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Sammanfattning (Max. 200 ord):   

Idéen med ett elektroniskt journalsystem som kan arbeta med patientdata började under mitten 

av 1980-talet. Att gå över från pappersjournalen till elektroniska patientjournaler var ett nytt 

moment inom vården. Det har skett förändringar sedan dess, men det har aldrig varit så att de 

elektroniska journalsystemen har fungerat på ett sätt som användarna har kunnat vara nöjda 

med. Ansträngningar har gjorts för att försöka integrera och konsolidera såväl teknik som ar-

betssätt, men fortfarande utan framgång.  

 

Vi undrade därför hur det kunde komma sig att problemen fortfarande kvarstår efter så lång 

tid? För att kunna svara på frågan läste vi litteratur för att få en bred teoretisk bild. Efter det 

använde vi oss av en kvalitativ metod för insamling av information från personal. Både teorin 

och informationen från intervjuerna använde vi oss sedan av i vår diskussion för att belysa de 

faktorer som ger upphov till problem i praktiken. Det är flera faktorer som spelar en avgö-

rande roll för att det fortfarande kvarstår problem i vårdens elektroniska journalsystem. I vår 

studie tar vi upp vilka faktorer som bidrar till att problemen fortfarande kvarstår och varför. 

Vår förhoppning är att detta kan ge framtida ansvarstagare inom vården och aktörer som ut-

vecklar elektroniska journalsystem, en inblick i vad som krävs för att få ett mindre problem-

drabbat system. 
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1 Introduktion 

 

Under detta avsnitt kommer vi att redogöra för bakgrunden till vår uppsats,  forskningsfrå-

gan, syftet, problemområdet och avgränsningarna. Introduktionen menar ge en klar och tyd-

lig bild över vad studien kommer att behandla och vilken frågeställning den kommer att be-

svara.  

________________________________________________________________________________ 
 

1.1 Bakgrund 

 

Hela idéen med att ha ett elektroniskt journalsystem som kunde arbeta med patientdata bör-

jade under mitten av 1980-talet (Kalra, 2006). Tanken var då att vården skulle ge rekommen-

dationer i statistik till primärvårdens utvecklingsarbete. Planen var att registrera uppgifter 

inom primärvården för att sedan kunna jämföra dem mellan olika primärvårdsområden. Bas-

data som var det absolut mest väsentliga uppgifterna som krävdes för att kunna göra någon 

sorts jämförelse mellan olika primärvårdsområden, till exempel kön, ålder och vilken vård-

central. Konceptet elektroniska journalsystem kan innebära lite olika beroende på vilken av-

delning vårdpersonalen tillhör. Vi kommer alltså fokusera på det elektroniska journalsystemet 

som behandlar patientens elektroniska journal.  

 

Framstegen som har tagits med vårdens elektroniska journalsystem har också lett till implikat-

ioner för vårdpersonal, till exempel dubbeldokumentation, som i sin tur lett till att patienter att 

fått fel medicin. Att vården hade och har problem med sina journalsystem belystes bland an-

nat 2006 av Uppdrag granskning vilket gav upphov till en rad olika förbättringsprojekt inom 

vården. Projekten innebar bland annat att ny programvara köptes in, nya system utvecklades 

och nya arbetsrutiner infördes.  

 

Sverige är ett av de länder som har flest läkare per capita, trots detta är Sverige på plats 22 av 

26 i OECD statistik 2016 på hur mycket tid en läkare i Sverige spenderar med sin patient 

(OECD,  2016). Det finns olika hypoteser varför det är så här men en hypotes är att de 

elektroniska journalsystemen är för tidskrävande. 
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1.1.1 Uppdrag granskning 2006-06-06 

 

Problematiken med elektroniska journalsystem kom först in i rampljuset 2006 efter Uppdrag 

gransknings inslag, vilket bidrog till att stora summor pengar investerades i området (Uppdrag 

granskning, 2006). Det är tio år sedan detta inslag visades i TV och vi vill nu få en bättre in-

blick varför det inte har skett någon märkbar förbättring, inom bland annat funktionalitet och 

användbarhet i vårdens elektroniska journalsystem.  

 

Uppdrag Granskning tog år 2006 upp hur det nyligen implementerade elektroniska journalsy-

stemet har gått från att ha varit vårdens svar på en omfattande plan, om att digitalisera vården, 

till systemhaveri. Då uppstod det fel som fortfarande finns kvar i vården idag och det var 

denna problemställning som fick oss att fundera på ifall problemen fortfarande kvarstår.  

 

I Uppdrag granskning nämns några av de allvarliga felen med det elektroniska journalsyste-

met (Uppdrag granskning, 2006): 

 

 Fel läkemedel ordineras till patienter 

 Provsvar hittas inte av systemet 

 Patienter felaktigt markerade som avlidna  

 

1.2 Problemområde 

 

Den största anledningen till att vården gick över till ett mer digitaliserat arbetssätt beror bland 

annat på att pappersjournaler var lättåtkomliga för obehöriga, remisser skickades med brev 

vilket var tidsödande, labbresultat blev ofta försenade och en ohanterlig mängd pappersjour-

naler skapades. Dessa faktorer var drivkrafter till att gå över till mer elektroniskt inriktade 

journalsystem.  

 

Ansträngningar har gjorts för att integrera och konsolidera såväl teknik som arbetssätt för att 

skapa åtkomst till patientinformation inom vården. Framförallt kvarstår problem i de regioner 

som inte har kommit överens om ett gemensamt elektroniskt journalsystem (Figur 1). I dessa 

regioner förekommer dubbeldokumentation, onödiga in– och utloggnings procedurer och pro-

gramvaror som inte kan kommunicera med varandra.  
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Figur 1.1: Uppdelning av elektroniska journalsystem (Inera, 2015) 

 

 

Förändringar har skett i form av att regioner har köpt samma system för att råda bot på att sy-

stem inte kan kommunicera med varandra. Dock blir det fortfarande problem när olika reg-

ioner med olika system ska kommunicera med varandra. Med att kommunicera menar vi att 

patientjournaler, labbresultat och remisser ska kunna skickas enkelt mellan olika vårdcentraler 

och olika elektroniska journalsystem även om dessa ligger i olika regioner. 

1.3 Forskningsfråga 

 

Vår forskningsfråga grundar sig på att vårdens elektroniska journalsystem utsätts för system-

fel, bristande funktionalitet och inte har egenskapen att kommunicera med andra system. 

Trots åtgärder i form av uppdateringar, uppgraderingar och införande av nya delsystem så 

kvarstår fortfarande problemen. Vi vill därför belysa och förklara varför de faktorer som bi-

drar till att problemen inte åtgärdas, och följaktligen blir vår forskningsfråga: 

 

 Varför kvarstår problemen med de elektroniska journalsystemen i vården? 

1.4 Syfte 
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Syftet med uppsatsen är att ge utvecklare av elektroniska journalsystem en uppfattning om 

vilka faktorer som är bidragande till att problem kvarstår i vårdens elektroniska journalsy-

stem. Det sker kontinuerligt förbättringsarbete för att rätta till felen men trots detta kvarstår 

problemen. Vi vill därför belysa de faktorer som ger upphov till att problemen kvarstår. Att 

belysa dessa faktorer kommer eventuellt att kunna bidra med kunskap om vad utvecklare av 

elektroniska journalsystem ska undvika och vad de bör ta hänsyn till för att bryta den negativa 

spiralen med problem som aldrig löser sig.  

 

1.5 Avgränsningar 

 

Vi kommer inte att undersöka de tekniska aspekterna; till exempel vilken typ av programme-

ringsspråk som har använts, databasstruktur och andra tekniskt djupgående specifikationer. 

Det kommer alltså inte komma några förklaringar på en teknisk nivå hur systemen fungerar. 

Istället kommer vi hålla oss till hur de elektroniska journalsystemen fungerar som ett inform-

ationssystem och syftet bakom dem. Uppsatsen handlar därför om de elektroniska journalsy-

stemen ur ett IS-perspektiv och inte IT-perspektiv. 
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2 Litteraturgenomgång 

 

För att kunna besvara vår frågeställning: Varför kvarstår problemen med de elektroniska 

journalsystemen i vården fortfarande? Till att börja med så är det viktigt att veta vad ett 

elektroniskt journalsystem är. Dessutom är det av vikt att veta vilka olika typer av faktorer 

som påverkar resultatet av det implementerade systemet, detta för att kunna se resultatet av 

implementationen ur olika perspektiv. För att kunna se om problemen kvarstår behövs det en 

klar bild över vilka faktorer som kan fallera. Dessa frågeställningar kommer att redogöras 

för i nedanstående kapitel. 
_______________________________________________________________________ 

2.1 Vad är ett elektroniskt journalsystem 

 

Ett elektroniskt journalsystem är ett verktyg för att kontrollera objekt som påverkar vården; 

som till exempel att planera en patientens vård; dokumentera vilken typ av vård patienten har 

fått; utfall av behandlingsmetoder. Journalsystemet innehåller information om patientens be-

hov och medicinska historia när han eller hon har varit under sjukvårdspersonalens tillsyn 

(Häyrinen, 2008). Enligt ISO (International Organization for Standardization) har elektroniska 

journalsystem definierats på följande sätt; Ett elektroniskt journalsystem behandlar patientdata 

i digital form som säkert förvaras och delas mellan auktoriserade användare (ISO, 2011). Det 

ska hantera vad som har hänt med patienten; status på patienten just nu och information som 

kan förbygga kommande hälsorisker. Den huvudsakliga uppgiften är att upprätthålla fortsatt 

effektiv och integrerad vård (Häyrinen, 2008). Det innebär att ett elektroniskt journalsystem 

inte bara fungerar som ett sätt att spara elektroniska patientjournaler men även som ett be-

slutsstödsystem, eftersom det ger stöd till vårdpersonalen hur de ska hantera olika situationer 

beroende på deras medicinska historia (Sidorov, 2006).  

 

Elektroniska journalsystem innehåller information som traditionellt sett fanns i de hand-

skrivna journalerna, till exempel beteende och omgivning. Utöver detta sparas även tid och 

symtom, vilket gör det möjligt att följa patientens medicinska historia över en livslängd 

(Latha, 2012). Den här typen av journalsystem är en typ av datorprogram som kan registrera 

tiden och vilken typ av vård som har utförts. Systemet ska heller inte vara beroende ifall det 

händer inom primärvården eller sekundärvården. Detta tillåter vårdpersonalen att beakta pati-

entens medicinska historia, till exempel allergier av olika slag och tidigare behandlingar. Det 

mest idealiska är att den elektroniska patientjournalen ska kunna representera patientens me-

dicinska historia oberoende av ort och vårdpersonal (Latha, 2012). 

