulle kunna förekomma där. Ingen sätter ner foten, mkt fina riktlinjer och det ser 
väldigt fint ut, precis som på flygvapnet, man har mycket statistik och grejer men man gör ingenting åt det.  
 
[I]: Vad anser du definierar ett framgångsrikt införande av ett IT-system?  
[R4]: Återkopplig, uppföljning, ehh, kontroll, att det följs, återkommande, så att man får det till en rutin,  
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[I]: Tror du att den kliniska kåren är IT-fientlig? 
[R4]: Nej det tror jag inte, det tycker jag inte att dom är. Det enda är att man inte har, att de system man 
använder inte är användarvänliga, man får inget helheten som man gärna ville ha, som man hade förr på 
papperslistor, man fick ihop det se helheten, för det är helheten, som betyder ngt och det är där vi stoppar på allt 
som vi gör inom sjukhuset, det är ingen som har helheten längre. Anser jag i alla fall.  
 
[I]: Tror du att det är svårare att införa IT-stöd inom vården än någon annanstans?  
[R4]: Det borde inte vara svårare, men det måsta vara någon som ser helheten och som vågar säga ifrån, nu 
pratar vi om vården på ett väldigt stort sjukhus, bara vår klinik blir dubbelt så stor nu, när vi tar över deras PM, 
vi försöker göra samma men jobbar helt olika och därför blir PM:en svåra att följa. För vi kan inte riktigt känna 
igen oss, det blir lättare för de som är med i grupperna som tar fram PM för dom förstår men är man inte med där 
och plötsligt tar fram ett PM så fattar man inte riktigt, så det är två helt olika kulturer, två helt olika sätta att 
jobba på, det är inte helt lätt att slå ihop dem. När man dessutom inte följer upp alla grejer, man måste följa och 
berätta för någon när dom gör fel, man måste sätta ner foten, när någon uttryckligen inte följer det som skall, är 
ålagd, att göra.  
 
[I]: Är det ngt annat du tänker på som du vill lyfta angående teknik och vård? 
[R4]: Ja jag tycker det är helt otroligt fantastiskt att man idag i dagens IT-samhälle, när du kan så fruktansvärt 
mycket och det finns så mycket folk som kan så fruktansvärt mycket, att man inte kan göra användarvänligare 
system. Att man idag bara bygger på ngt gammal system som redan finns, som blir klyddigare och klyddigare, 
tar längre tid, jag har bla, från förra veckan, vi har sånt här personalnöjdhet. Om man är glad eller irriterad när 
man går hem, och där står bla två kommentarer att vi skall göra allt på data men det är så segt att jag får sitta och 
vänta, jag kommer inte in och får logga in igen för allt skall vara så himla säkert, det är så tungarbetat att de blir 
otroligt frustrerade över att datorn skall bli klar, hitta sina servar hit och dit, att det skall funka, och det genererar 
inte bara i övertid, utan det generare en frustration som heter duga.  
 
[R4]: Allt skall ju köras på dator, men då måste, det funka, och det är t.ex. Melior, läkemedel, som är otroligt 
enkelt och patetiskt gjort och man får inget sammanhang det är helt otroligt, den kan inte räkna, man måste själv 
räkna, den kan inte lägga ihop saker även om man gör en formel, man måste göra det själv, det funkar inte, det är 
dubbelarbete hela tiden. Då kan man bli lite frustrerad. Systemen underlättar säkert en viss del men det man ser, 
det som framkommer är det som inte fungerar, det är alltid då. Man blir lite frustrerad när man kan göra, man 
kan hacka in sig på Pentagon, men man kan inte göra ett system var det står så här och så här skall du göra, så 
här skall vi göra, så här skall du dokumentera och så här skall du arbeta, nej alla sitter på sitt lilla och kör en egen 
liten version av det hela som fungerar bäst.  
 
[R4]: Alla sitter och uppfinner hjulet fast det redan är uppfunnit, fast någon borde göra det bättre. Om vi tar över 
från en annan klinik t.ex. Malmö, så dokumenterar de på ett annat sätt, att skriva en sån enkel sak som t.ex. äter 
2/3 betyder det att man har ätit två måltider av tre eller betyder det att man har ätit 2/3 av den delen som var 
frukosten t.ex., det är bara små, och enkla saker som dom tycker är självklara och som vi överhuvudtaget inte 
förstår, och det är precis som att prata olika språk. Och det börjar man nu, att försöka sätta ihop grupper som 
skall göra samma, men då gör vi ju inte samma om vi får en patient från en annan avdelning, då kan vi inte 
riktigt läsa deras, och det e, det är rätt skrämmande med att ingen har helheten på allt, det finns en Melior grupp 
och en grupp som skall vara övergripande men de går inte in på den nivån, de går inte in och detaljgranskar, de 
kör ngt annat.  
 
[R4]: Det finns säkert PM för hur man skall dokumentera också, men vi har inte hittat det, eller det finns 
någonstans, man har ngn subjektivt, de är inte så klara, svartvitt, det är ju lite så inom vården, att det inte är svart 
eller vitt utan det blir lite gråzon över det, och det kan göra att det blir mkt svårare, att man själv tycker, det finns 
inga klara regler. Det är inte samma röda bil som går genom produktionen.  
 
[R4]: Så de är inte lätt, därför är det ännu viktigare att man har en helhetsbild och en översyn, och regler 
överhuvudtaget, enkla saker som att vi är på ett stort sjukhus vi övertrumfar varandra i lön, och sådan grejer, så 
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är det så att ngn annan ger lite mer och de som skulle vara här försvinner någon annanstans. Att det liksom, inte 
är riktigt rättvist, som t.ex. personer får inte gå ut och röka, men det är ingen som kollar upp det, så då gör de 
som kör på det som är rätt och riktigt, de byter om, stämplat ut och bli hånskrattade åt av de andra som slipper. 
Det funkar inte i längden, folk är inte så fantastiska, det är samma det här inga repressalier, man skickar ut, nu 
skal vi, ett rökfritt sjukhus, men vad hände, det vad bara den första veckan och sen släppte man det. Det måste 
finnas någon som säger stopp, börjar man sätta gränser så kommer det att genomspegla sig på allt. Kvalité 
premieras inte idag, det skall gå undan och gå snabbt, det låter hemskt, men det är dagens sanning.  
 
[I]: Då stoppar jag bandet, tack så mycket 
[R4]: Tack själv!  
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