 

Tanken med elektroniska journalsystem är att de ska underlätta vårdens administrativa arbete, 

till exempel dokumentation och kontroll av patientens medicinska historia. Att åtgärda repeti-

tiva arbetsuppgifter som att hämta information från folkbokföringsregistret vid inmatning av 
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personnummer, är en funktion som sparar vårdpersonalen tid. Det finns även funktioner som 

är mer tidskrävande, till exempel att skriva ut mediciner.  

 

2.1.1 Elektronisk journaldokumentation 

 

När är en patient är under tillsyn av vårdpersonal är det deras arbete att dokumentera patien-

tens tillstånd och möjlig vård behandling. I dagens elektroniska journalsystem fyller persona-

len i de datafält som är obligatoriska och därefter fyller de i ett fält som heter fritext. För att 

hjälpa vårdpersonalen fylla i rätt datafält används en mall funktion i den elektroniska patient-

journalen som instruerar vad som krävs. 

 

Syftet med att ha en mall är att guida vårdpersonalen som dokumenterar i patientjournalen att 

inte missa essentiella datafält som är kritiska för att utföra fullständig patientdokumentation 

(Kohn, 2011). Mallar används dagligen av vårdpersonal när de ska dokumentera patientens 

hälsa och symtom. Det som dokumenteras i patientjournalen följer sedan med patienten resten 

av livet för att underlätta framtida vårdbesök och minska risken för att misstag begås.  

 

Användning av elektroniska mallar kan också bidra till att vårdpersonalen antecknar eller fyll-

ler i till exempel olika symtom eller händelser innan de har inträffat (Bowman, 2013). I vissa 

fall fyller mallen i sig själv beroende på vilken typ av data som har matats in i de föregående 

datafälten som underlättar arbetet. Detta utförs inte alltid på rätt sätt eftersom varje sjukvårds-

fall är unikt och situationerna kan se olika ut (Bowman, 2013). Till exempel i en elektronisk 

journal för en person vars armar är amputerade så hade det elektroniska journalsystemet an-

tecknat att personens armar var fullt fungerande. Förutom risken för minskad vårdkvalité, kan 

fältdata som fylls i automatiskt eller slutför elektroniska mallar i förväg faktiskt bidra till 

sämre vård i form av dubbeldokumentation och felaktig information (Bowman, 2013). På 

grund av detta blev funktionen plötsligt dyrare än vad vården först hade fakturerat utvecklarna 

(Bowman, 2013).  

 

2.2 Vilka faktorer påverkar ett elektroniskt journalsystem 

 

När det kommer till journalsystem så är det lätt att bara se fördelarna men det finns också 

flera begränsningar som gör det riskabelt att implementera journalsystemet (Boddy, 2009). 

Varje uppdatering eller implementation innebär en kostnad, både när det kommer till tid och 

pengar, så är det av vikt att vara klar med vad fördelarna i slutändan är (Kalra, 2006). Det är 

betydligt enklare att påvisa de negativa i form av ekonomiskt investering jämfört med vad det 

är att förevisa de positiva effekterna som systemet kommer att ha (Boddy, 2009). Till direkt 
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följd av detta dyker det upp några problem som är av vikt att klargöra innan någon form av 

beslut om journalsystemet kan göras. 

 

För att det ska vara möjligt att bli ett lyckat system finns det en del faktorer att tänka på 

(Mandl, 2001). För att ett journalsystem ska kunna fungera så är det viktigt att patienterna 

som är tänkta att finnas i det elektroniska journalsystemet känner sig säkra i det elektroniska 

journalsystemet. Utifall att patienten inte har någon möjlighet att känna sig säker i det elektro-

niska journalsystemet och vet vilka som har och inte har tillgång till vederbörandes journal så 

försvinner legitimiteten för det elektroniska journalsystemet. Vidare pratar Mandl (2001) om 

betydelsen av att det elektroniska journalsystemet bör acceptera data från flera olika källor, 

till exempel historisk data från en patientdatabas. Historiskt sätt har utvärderingarna av jour-

nalsystemen inte varit positiva, men 2013 så var det möjligt att se de första positiva koppling-

arna mellan de elektroniska patientjournalerna och kvaliteten i vården (Kern, 2013). 

 

2.2.1 Användarfaktorn 

Användarfaktorn är bland annat förknippad med användbarheten av det elektroniska journal-

systemet. För att tillgodose användbarheten för användarna, krävs det att användarna är invol-

verade (Moynihan, 1991). Ett system ska och bör tillverkas för användarna, av den anled-

ningen så är det av vikt att användarna kan läsa och förstå funktionerna och begreppen i det 

elektroniska journalsystemet (Moynihan, 1991). Moynihans forskning förevisar en process för 

framtagandet av ett system. Kontentan av den processen är att användaren är med under alla 

stegen vid framtagandet av systemet för att på så sätt kunna tillverka ett system som uppfyller 

användarnas preferenser.  

 

Journalsystemet ska väljas beroende på vad det ska användas till nu och inte i framtiden. Där-

för är det viktigt att tänka framåt så att organisationen inte växer ur det elektroniska journalsy-

stemet tidigare än beräknat. Det är av relevans att reflektera över omfattningen av systemet, 

för att inte riskera att det resulterar i ett elektroniskt journalsystem som blir för komplext. Vil-

ket i sin tur är den anledningen till att det elektroniska journalsystemet inte kommer att gå att 

använda eftersom det inte finns tid att lära sig systemet (Boddy, 2009). 

 

2.2.2 Säkerhetsfaktor 

 

Säkerhet är en av de viktiga aspekterna i ett elektroniskt journalsystem och verksamheter ut-

vecklar därför gärna ett flertal säkerhetsmekanismer för att upprätthålla säkerheten för sin in-

formation (Stahl, 2012). Inte minst är säkerhet en kritisk aspekt inom vården eftersom den be-

handlar konfidentiell information (Gritzalis, 2009). Informationssäkerhet är något som succes-

sivt ökar i prioritet för ett system (Doherty, 2005), och oron som växer är över fler och fler 

aspekter (Rees, 2003). 
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Elektroniska journalsystem lovar ofta säkrare sjukvård men också effektivare då allt kommer 

att gå snabbare; mer överskådlig och mer användbart (Agbele, 2010). Det som genomgående 

är en av de viktigaste punkterna för ett journalsystem är patientsäkerheten och sekretess. För 

att det ens ska gå att överväga en diskussion om ett journalsystem, så fodras det att systemet 

har en skärpt säkerhet. Om inte journalsystemet är tillräckligt säkert när det kommer till per-

sonliga uppgifter så är det risk att den informationen kommer i fel händer och kan leda till att 

patienten till exempel nekas försäkring eller anställning i fortsättningen (Agbele, 2010). Sä-

kerheten i journalsystemen är och har länge varit en begränsning. Just patienters personliga 

information är ett så känsligt ämne med sekretess och lagstiftning runtom. Vilket gör det till 

en begränsning som det är omöjligt att blunda för. Det är viktigt att vara medveten om att i 

takt med att det går från patientjournaler i pappersform till elektroniska journalsystem så ökar 

det risken för intrång och av den anledningen blir det större risk att dessa uppgifter kan hamna 

i fel händer (Meingast, 2006). Att den känsliga informationen nu finns i elektronisk form öpp-

nas det helt nya möjliga hot jämfört med i pappersform. Det kan till exempel vara en obehörig 

som tar sig förbi säkerhetsfunktionerna, eller så är det skadlig kod som avlyssnar. Båda två 

var hot som inte existerade innan de elektroniska journalsystemen kom.  

 

Komplexiteten att bygga ett säkert informationssystem brukar baseras på tre fundamentala 

byggstenar, själva säkerhetens teknologi; svårigheten att klassificera informationen som måste 

skyddas; och hur människor använder teknologin (som är den mest problematiska faktorn) 

(Ferreira, 2008). 

 

 

2.2.2.1 Övervakning av användaraktivitet 
 

Informationen och kunskapen om patienten som finns sparat i en elektronisk journal ska end-

ast läsas av vårdpersonalen som är vårdhavande just då. Med det sagt har vårdpersonalen till-

gång till vilken patientjournal som helst eftersom de vet aldrig vilken patient som kommer in 

på deras avdelning. Att vårdpersonalen har den här möjligheten öppnar upp för obehörig jour-

nalläsning vilket inte är lagligt (Patientdatalagen, 2008). Anledning till att det finns en lag för 

detta beror på att om elektroniska patientjournaler skulle hamna i fel händer kan det bidra till 

att patienten inte får någon försäkring (Agbele, 2010). Eftersom försäkringsbolaget känner till 

patientens medicinska historia och enligt deras bedömning hade patienten bara kostat dem 

pengar. Vilket resulterar i att patienten inte får någon försäkring. Detta är ett av de vanligaste 

problem inom vården (Agbele, 2010). Ferreira (2008) skriver att det är hur människor använ-

der teknologin som förmodligen är den mest problematiska faktorn inom säkerhet för inform-

ationssystem.  

 

Att övervaka vad användarna utför i det elektroniska journalsystemet är en säkerhetsåtgärd för 

att se till att personal håller sig till deras uppgifter (Atterer, 2006). Syftet är att registrera vad 

användaren utför i systemet som kan vara en knapptryckning; går in på en hemsida; vilka pro-

gram som har installerats. Det som registreras sparas, vilket gör det möjligt för till exempel en 
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chef att gå tillbaka i registret  och studera vad som har hänt vid olika tidpunkter. Övervakning 

av användaraktivitet brukar även kallas loggning och det är en funktion som våra informanter 

har kännedom om. Loggning i vården används men för att kontrollera vem som har besökt en 

viss elektronisk journal. Vi kommer avgränsa oss till de säkerhetsfaktorer som bidrar till att 

problem kvarstår i elektroniska journalsystemen idag och inte möjliga problem som kan upp-

stå.  

 

2.2.3 Juridisk faktor 

 

Det finns två lagar som direkt begränsar ett elektroniskt journalsystem och det är personupp-

giftslagen (1998:204) och patientdatalagen (2008:355). Båda lagarna har en inverkan på hur 

ett elektroniskt journalsystem måste fungera när det kommer till dels förvaring av personupp-

gifter och hur journaler förs.  

 

2.2.3.1 Personuppgiftslagen 
 

 

Syftet med personuppgiftslagen (1998:204) är att alla i Sverige ska vara skyddade mot att de-

ras personliga integritet ska kunna kränkas genom till exempel att någon förvarar eller be-

handlar personens uppgifter på ett sätt som äventyrar säkerheten för den personen. Personupp-

giftslagen är aktuellt när det kommer till elektroniska journalsystem inom vården eftersom 

den dikterar hur varje patents personuppgifter måste behandlas för att inte bryta mot lagen och 

kränka en patientens personliga integritet. 

 

 

2.2.3.2 Patientdatalagen  
 

 

Patientdatalagens (2008:355) syfte är att se till så att patientjournaler förs, och inte bara förs 

utan också att de är utformade på ett rätt sätt. Det är viktigt att patienters personuppgifter han-

teras och behandlas så att de inte hamnar i fel händer. Patientdatalagen ersatte 2008 patient-

journallagen och vårdregisterlagen och verkar ni i dessa två lagarnas ställe. Alla som utövar 

yrkesverksamhet inom hälsovården eller sjukvården, till exempel läkare eller psykologer, är 

därför enligt lag skyldiga att föra patientjournal. Den nya patientdatalagen finns nu för att sä-

kerställa patienternas integritet och säkerhet men det är viktigt att komma ihåg att den även 

verkar för självbestämmande för varje patient. Patientdatalagen gör det även olagligt för obe-

höriga att läsa en patientjournal som inte är deras patient, till exempel om en läkare har en pa-

tient en dag för undersökning och bestämmer sig för att skicka vidare patienten till en specia-

list dagen efter; då har inte den första läkaren någon rätt att läsa vad specialisten skriver i jour-

nalen nästa dag.  
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2.2.4 Ekonomisk faktor 

 

Att införa ett nytt system är en bekostad handling och det är krävande för alla som berörs av 

projektet. För att motivera den här typen av förändring i en organisation så är det viktigt att de 

involverade är införstådda genom hela processen. För att i slutändan ha bedrivit en lyckad im-

plementation så är det samtliga parter som är med och avgör huruvida det är fallet eller inte 

(Angst, 2009). Att vara tydlig med vilka fördelar det dagliga arbetet för personalen kommer 

föra med sig, vilket arbete som krävs av personalen för att acklimatisera till det nya. Samt 

vilka nya arbetsrutiner som kommer uppkomma i och med förändringen är saker som måste 

ventileras redan tidigt i processen (Angst, 2009). 

Shekelle (2006) skriver om två viktiga och positiva ekonomiska aspekter: 

 

 Det sparar tid och pengar att kunna komma åt journalerna från olika ställen istället för 

att behöva leta upp dem manuellt bland fysiska journaler. Det är också snabbare att 

hitta den informationen som eftersöks i ett elektroniskt journalsystem framför ett fy-

siskt eftersom det inte på samma sätt kräver att man bläddrar i journalen. 

 Den initiala ekonomiska satsningen är ofta hög och det kan ibland vara svårt att för-

utse och förstå om det kommer vara en bra investering i det långa loppet när man bara 

ser den initiala kostnaden. 

 

Dessa två punkter med positiva ekonomiska aspekter illustrerar på ett sätt att den ekonomiska 

aspekten egentligen ofta är en direkt följd av de övriga positiva effekterna. Effekter som upp-

levs som positiva av personalen kan alltid ses som en ekonomisk vinning i slutändan eftersom 

det ökar tiden med patienten och ger bättre arbetsförhållanden (Shekelle, 2006).  

 

2.3 Elektronisk patientjournal 

 

Syftet med att ha en elektronisk patientjournal är att kunna lagra patientdata digitalt som både 

har sina för -och nackdelar. Patientjournalen innehåller information om patientens medicinska 

historia för att kunna göra korrekt bedömningar och kunna se möjliga framtida medicinska 

implikationer. Innan när patientjournaler var i pappersformat var tillgängligheten hög, vilket 

gjorde det möjligt för vårdpersonal att läsa patienters journaler trots de inte var vårdhavande; 

risk för att det inte går att läsa; kan inte få åtkomst till journalen på distans; otympliga. Ett av 

de allvarligaste problemen med pappersjournaler var deras oförmåga att ge data till besluts-

stödsystem, vilket resulterade i att beslutsstödsystem inte kunde ge stöd till vårdpersonalen 

(Bates, 2003). 

 

Det finns några funktioner som en elektronisk patientjournal sköter bättre än en patientjournal 

i pappersformat bland annat, försäkrar att rätt information finns på rätt plats och tid; bidrar till 

medicinska bevis; färre misstag; ger möjlighet för konkurrens mellan företag att skapa bättre 
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system som hanterar de elektroniska journalerna; förbättrar koordinationen och informations-

byte mellan olika avdelningar; patientdata är säkrare (Trimmer, 2009). 

 

Ett elektroniskt journalsystem kan därför öka patientens sekretess och öka tillgängligheten för 

behörig vårdpersonal. Elektronisk patientjournal gör det även möjligt för fler funktioner till 

exempel kopiering; mallar att följa och enklare för vårdpersonal från olika avdelningar att 

kunna ta del av patientjournalen (Bates, 2003). Flödesschemat nedan visar hur data från olika 

avdelningar integrerar med varandra för att bland annat utföra elektronisk patientjournal. 

 

 
 

Figur 2.1: Flödesschema över hur information integrerar med varandra. (Bates, 2003) 

 

För att patientjournalen ska bli användbar för vårdpersonal finns det att åtta olika datafält (KE, 

s. 56): 

 

 Administrativ data - Vårdbegäran 

 Bakgrundsfakta 

 Utredande aktiviteter - Status bedömning 

 Mål - Vårdplan 

 Riktade insatser - Behandlade åtgärder 
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 Resultat 

 Utvärdering - Kvalitetssäkring 

 Avslut - Epikris 

 

De olika datafälten fylls i av vårdhavande personal och när behandlingen är över gör persona-

len en epikris av behandlingen. Kommer patienten in till en annan avdelning för en annan be-

handling, skapas ny information i de åtta datafälten. Vilket bidrar till att elektroniska patient-

journaler kan bli långa. Samtidigt sparas den patientens medicinska historia på samma plats, 

som underlättar för vårdpersonalen att göra rätt medicinsk bedömningen. 

 

 

2.4 Acceptansmodell 

 
Just nu finns det inget socialt ramverk för användarnas acceptans av det elektroniska journal-

systemet. Det finns ett ramverk som skulle kunna anpassas för att mäta användaracceptansen 

elektroniska journalsystem i vården. Den mäter upplevd nytta och upplevd användarvänlighet 

som kallas Technology Acceptans Model (Moses, 2013). 

Det kan vara ett givande verktyg för att öka användaracceptansen för att minska problem som 

användaren upplever. För att uppnå användaracceptans inom vården, och framförallt förbätt-

ringar inom gränssnitt kan man använda sig av sex olika tekniker (Mohd, 2005): 

 Att involvera användarna i behovsanalys och krävställning 

 Utse ”Superusers” (För systemadministration) bland användarna som är involverade i 

utformningen av systemet 

 Genomför en analys av hela arbetsprocessen inte bara processer som berör informat-

ionssystemet 

 Utför användarstudier med penna och papper för att komma fram till olika prototyper 

 Genomför iterativa användbarhetstester av lyckade prototyper 

 Besök sjukhus och andra liknade arbetsplatser för att observera arbetsprocessen 

CR och CS nämner att ingen från vården har varit med i utvecklingsprocessen. De själva vet 

att det hade varit en god idé om någon från vården som har längre erfarenhet av elektroniska 

journalsystem fått hade vara med i utvecklingsprocessen. Enligt CR och CS hade det förmod-

ligen bidragit till ett bättre system än idag eftersom personerna från vården hade vetat vad 

som är nödvändigt för att kunna utföra deras arbete. Ingen av de vi har pratat med har hört att 

någon av de ovanstående teknikerna har utförts, det är möjligt att socialstyrelsen eller andra 
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utskott tar hand om detta. Vem ansvaret ligger hos är otydligt men vi vet att ansvaret inte lig-

ger hos någon vi har intervjuat, och för att någon av dessa tekniker skulle kunna utföras be-

hövs det klart ansvarstagande. 

 

2.5 Sammanfattning av teori 

 

Meningen med litteraturgenomgången är att bilda en förståelse för vad ett elektroniskt jour-

nalsystem är, vilka problem som kvarstår och hur olika funktioner fungerar. 

Med den kunskapen är det sedan möjligt att förstå frågeställningen och på så sätt se behovet 

av att förklara de olika faktorerna som påverkar det elektroniska journalsystemets framgång. 

Användarfaktorn, säkerhetsfaktorn, de juridiska faktorerna och de ekonomiska faktorerna är 

alla viktiga och det går inte att svara på vår frågeställning utan att ha klargjort vilka faktorer 

som utgör perspektivet för problemområden.  

    

För att gå vidare och i slutändan kunna besvara frågeställningen behövs det att vi tar reda på 

vilka problem och anledningar det finns i vården just nu och vilka som har funnits tidigare. 

Det är av betydelse att vi får reda på vilka som är anledningarna till problemen och vilka för-

sök till lösningar som gjorts, hur utfallet av dessa blivit och vilken effekt dessa fått. 
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3 Metod 

Under Metodavsnittet kommer vi att gå genom hur vår kvalitativa datainsamling har gått till, 

vad vi har ämnat få fram för data och vilka vi har sökt efter det data hos. Vi börjar med att 

presentera vilken metod vi har valt och varför. Efter det förklarar vi vilken som är primärdata 

för att sedan gå vidare in på området för våra intervjuer. Där förklaras det hur intervjuerna 

gått till, vilka vi intervjuat och hur själva analysen av dessa har gått till. 

___________________________________________________________________________ 

3.1 Val av metod 

 

Det finns två huvudsakliga metoder för datainsamling - Kvalitativ och kvantitativ (Jacobsen, 

2002). Det som vi har att gjort är en kvalitativ där vi la mer fokus på kvalitativa intervjuer 

snarare än till exempel en enkät (kvantitativ). De data som vi tidigare nämnt att vi behöver är 

svår att få ut genom en enkät, och därför höll vi kvalitativa intervjuer för vår datainsamling 

istället. Anledningen till det valet är för att vi kände att en talande beskrivning av dagsläget 

kommer att ge oss mer information. Det öppnar för möjligheten till följdfrågor, möjligheten 

till längre och mer omfattande svar från informanterna. Ibland kan det vara svårt att förklara 

precis vad enkätskaparna menar med en text i en enkät (Jacobsen, 2002), och därför tyckte vi 

att intervjuer kunde öppna för bättre och mer uttömmande svar på bättre frågor genom den 

kvalitativa metoden. 

 

För vår datainsamling har vi att intervjuat olika personer som arbetar på SUS i Malmö. Dessa 

intervjuer har agerat som en grundpelare i diskussionen och där är det viktigt att vi har kunnat 

bilda oss en så tydlig och klar bild av dagsläget som det bara går. Eftersom vi inte var helt på 

det klara med hur det ser ut i dagsläget så är det svårt att skriva en intervjumall som är defini-

tiv, utan vi valde därför att göra en intervjumall (Appendix 4, SXs). Intervjumallen lämnar ut-

rymme för följdfrågor eller variation av vissa frågor beroende på hur intervjuerna ter sig. 

 

3.2 Primärdata 

 

Det är skillnad mellan vad som är primärdata och sekundärdata (Jacobsen, 2002). För att vi 

ska kunna veta vilket av våra data som är våra primärdata, så har vi följt Jacobsens (2002) de-

finition. Det innebär att primärdata är den data som vi samlar in genom intervju, observation 

eller frågeformulär (Jacobsen, 2002). Vi förklarade tidigare i metodavsnittet att uppsatsen är 

en kvalitativ studie och därför passar intervju bäst för insamling av primärdata. En gruppinter-

vju hade tänkbart kunnat vara ett alternativ för oss, men eftersom det är ett ämne som berör 
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sekretess så kan det göra att det finns en viss barriär för informanterna att ta sig förbi för att 

kunna prata lika öppet i ämnet inför varandra (Jacobsen, 2002). Det var en av de avgörande 

faktorerna till att vi valde enskild intervju istället för gruppintervju, eftersom vi vill att infor-

manten ska vara bekväm med att berätta och svara på våra frågor under intervjun.  

 

Vi har genomfört tre intervjuer med olika informanter för att erhålla de nödvändiga primär-

data. Vi har också granskat de nuvarande systemen för att i viss utsträckning själva kunna 

bilda oss en uppfattning om dagsläget om de elektroniska journalsystemen på plats.  

 

 

För att kunna svara på vår frågeställning så behövde vi data över hur det ser ut i dagsläget på 

sjukhusen, och det var på SUS Malmö som vi erhöll våra primärdata. 

3.3 Genomförande av intervju 

 

Våra intervjuer är grundläggande för studien och tillsammans agerar de det primärdata i vår 

studie. För att kunna erhålla den primärdata som vi behövde till studien krävdes det att inter-

vjuerna var utformade och genomförda på rätt sätt. Vi har varit i kontakt med SUS Malmö 

och har där kunnat se till så att vi fått tre intervjuer med tre olika personer. Samtliga av våra 

intervjuer genomfördes på SUS Malmö, eftersom vi ville att informanterna skulle vara i en 

miljö som de var vana vid. Vi ville inte att informanterna skulle känna sig pressade utan vi 

ville snarare att det skulle kännas avslappnat och givande för båda parter.  

 

Vilket antal intervjuer vi skulle ha var svårt att veta i ett tidigt skede eftersom det skulle vara 

en balans mellan hur lång varje intervju skulle vara och hur många intervjuer som skulle ge-

nomföras. Ett högre antal intervjuer resulterar i att varje intervju bara lyckas skrapa på ytan 

jämfört med färre intervjuer där möjligheten att gå in mycket djupare på varje fråga erbjuds. 

Vi kände att ett mindre antal intervjuer och ett djupare samtal under varje skulle vara det som 

gynnade vår studie mest på grund av den begränsade tiden. Vi ville verkligen bilda oss den 

korrekta bilden av både nuläget och hur det har varit när det kommer till de elektroniska jour-

nalsystemen. Vi ansåg att det var enklare för oss att göra det genom att utföra intervjuerna 

mer ingående.  

3.4 Informanterna 

 

Jacobsen (2002) trycker på att det är viktigt att de personerna man intervjuar är noga utvalda. 

Med noga utvalda menar han att det är just dessa som troligast kan leverera den bästa och 

klaraste bilden av hur den nuvarande bilden av verkligheten verkligen ser ut. Med det i bakhu-

vudet så tyckte vi att följande informanter var de som bäst kunde ge oss den typ av data som 
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vi var intresserade av. Eftersom informanterna har lång erfarenhet av system inom vården och 

två av informanterna sitter i chefspositioner för olika avdelningar därför anser vi att de har sett 

och hört den breda bilden inom ämnet. Det gjorde våra val av informanter blev enkelt. Vi 

valde även en informant som inte sitter i någon chefsposition för att få en klar bild för oss  om 

olika skikt i organisationen. På så sätt har vi fått en bredare och tydligare uppfattning av hur 

det har varit och hur det är idag. För att kunna få ut så mycket som möjligt av våra intervjuer 

så ville vi att informanterna skulle ha arbetat på arbetsplatsen och varit i kontakt med de 

elektroniska journalsystemen så länge som möjligt. 

 

3.4.1 CR, Enhetschef för förlossningen på SUS i Malmö 

 

CR är idag enhetschef för förlossningen på SUS i Malmö men har jobbat inom vården hela sin 

karriär och har varit i kontakt med elektroniska journalsystem sedan drygt 20 år tillbaka i ti-

den. CR är i grunden utbildad undersköterska och har genom sin karriär arbetat sig uppåt till 

en mer administrativ och ledande roll på förlossningen på SUS i Malmö. CR är en informat-

ionsrik informant eftersom hon varit i kontakt med olika elektroniska journalsystem men även 

varit med när nya implementerats och gamla fasats ut. Hon har förståelse för hur den all-

männa uppfattningen om systemen är på sin enhet och kan förmedla en klar bild över hur hon 

och personalen upplever de elektroniska journalsystemen i nuläget. 

 

3.4.2 CS, Enhetschef för medicinska sekretariatet på SUS i Malmö 

 

CS är idag enhetschef för den administrativa enheten på SUS i Malmö men har ett långt för-

flutet inom vården. Hon har arbetat inom vården sen 1993 och har bland annat varit på akuten. 

I grunden är hon ekonom men hamnade inom vården då hon hade ett intresse för det. Hon är 

en informationsrik informant eftersom hon arbetar med elektroniska journalsystem dagligen 

och har arbetat med många olika journalsystem, men också för att hon arbetar när inpå andra 

som också gör det. Det vi tyckte var intressant just med CS också var att hon brinner för för-

ändring av journalsystemen. Hon har engagerat sig i en förbättring av systemen och försökt att 

minska bryggan mellan utvecklare och användare under sin karriär.  

 

3.4.3 KE, Barnmorska på SUS i Malmö 

 

KE utbildade sig först till sjuksköterska för att sedan vidareutbildade sig till barnmorska och 

har jobbat aktivt inom Region Skåne i 33 år. KE har nu varit barnmorska i 28 år och har sett 

många förändringar och har erfarenhet av hur just hennes verksamhet fungerar. Hennes erfa-

renhet på golvet har gett henne förståelsen hur just hennes avdelning har fungerat och hur den 
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fungerar idag. För oss har KE varit en viktig informant eftersom hon har gett oss ett perspek-

tiv hur det är att jobba på med flera elektroniska journalsystem dagligen. KE har även pratat 

med sina kollegor hur de upplever systemen de arbetar med, vilket vi har gett oss en mångfa-

setterad bild av hur de jobbar.  

 

3.5 Analys av intervjuer 

 

När vi genomfört våra intervjuer så hade vi ytterligare tre moment kvar för att förändra de in-

spelade intervjuerna till analyserad data. De tre momenten var transkribering, kodning och 

analys. 

 

För att analysera våra intervjuer så har en transkribering av samtliga att gjorts. Enbart en tran-

skribering ger i sig inte speciellt mycket, utan det är när vi sedan kodar transkripten som det 

går att på ett enklare sätt att analysera våra intervjuer (Jacobsen, 2002). En av anledningarna 

till att vi har kodat transkripten är för att kategorisera olika delar av intervjuerna för att under-

lätta för oss att se samband och dra paralleller mellan momenten som sagts under intervjuerna. 

När vi gjorde kodningen så använde vi oss av ett program som heter Annotations. Vi tänkte 

först använda oss av Nvivo men eftersom våra intervjuer inte var varken så många samt varie-

rande innehållsmässigt, så tyckte vi att Annotations kändes som ett enklare och smidigare al-

ternativ för oss och det vi vill få ut av vår kodning. 

 

När vi gjorde kodningen så skilde vi på två olika data. Vi har metadata och själva primärdata. 

Metadata är den data som berättar allt om informanten själv, medan primärdata är transkriptet. 

För att göra vår kodning så har vi valt att göra den efter Brymans (2015) principer, eftersom 

vi sedan tidigare hade erfarenhet av just den typen av kodning. I 3.1 visar vi ett exempel på 

hur metadata kan se ut. 

 

 

Metadata Exempel på metadata 

Namn Lasse Lambo 

Kön Man 

Arbetstitel Personalchef 

Avdelning HR 

Plats Malmö 

Tid på nuvarande funktion 2 år 
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Tid inom organisationen 9 år 

Utbildning Kandidat i personalvetenskap 

Tabell 3.1: Exempel på metadata 

 

Brymans (2015) kodning går ut på att gå igenom sin transkribering för att kunna kategorisera 

olika delar av texten. Det resulterar i att olika delar av transkripten hamnar i olika kategorier 

och får ett nummer. Att delar av texten får nummer innebär att man kan räkna hur många det 

finns i varje kategori, och redan där har en form av analys kunnat göras. Visar det sig att det 

bara finns ett nummer i en kategori så kan slutsatsen dras att det blir svårt att motivera den ka-

tegorin som ett argument för en diskussion. Utifall en kategori istället skulle ha väldigt många 

nummer så är det mycket enklare att motivera det som ett underlag för en diskussion. 

 

Bryman (2015) tar upp att kodningen bör ske i fyra olika steg: 

 Läs texten och förstå den som helhet  

 Läs texten igen och gör noteringar av till exempel nyckelord, analytiska idéer 

 Koda texten, inte slutgiltigt utan kan förändras efter hand om behov uppkommer 

 Relatera kodningen till teoretiska idéer, relatera den till liknande koder 

 

Det går tydligt att se att Brymans (2015) kodning går ut på att förvandla rå text till något som 

istället går att analysera djupare och sedan kunna dra slutsatser av texten i relation till annan 

text eller teori. Vi följer Brymans (2015) fyra steg så kommer våra transskript att kunna bli 

enklare för oss att göra en analys av och sedan använda i vår diskussion.  

 

Det första steget som Bryman (2015) skriver om är rätt enkelt att utföra. Det handlar om att 

läsa texten som en helhet för att kunna se om det finns några övergripande teman samt att 

bilda sig en inledande förståelse för vad det egentligen står i texten. Vidare så kommer vi att 

läsa texten igen. Denna gång så vet vi redan  om vad som har tagits upp i texten och vi behö-

ver nu inte fokusera lika mycket på att följa med exakt vad som händer utan vi kan mer foku-

sera på att notera; stryka under och markera delar i texten som vi tror kan vara något för oss 

att hålla koll på. Det kan även vara nyckelord som vi känner är väsentliga för vår kodning. 

Det gjordes eftersom kvalitet i markeringarna i texten kommer att kraftigt underlätta nästa 

steg. 

 

Nästa och det tredje steget är kodningen av texten. Sedan innan är texten full av anteckningar, 

understrykningarna och nu att göra om det till en kodad text. Dessa anteckningar och under-

strykningar är viktiga eftersom de ofta kommer med förslag på olika koder. Det gäller att var 

noggrann med vilka koder vi väljer eftersom det påverkar vilken och i viss mån hur data kom-

mer att analyseras. Det vi tittar efter är delar av texten från varje intervju som går att kategori-

sera. Det kan vara att olika textavsnitt svarar på samma fråga, beskriver samma problem eller 

förmedlar en positiv uppåt kurva. Genom att dessa kan sättas tillsammans med övrig text som 

hamnar i samma kategori, går det enklare att analysera texten för att kunna använda sig av de 



Elektroniska journalsystemen i vården   Filip Ekelöf och Herman Engström 

 

– 19 – 

analyserade primärdata i resultatet. Brymans (2015) skriver att det är viktigt att inte se dessa 

koder som något fullkomligt slutgiltigt utan det går över tiden att successivt förändra koderna 

och kategoriseringen för att närma sig och nå det önskade resultatet för kodningen.  

 

När kodningen har gjort, kommer vi till den sista punkten. Det är här som dessa kategorier 

och koder får förankring i verkliga teorier. Det går att lägga genom varje kategori separat och 

det går att av dessa se hur svaren ter sig mot varandra. Hittar författarna ett gemensamt svar 

rakt igenom så går det att dra en slutsats, om alla svaren inom en viss kategori går helt isär så 

går det att dra en slutsats av det.  

 

 

 
Figur 3.2: En bild från programmet Annotations 

 

På Figur 3.2 ses hur vi har gått tillväga när vi gjort kodningen. Till vänster ser användaren de 

olika koderna, i mitten ser användaren en lista med de olika citaten som har respektive kod 

och till höger kan användaren läsa hela citaten om man klickar på ett citat. Det blir mycket en-

klare för oss att se vad de olika informanterna har sagt i varje avseende och av den anled-

ningen så är det en stor fördel jämfört med att inte koda intervjuerna. För att sedan kunna ana-

lysera de olika koderna så krävs det också att metadata tas i åtanke. Det kan vara skillnad på 

liknande svar beroende på hur länge informanten har jobbat där eller vilken position infor-

manten har. I Figur 3.2 ser läsaren ingen metadata och det är av den anledningen att vi inte 

har valt att inte ha metadata i programmet utan det har vi separat. Informanterna är så pass få 

till antalet att vår analys gynnas mer av ett enklare program än att involvera metadata i pro-

grammet jämfört med att ha den vid sidan om. 

 

3.6 Etiska aspekter 

 

Personerna vi har har intervjuat arbetar dagligen med information som berör patienter, vilket 

gjorde det viktigt för oss att göra personen vi intervjuar medveten om att inga frågor om per-

sonlig data kommer ställas. Som Jacobsen (2002) skriver så finns det etiska aspekter att ha i 

åtanke vid utförande av en intervju. Till exempel kan personen som blir intervjuad ge andra 

svar än vad verkligenheten egentligen ser ut eftersom de blir observerade. Jämfört med om de 

inte hade blivit observerade. Detta kan bland annat bero på att personen vill göra oss som stäl-

ler frågorna nöjda men i själva verket kanske inte allt är verklighetsbaserat. Jacobsen (2002) 

lägger även fram tre grundkrav för att hantera en intervju på professionellt sätt eftersom det 
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kan uppstå oväntade implikationer under en intervju och de är, informant samtycke, krav på 

privatliv och krav på att bli korrekt återgiven (Jacobsen, 2002). 

 

Ett krav vi ställde på oss själva när vi sökte efter informanter som ville ställa upp på en inter-

vju var att göra det klart för den potentiella informanten vad vårt syfte med intervjun var. An-

ledning till det beroende på att vi ville få ett samtycke av informanten och göra det tydligt att 

detta är frivilligt för personen i fråga. I vårt fall kontaktade vi enhetschefen direkt eftersom vi 

ansåg att den befattningen har det högsta ansvaret för avdelningen vilket bidrog till att inter-

vjun var helt frivillig och inte fick påtryckningar ifrån högre befattningar. Våra informanter 

ställde upp för att de hade ett intresse för vårt ämne och de upplever att området måste belysas 

mer, vilket ökar studiens trovärdighet och relevans. 

 

Vi har gjort det tydligt för våra informanter att om det finns information som de inte vill ska 

synas i vår studie, kommer vi inte att nämna det i vårt intervjumaterial. Det för att visa infor-

manten legitimitet från vår sida.  

 

Jacobsen (2002) skriver även att det empiriska materialet ska återkopplas på ett korrekt sätt 

och inte felaktigt återge den insamlade informationen som ska transkriberas. Vi fick godkän-

nande från våra informanter att transkribera det som sades under intervjuerna och transkripten 

kommer att finnas med i våra bilagor. 
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4 Resultat 

Under Resultatavsnittet går vi genom det vi fått fram av vår analys av våra intervjuer. Vi pre-

senterar det vi funnit och har delat in det i olika rubriker för att få det mer strukturerat och 

mer överskådligt. Faktorer som kom fram ur analysen som inte berör ämnet har tagits bort 

för att enbart ha kvar det som tidigare nämnts att vi behöver för diskussionen och för att se-

dan kunna svara på frågeställningen. Vi har valt att gruppera resultatet i problem i Dåtid och 

Nutid, Bakomliggande anledningar till problemen och försök till lösningar som gjorts alter-

nativt borde göras. 

___________________________________________________________________________ 

4.1 Problem i dåtid 

 

När vår informant CR började arbeta på förlossningsavdelningen var det främst systemet Kika 

CR var i kontakt med och Kika var det första försöket att digitalisera administrativa aktiviteter 

på förlossningen. Kika var varaktigt fram till 2012 då det lades ner. Systemet var utvecklat av 

en läkare och funktionera som Kika hade var till del efter doktorns behov att föra statistik men 

kunde även användas för att föra patientjournaler. Att det var utvecklat av en amatör gjorde 

att det fanns uppenbara brister, bland annat kom det upp åtskilliga felmeddelanden som störde 

barnmorskornas arbete; när dessa fel hade åtgärdats dök ofta andra problem upp. Trots att 

Kika var ett system som var långt under de krav som vården ställde hade det funktioner som 

fortfarande saknas i dagens system, Obstetrix.  

 

“När vi hade Kika så var det mer hjälpsamt och glömde man något så kommer det upp en 

ruta som påpekande att man glömt något eller fyllt i något fel, och det var ju jättebra. “ (CR, 

s. 40) 

 

Pappersjournaler och enkelt logistikprogram som registrerade hur många patienter som låg 

inne på avdelning som sedan var kopplat till ett ekonomisystem. Detta var CRs verklighet när 

hon var färdigutbildad sjuksköterska 1998. CR har nu varit i kontakt med journalsystem i 18 

år och under åren har hon stött på åtskilliga problem med olika system.  

 

“På den tiden var det så att man hade pappersjournaler men att man hade ett IT-system där 

man registrerade patienterna. Då kunde man veta hur många patienter man för närvarande 

hade inneliggande, vilket sedan var kopplat till det ekonomiska i form av att man kunde en-

klare få betalt per vårddygn för de inneliggande.“ (CR, s.38) 

 

Anledning till att vi bara nämner problem beror på att CS som har erfarenhet av elektroniska 

vårdsystem och inte bara administrativa system utan även samma system som används av 

vårdpersonalen.  

 



Elektroniska journalsystem i vården  Filip Ekelöf och Herman Engström 

 

– 22 – 

 

“Det är bara små rättningar av buggar känns det som. Vi fick dock lite nya funktioner 2013 

men det var bara kosmetiska funktioner som att byta färger och så. Snarare så har det blivit 

sämre som helhet sen dess.” (CS, s.44) 

 

Problem har alltid funnits i vårdens elektroniska journalsystem och problem har åtgärdats men 

när dessa åtgärdas dyker ofta ett eller flera problem upp. Framförallt uppstår det problem när 

ett nytt system ska implementeras, men det är inte endast tekniska brister utan beror även på 

hur mycket utbildning personalen får. Innan Obstetrix implementerades på BB och förloss-

ningen använde sig personalen av ett system som var utvecklat av en läkare. Det gjorde att lä-

karen hade bra förståelse för hur det gick till på “golvet” men hade även andra sidointressen 

som personalen drabbades av. Till exempel ville läkaren föra statistik men det gjorde att vissa 

arbetsuppgifter för vårdpersonalen blev onödigt påfrestande. Systemet som läkaren hade ut-

vecklat hade buggar, bland annat kom felmeddelande upp, ingen koppling till folkbokförings 

register och gränssnittet var inte användarvänligt. Ett annat påfrestande problem med Kika, 

som KE nämner, är att de var tvungna att fylla i alla personuppgifter själva. Det räckte inte 

med att fylla i personnumret och sedan hämtade Kika resten av personuppgifterna. Även i 

Kika var det en del klickande och att arbeta med systemet tog längre tid än att använda sig av 

pappersjournaler.  

 

Utvecklarna av programvaran har ytterst bristande insikt i hur det fungerar på “golvet” som 

CS säger. KE har även fått uppfattningen att ingen av hennes kollegor har fått vara med i nå-

got utvecklingsprojekt inför Obstetrix. I övergången till Kika från pappersjournaler fick vård-

personalen manuellt föra in journalerna i systemet, vilket tog tid och risken för att fel inform-

ation skrevs in ökade. Trots övergången till Obstetrix finns det fortfarande funktioner som CR 

saknar från Kika.  

 

“ I vår datajournal finns det vissa funktioner som varit där tidigare har tagits bort nu. Vi vill 

ha vissa funktioner i vårt system, medan andra vill ha någon annan funktion.” (CR, s.40) 

 

I tabell 4.1 finns en kortare sammanställning som tydligt visar vad de olika informanterna 

upplever som de stora problemen i dåtid. 

 

 

 

Problem/beskrivning  Del i organisationen 

 Förlossning, chef Administrativa sek, 

chef 

Förlossning, 

golv  

Många klick Inte åtgärdat Inte åtgärdat Inte åtgärdat 
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Dubbeldokumentation Inte åtgärdat Inte åtgärdat Inte åtgärdat 

Modifierbart GUI Inte åtgärdat Inte åtgärdat Inte åtgärdat 

Långsamma svarstider Inte åtgärdat Inte åtgärdat Inte åtgärdat 

Kommunikation mellan sy-

stem 

Inte åtgärdat Inte åtgärdat Inte åtgärdat 

Patientsäkerhet Fungerar till viss 

del 

Inte åtgärdat Fungerar till 

viss  

del 

 
Tabell 4.1: Problemtabell i dåtid (2006) 

4.2 Problem i nutid 

 

4.2.1 Ledningen är oense 

 

Efter att ha kunnat konstatera vilka fel och brister som infann sig för mer än ett decennium 

sen så berättar våra informanter om hur situationen ser ut idag. Det uppfattas att fel och brister 

fortfarande är aktuella sedan tidigare skeden och att det har gjorts åtgärder men dessa har inte 

varje gång bidragit till positiva effekter.  

 

“Där har skett förbättringar, men det har också skett försämringar.” (CR, s.39) 

 

CR berättar för oss att det har skett en hel del försämringar men också förbättringar. Försöken 

att råda bot på detta har varit en negativ influens för alla inblandades arbetssituation. Det finns 

avdelningar som vill ha en viss typ av funktioner och andra avdelningar som vill ha en annan 

typ. När avdelningar ska enas om hur det ska vara så brukar det naturliga sättet att lösa det på 

vara att medla och göra någon form av mellanting. CR upplever detta som mycket negativt 

och en direkt anledning till att det aldrig blir några positiva förändringar. CR menar att istället 

för att se till att alla blir nöjda eller att någon blir nöjd så leder den typen av jämkning till att 

ingen blir nöjd och försämringarna är ett faktum och en direkt följd av detta.   

 

Att system byts ut bidrar också till att vårdpersonalen måste utbildas och KE menar på att det 

har brustit i uppföljningen av första introduktionsutbildningen. Hon menar på att hade upp-

följning efter större uppdateringar hade kunnat bidra till en mer effektiv verksamhet och färre 

misstag. 
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“När vi hade Kika så var det mer hjälpsamt och glömde man något så kommer det upp en 

ruta som påpekande att man glömt något eller fyllt i något fel, och det var ju jättebra och det 

tycker jag man skulle kunna ha möjlighet att ha fortfarande.” (CR, s.40) 

 

 

4.2.2 Bristande funktionen i de elektroniska journalsystemen  

 

Ytterligare ett problem som dykt upp som en direkt följd av det, är bytet från ett ofullständigt 

system till eller ett annat ofullständigt system är att även de få sakerna som fungerade och 

som var bra försvinner. CR berättar om en funktion som var uppskattad och användbar i Kika 

men som försvann när det byttes till ett annat system. CR skulle gärna se den funktionen fort-

farande men eftersom det inte går att förmedla det till någon som kan göra något åt det så för-

blir det bara ett bra minne av en funktion som brukade finnas.   

 

“Det blir mycket extratid när man pendlar mellan systemen med anteckningar och så. Jag kan 

ibland ha många fönster uppe och måste ta ner och ta upp och ta ner och ta upp för att ha 

rätt fönster upp hela tiden och det är onödig tid.” (CR, s.42) 

De brister som förlossningsavdelningen främst måste hantera idag med systemet Obstetrix är 

det upprepande klickandet på olika menyer; in och utloggning för olika system; nedklickande 

och uppklickande av flera olika fönster och begränsningar för att själv kunna modifiera sitt 

gränssnitt efter personliga preferenser. Även KE säger att klickandet och möjligheten att inte 

byta fönster på ett användbart sätt minskar överskådligheten. KE säger till och med att de 

gamla medicinlistorna i pappersformat fungerar bättre i vissa fall. Det är inte bara våra infor-

manter som klagar på detta utan det är hela avdelningen. Några av arbetsuppgifterna som de 

utför på datorn beror inte bara på tekniken utan ibland är det vårdpersonalens okunnighet om 

systemet som bidrar till att de arbetar långsammare säger KE.  

 

Som CR nämner har dessa problem som KE tar upp aldrig åtgärdats sedan implementationen 

av Obstetrix men det är fortfarande ett önskemål som personalen har. CR som är utbildad 

barnmorska har erfarenhet av Obstetrix och även det föregående systemet Kika som hade i 

vissa fall bättre användbarhet än dagens system men saknade väsentliga funktioner. KE som 

jobbar med patienter samt Obstetrix dagligen upplever exakt samma problem som CR säger 

och framförallt är detta tidskrävande. KE är nu så van vid detta att hon inte tänker på hur 

mycket tid hon lägger på att sköta administrativa uppgifter, till exempel fylla i en patientjour-

nal eller skriva ut medicin.  

 

“Då skrivs det i Melior en epikris, men när du kommer till din vårdcentral så har de förhopp-

ningsvis skickats dit, men den finns ju inte PMO.” (CR, s.42) 
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4.2.3 Isolerande programvaror  

 

“Systemen är helt isolerade från varandra så man får lägga in i tre olika system. Och så kom-

mer det nog vara” (CS, s.47) 

Både CR, CS och KE menar att det är en frustrerande verklighet att inte de olika systemen är 

sammankopplade. Det gör att varje arbetsuppgift som någon i personalen gör i systemet behö-

ver göras fler gånger. När vårdpersonalen ska göra en uppdatering i en journal eller skriva nå-

got nytt så erfordras det att det görs i alla systemen för att det ska finnas på varje journal eller 

medicinlista med mera. Den typen av onödigt extraarbete är tidskrävande och när det redan 

finns en brist på personal inom vården så slösas det onödiga resurser. KE ger ett tydligt exem-

pel på hur systemen inte är sammankopplade. När hon ska skriva ut medicin till en patient så 

måste hon först göra detta i Obstetrix och det som skrivs in i Obsterix måste även skrivas in i 

Melior manuellt. Detta är både tidskrävande och ökar även chansen för att misstag begås.  

“Det är ett av de största problemen.” (CS, s.47) 

CS menar att det just nu är det absolut största problemet i och med att det inte är någon sam-

mankoppling av systemen så kommer det ett  antal ytterligare problem som är en direkt följd 

det. KE berörs inte på samma sätt av att systemen inte är sammankopplade eftersom Obstetrix 

som hon använder mest kan kommunicera med andra Obstetrix inom Region Skåne. Därför 

nämner inte KE att sammankopplingen mellan systemen är ett tidskrävande problem för 

henne men hon nämner andra problem som hon måste handskas med idag. På frågan vad hon 

anser är det mest tidskrävande problemet för henne idag säger hon : 

“Jag har alltid kunnat utföra mina arbetsuppgifter. Ibland är det så mycket att skriva om pa-

tienter och man vill dokumentera och då kan det ta ganska mycket tid.” (KE, s.51) 

4.2.4 Försök till förbättring av dokumentation 

 

CS berättar till och med att det genomfördes ett möte nyligen där just dokumentation i 

elektroniska journalsystem var huvudfokus, men att det ända som egentligen utkristalliserades 

ur mötet var att det inte fanns någon som helst möjlighet att lösa problemet just nu. Det funge-

rar i olika andra länder runt om i världen, bland annat i Chicago (CS, s.46), men det finns inga 

som helst möjligheter att lösa det problemet var slutsatsen av mötet.  

 

 

4.2.5 Vilka problem med de elektroniska journalsystemen finns just nu 
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I tabell 4.2 finns en kortare sammanställning som tydligt visar vad de olika informanterna 

upplever som de stora problemen i nutid.  

 

 

Problem/beskrivning  Plats i organisationen 

 Förloss-

ning, chef 

Administrativa 

sek, chef 

Förlossning, golv 

Många klick Inte åtgär-

dat 

Inte åtgärdat Inte åtgärdat 

Dubbeldokumentat-

ion 

Förbättrat Inte åtgärdat Inte åtgärdat 

Modifierbart GUI Inte åtgär-

dat 

Inte åtgärdat Inte åtgärdat 

Långsamma svarsti-

der 

Inte åtgär-

dat 

Förbättrat Inte åtgärdat 

Kommunikation mel-

lan system 

Inte åtgär-

dat 

Inte åtgärdat Obstetrix kan kommunicera med 

andra Obstetrix system 

Patientsäkerhet Förbättrat Försämrat Förbättrat 

Tabell 4.2: Problemtabell i nutid (2016) 

 

4.3 Bidragande faktor till problemen 

 

“Jag tror de som sitter och testar systemen inte har någon aning om vad vi behöver. Sen är 

det säkert socialstyrelsen som är med och påverkar.” (CS, s.42 ) 

Det verkar som att bristen på att involvera användarna tidigt är en grundläggande anledning 

till att systemen inte lever upp till förväntningarna av användarna. Eftersom utvecklingsle-

darna eller ledningen för programvaran inte involverar de framtida användarna. De tar inte 

reda på vad vårdpersonalen behöver och vilka hinder det finns vilket resulterar till  varken 

lyckade system eller systemuppdateringar. Varken CS eller CR har haft någon möjlighet att 

påverka en framtida uppdatering, detta trots upprepade försök. CR berättar för oss att det 

känns som att hon är “ett pain in the ass”(CR, s.46) och att det känns tröstlöst att ens försöka 

när varje förslag och försök ignoreras. CS berättar vidare att detta leder till att det känns som 
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att det aldrig sker någon förändring. När det inte sker någon förändring till det positiva så blir 

det lätt så att utvecklingen ser ut att stå stilla, eller ibland till och med gå bakåt.  

 

“Man har aldrig pratat med de som varit på golvet och alltid köpt in system som vården 

måste anpassa sig till istället för att systemet ska anpassa sig efter de som ska använda det. 

Det måste ju vara vården som ska säga till vad systemet ska göra.” (CS, s.45) 

 

4.3.1 Inte bara teknikens fel 

 

CS pratar om att tekniken är den stora boven i vårdens verksamhet, det är helt klart en bidra-

gande faktor men KE menar på att det inte bara  är teknikens fel utan även hur personalen an-

vänder systemen. CR är också inne på detta och menar på att den yngre generationen som är 

uppväxt med datorer har mycket lättare för att förstå systemen och en mycket kortare inlär-

ningskurva än de äldre. Därför tror KE att mer utbildning och uppföljning hade lett till färre 

problem och med stor sannolikhet fått mer gjort.  

När det väl beslutas om att ett nytt system ska träda i kraft eller byta ut ett existerande system 

så är det nästan alltid att beslutet kommer från de högre beslutsfattarna. Det går tydligt att ut-

tyda att dessa beslutsfattare inte har gjort en undersökning på användarnivå för de olika avdel-

ningarna vad respektive avdelning har för behov eller preferenser. Varje enhet har olika behov 

och olika arbetssätt och att inte ta det i beaktning när systemet utvecklas eller väljs ut. Vilket 

kan ge konsekvenser för huruvida det kommer bli en lyckad implementering eller inte. 

 

“När man köper in system så vill man köpa in ett enhetligt system och det innebär ju också att 

på en avdelning så kan det fungera jättebra medan det på en annan avdelning kan vara då-

ligt.“ (CR, s.39) 

 

Det CR menar är att om det bestäms att ett nytt system skall köpas in och implementeras över 

en del av organisationen så är det nästan omöjligt att välja ett system som ska fungera som hu-

vudsystem för alla delar av organisationen. Det blir ofta så att en sektion tycker att systemet är 

riktigt bra för deras ändamål medan det för en annan sektion är ett helt värdelöst system för 

just den sektionen. 

 

“Jag tror att det finns en lösning men att det kostar för mycket pengar.” (CR,s.42) 

 

CR tror att det finns en lösning på problemen och CS berättar att hon vet ett system som an-

vänds i Chicago som fungerar perfekt med ett system där allt är integrerat. Både CR och CS 

berättar att de tror att anledningen till att bättre gemensamt system inte kommer är för att det 

inte finns ekonomi till det, även om det hade kunnat spara väldigt mycket pengar i underhåll 

av dåliga system och onödig tidsåtgång och irritation. KE upplever inte samma irritation som 
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CR samt CS gör men det kan bero på personlighet och hur hon anpassar sig till situationen. 

KE och hennes kollegor som jobbar aktivt med patienter anser de inte behöver ett nytt system.  

 

“Nä personalen verkar rätt nöjda, så fall några uppdateringar och justeringar.” (KE, s.55) 

 

4.4 Lösning på problem 

 

”För att lösa det så behövs det nog ett helt nytt system där allt finns och allt görs i.” (CS, 

s.45) 

Det har gjorts en del försök med system där det ska finnas en nationell journaldatabas, Nat-

ionell Patient Översikt, där det ska finnas möjlighet för att enheter i landet att få fram en jour-

nal för varje patient. Det har blivit ett till synes misslyckat projekt då det inte finns någon 

standard för vad som ska vara med i en journal. Det gjorde att en läkare på en enhet inte an-

vänder det eftersom risken att det står fel information eller att den inte är uppdaterad är över-

hängande och det är ett bra exempel på vilka typer av krav som kommer att behöva vara fram-

tagna och förankrade till “ett helt nytt system där allt finns och allt görs i.”(CS, s.45) 

“Eftersom vi alla har olika saker med oss så är det jätteviktigt att det här IT-folket och den 

personalen som jobbar här möts och kan göra och se de förändringarna ihop.” (CR, s.41) 

 

Det har genomförts ett stort antal av systembyten, uppgraderingar och uppdateringar där ingen 

av dessa har varit i närheten av att lösa personalens och vårdens problem. Efter alla försök är 

det nu dags att på allvar lösa problemen. För att kunna göra det krävs det att de som tillverkar 

systemen öppnar sina ögon och ser hur det verkligen ser ut. Det går inte längre att göra det på 

egen hand, det har misslyckats varje gång. Det krävs in inblick i den dagliga verksamheten för 

att kunna se och tillfredsställa behoven. Skulle den ledning som är ansvariga för inköp av 

elektroniska journalsystem ställt högre krav på försäljarna av system hade en del problem 

kunnat undvikas. Det i sin tur kommer att vara en stor del av lösningen då det kan reducera 

missnöjet med systemen, minska tiden det tar att arbeta med de administrativa uppgifterna 

och på så sätt göra arbetsupplevelsen bättre men likaså spara tid och pengar på onödigt extra-

arbete och dubbeldokumentation. 

 

“Ja det är ju att man får förfrågan att vara med. Vi är många som har bra idéer och jag hade 

velat att det var vi som bestämde hur systemen såg ut eftersom det är vi som ska använda 

dom.” (CS, s.47) 

 

När en lösning ska tas fram i framtiden är insikten att den värdefulla informationen finns hos 

delvis hos användarna. Personalen som arbetat med olika system, som har varit med i olika 

arbetssituationer och som vet vad som behövs och hur det bör fungera kommer att behöva 

vara ett av de stora inslagen för ett nytt system menar informanterna. 
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“Det har hänt att det legat nere. Men det som händer då är att det får väldigt hög prioritet så 

att det löser sig väldigt snabbt.“ (CR, s.40) 

CR berättar för oss att när systemet ibland helt lägger av så får det en helt annan prioritet. Det 

prioriteras väldigt högt och det startar snabbt igen. Varför den här typen av prioritet inte gäller 

när problemen med systemen är väldigt djupa och ingrodda går inte att veta, men det går att se 

att om systemens funktion för personal och systemens roll att underlätta för dessa hade priori-

terats lika högt som när systemen helt slutat fungera så hade möjligen alla problem som rör de 

elektroniska journalsystemen kunnat elimineras betydligt enklare. 

 

CS har flera gånger skrivit rapporter och försökt påverka men det har inte resulterat i ens ett 

svar, vilket ytterligare föder ytterligare uppgivenhet. På frågan om hon tror att det finns en 

möjlighet att någon från användarna någonsin kommer att få vara med och påverka i val och 

utveckling av system så svarar CS: 

 

“Nej det är nog kört.” (CS, s.46)  

 

4.5 Sammanfattning av resultat 

 

I början av våra informanter yrkeskarriär var pappersjournaler den vanligaste metoden för att 

dokumentera patienter men under 90-talet började vården att digitaliseras, vilket innebar en 

stor förändring för alla informant. Kika var bland det första systemet som alla informant kom 

i kontakt med, vilket har satt grunden för deras framtida arbeten med elektroniska vårdsystem. 

Kika gav även en inblick i vad som var möjligt att effektivisera inom vården för att spara 

pengar, tid och arbetsbörda.  

 

Vår uppfattning är att våra informanter är insatta i hur systemen fungerar med alla tre perso-

ner har olika bakgrund och olika uppfattningar om vårdens elektroniska vårdsystem men en 

sak alla har gemensamt är att det finns tydliga brister som måste förbättras. CR som är enhets-

chef för förlossningsavdelning i Malmö och har främst erfarenhet i Melior och Obstetrix, hade 

gärna sett en förbättring av system. Anledning till att hon vill ha en förbättring beror på att 

hon vill minimera möjliga misstag som kan uppstå när vårdpersonal måste ägna många tim-

mar på administrativt arbete. Vården är redan svårt drabbade ekonomiskt och många nerskär-

ningar har gjorts, vilket gör det ännu viktigare att deras vårdsystem fungerar korrekt.  

 

Ur ett IS-perspektiv är dagens system inte fullständiga eftersom programvarorna är isolerade 

ifrån varandra, finns ingen struktur och uppdateringar bidrar i många fall till fler brister. Vård-

personalen får jämt utföra uppgifter som hade kunnat ta kortare tid om de hade haft ett system 
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som var anpassat för dem. Hade företaget som har utvecklat programvaran haft en bättre in-

blick hur vårdpersonalen arbetar dagligen och ledningen hade ställt högre krav på leverantö-

rerna, kanske vi inte hade haft de problem som vi står inför idag. Enligt CS står utveckling av 

bland annat Melior, PMO och andra system still, när utvecklarna gör en uppdatering beskriver 

hon det som att systemen tar ett steg framåt men lika fort tar de ett steg bakåt. 

 

På förlossningsavdelning verkar det som att de inte upplever det lika illa som CS gör men det 

beror delvis på att de bara arbetar med Melior när de ska skriva ut mediciner. Jämfört med 

sjuksköterskor som använder Melior till att de gör.  
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5 Diskussion 

Diskussionen ligger till grund för att komma fram till en slutsats. Under diskussionen kommer 

svaret på vår frågeställning att framgå för att sedan under slutsatsen uttrycka det i klartext. 

Diskussionen kommer ha fokus på säkerhetsfaktorn, den ekonomiska faktorn och användar-

faktorn då dessa upplevdes som de faktorer som bidrog mest till att problemen med de 

elektroniska journalsystemen fortfarande kvarstår.    

___________________________________________________________________________ 

5.1 Säkerhetsfaktorn 

 

När det kommer till patientsäkerheten framgår det att våra informanter har skilda åsikter. Två 

av informanterna menar att patientsäkerheten faktiskt hat blivit bättre medan den tredje berät-

tar att den har blivit sämre. Gritzalis (2009) skriver att just säkerheten är en kritisk aspekt ef-

tersom den behandlar känslig information för patienterna, och i takt med att den informat-

ionen av varje patient stiger ökar oron för att säkerheten ska vara bristfällig, berättar Rees 

(2003). När patientsäkerheten är en så kritisk faktor så är det av stor vikt att loggningen fun-

gerar. Loggningen ska fungera på så sätt att det ska vara möjligt att kunna få ut en log där 

varje patient kan se vilka som varit inne och tittat i sin log. Agbele (2010) skriver att det är 

väldigt viktigt att det är tillräckligt säkert när det kommer till dessa personliga uppgifter så det 

inte hamnar i fel händer, då det kan få negativa följder för patienten. CS berättar om ett exem-

pel på när loggningen var bristfällig och det var ett flertal som var inne och kollade på journa-

lerna för ett specifikt rättsligt fall i Malmö.  

 

Något som gör att den här typen av patientsäkerhet fungerar är genom juridiken. KE berättar 

att Patientdatalagen (2008:355) fungerar på ett sätt som gör att alla i personalen enbart har rätt 

att kolla på sina egna patienter, och inte patienter som är utskrivna eller som någon annan har 

vårdnad för. Atterer (2006) menar att eftersom den nu finns en lag som tydligt föreskriver hur 

det ska gå till när det kommer till vem som tittar i vilken journal, så är loggningen en bra sä-

kerhetsåtgärd. I och med att Patientdatalagen (2008:355) nu finns och loggarna är implemen-

terade, om än nu inte hundra procent fungerande, så finns det incitament för att övervaka log-

garna. Det är inte bara en säkerhetsåtgärd från patientens perspektiv, utan precis som Atterer 

(2006) säger så är det även för att kontrollera att våra informanter och övrig personal håller 

sig till sina tilldelade uppgifter. Även det ökar de positiva effekterna från patientens perspek-

tiv eftersom personalen har ett bättre fokus på rätt uppgifter vilket leder till det ökar kvalitet 

på vårdbehandlingen. 
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5.2 Den ekonomiska faktorn 

5.2.1 Tidsbesparing 

 

Den ekonomiska faktorn handlar inte uteslutande om pengar, utan även tid. Det beror på att 

tidsbesparing effektiviserar personalens arbete så att varje arbetstimme kan leverera mer 

värde. Därför, när det kommer till den ekonomiska faktorn, ser vi att Shekelle (2006) skriver 

att om personalen upplever effekterna av systemet som positiva så kan man se det som 

en  ekonomisk vinst eftersom det bidrar till andra positiva effekter, som bland annat högre ar-

betsmoral. I våra intervjuer framgår det att de kända effekterna skiljer sig mycket beroende på 

vilken avdelning och vilka system som används mest för den avdelningen. CS och CR berättar 

att deras arbete idag hämmas då det blir extraarbete när varje journal ska uppdateras i separata 

system där det krävs pendling mellan de olika systemen. KE berättar istället att nästan allt har 

blivit bättre sedan Kika övergavs. Den ekonomiska faktorn i dessa två fall går därför åt olika 

håll, där det i CS fall är ekonomiska negativt när tid försummas på grund av den nuvarande 

systemsituationen. I KEs fall istället så menar Shekelle (2006) att det är positivt ekonomiskt 

då både arbetsmoralen och en minskad tidsåtgång genererar värde genom att mer tid kan läg-

gas på organisationens egentliga verksamhet istället för administration, det vill säga patien-

terna.      

 

 

5.2.2 Utbildning 

 

Ytterligare något som lyftes till ytan under intervjuerna, som är relaterat till Shekelles (2006) 

förklaring av att personalen upplever effekterna som positiva, handlar om utbildning. Alla in-

formanter berättar att de har givits möjlighet till att få utbildning i systemen, och på så sätt fått 

lära sig att använda systemen på ett effektivare sätt. Angst (2009) skriver att det är viktigt att 

låta personalen acklimatisera sig till de nya arbetsrutinerna, vilket kan göras genom utbildning 

i ett så tidigt skede som möjligt. Då möjlighet till utbildning ges tidigt efter implementation 

eller när det kommer ny personal, enligt samtliga informanter. Som underlättar för en så 

snabb acklimatisering till nya arbetssätt och rutiner som möjligt. Trots utbildning så berättar 

KE att det är skillnad i hur personalen arbetar. Individuella faktorer, så som hur snabbt veder-

börande kan skriva, spelar en betydande roll för hur mycket tid som kan sparas. De individu-

ella faktorerna är svåra att förändra, men Bowman (2013) skriver att mallar kan underlätta. 

Istället för att erfarenhet spelar en betydande roll för hur en journal skrivs på det tydligaste 

och snabbaste sättet, så minskar en mall glappet mellan att fylla i en journal snabbt kontra 

långsamt. 
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5.2.3 Kommunikation mellan system 

 

Shekelle (2006) förklarar att förvärvet av ett elektroniskt journalsystem kommer med en hög 

initial kostnad. En kostnad av den typen kräver att det ses utifrån ett längre perspektiv. Det 

är  för att kunna se huruvida just det elektroniska journalsystemet kommer att vara ett positivt 

incitament ekonomiskt för organisationen eller inte. Informanterna berättar att det största pro-

blemet är att deras olika system inte kan kommunicera med varandra, vilket har resulterat i att 

de initiala kostnaderna för det elektroniska journalsystemet inte har genererat det värde som 

var tänkt, förutom i ett fall – Obstretrix. Obstretrix är ett system som implementerades nation-

ellt och KE berättar att nästan allt var bättre med en gång. I Obstretrix fall, jämfört med Meli-

ors eller PMOs fall, är det nu möjligt att nå de elektroniska journalerna från olika ställen och 

det är en av de positiva ekonomiska faktorerna som Shekelle (2006) lyfter fram. Det till skill-

nad från Melior som har satt sig i en rävsax, enligt CS, när det nu skulle krävas ytterligare en 

ekonomisk satsning för att lyckas få samma förmåga att kommunicera med varandra. 

 

5.3 Användarfaktorn 

5.3.1 Användarnas funktion i det elektroniska journalsystemet 

 

Moynihan (1991) trycker på betydelsen av att tillgodose användbarheten för användarna. Sy-

stemet kommer att användas av just användarna och av den anledningen är det viktigt att sy-

stemet tillverkas för användarnas ändamål. Enligt informanterna verkar det inte som att de 

elektroniska journalsystemen tillverkas för att främja deras ändamål utan det verkar snarare 

som okunskap och jämkning av funktionerna för olika avdelningar. Att olika avdelningar är i 

behov av olika funktioner är uppenbart, men att istället för att tillgodose avdelningarnas olika 

behov jämkas det. Att alla avdelningar får samma funktioner hämmar istället för främjar an-

vändarnas behov på funktioner, och det går helt emot vad Moynihan (1991) skriver om hur 

det ska göras. 

Vidare fortsätter Moynihan (1991) med att berätta att det är användarna som främst ska förstå 

alla funktioner och begrepp i det elektroniska journalsystemet. CR berättar att det inte går att 

förstå varför funktioner försvinner och tillkommer och det resulterar i att tidigare viktiga 

funktioner helt plötsligt kan vara bortplockade. 
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5.3.2 Användarnas utvecklingsförslag 

 

För att kunna råda bot på alla problem och för att kunna uppfylla det ursprungliga kravet med 

systemen, att underlätta för personalen, så kommer det att krävas en förändring. Det kommer 

behövas att alla de olika nu existerande systemen ersätts med ett stort system som göra allt 

som respektive system tidigare gjorde. Det fungerar inte med konstgjord andning för de nu 

existerande systemen, eftersom det aldrig verkar bli bättre och det verkar som att det aldrig tar 

tag i det verkliga problemet. Problemen är rotade nu, vilket gör att det inte längre är ett alter-

nativ att göra små lösningar utan det krävs en stor och genomgående uppdatering. Efter så 

lång tid och så många misslyckade försök till små lösningar så borde det vara dags att inse att 

det inte löser några problem, utan snarare utökar och förökar problemen. Dessutom är alla in-

formanter och Moynihan (1991) överens om att problemen med att systemen inte fungerar 

som de borde och vad den underliggande anledningen är; att de som ska använda systemet 

inte får vara med att påverka, utan de som inte vet vad som behövs utvecklar det istället efter 

egna felaktiga preferenser. Att fortsätta i samma negativa spiral gör att vårdens elektroniska 

journalsystem går längre och längre ifrån den lösningen som vården så gärna vill ha och behö-

ver. 

 

5.4 Elektronisk patientjournal 

 

Den generella uppfattningen är att den elektroniska patientjournalen ska förbättra vården ge-

nom ökad tillgänglighet till behörig personal, ökad sekretess och ge ett bättre underlag att stå 

på inför medicinska bedömningar. Bates (2008) skriver även om fler funktioner som blir möj-

liga med hjälp av att patientjournalen digitaliseras Nya funktioner som används inom hante-

ring av elektroniska patientjournaler, kan även ge upphov till att människor inte förstår hur de 

ska användas och kan leda till felanvändning av funktionerna (Sittig, 2009). Ett tydligt pro-

blem som kvarstår inom vårdens elektroniska journalsystem är dubbeldokumentation. Den 

elektroniska patientjournalen är till för att underlätta för vårdpersonalen och inte göra det svå-

rare att utläsa patientens medicinska historia. Det finns funktioner och arbetsrutiner som har 

bidrar till bristande dokumentationsrutiner och dubbeldokumentation i patientjournalen. Vil-

ket är problem som ger upphov till att det kvarstår problem i vårdens elektroniska journalsy-

stem, till exempel (Bowman, 2013). 

 

 Funktionen att kunna kopiera text mellan journaler ger upphov till att vårdpersonal ko-

pierar någon annans text från en föregående journal som leder till att fritexten i pati-

entjournalen inte blir sammanhängande.  

 Mall-funktionen som finns i den elektroniska patientjournalen har bara två obligato-

riska datafält och specialfall är inte tillåtna, KE ger ett tydligt exempel på detta. 

 Förkortningar och fackspråk kan bidra till misstolkningar. 



Elektroniska journalsystemen i vården   Filip Ekelöf och Herman Engström 

 

– 35 – 

 Inte specifika noteringar om patientens tillstånd som kan leda till oanvändbar inform-

ation. 

 

Hur/varför bidrar då dessa funktioner och arbetssätt till att det kvarstår problem med den 

elektroniska patientjournalen som i sin tur gör att det kvarstår problem i vårdens elektroniska 

journalsystem. Trots att funktionerna ska bidra till effektiviserad datafångst; aktualitet och 

läsbarhet; konsekvent; fullständig dokumentation (Bowman, 2013). Timmer (2009) skriver 

också att elektroniska journalsystem ska bidra med detta, men fortfarande finns det problem 

som kvarstår. 

 

 

5.4.1 Kopiering i patientjournaler  

 

Funktionen att kunna kopiera i en journal bidrar till att användaren enkelt kan kopiera en text 

från en patientjournal till en annan, för att öka effektiviteten. Våra informanter nämner inget 

om att kopiering skulle vara en faktor som bidrar till dubbeldokumentation eller liknade. Det 

kan också bero på att de inte är medvetna om att kopiering av olika journaler kan bidra till: fel 

patientdata; redundant data som bidrar till att det blir oläsligt; spridning av falsk information 

(Bowman, 2013). Samtidigt skriver Bates (2008) att elektroniska funktioner är till för att un-

derlätta vårdpersonalens arbete. Grundtanken med att kunna kopiera är till för att effektivisera 

arbetsuppgifterna som berör den elektroniska patientjournalen men vad händer om funktionen 

inte används på rätt sätt. Som Bowman (2013) skriver bidrar kopiering bara till varierad in-

formation, som leder till att informationen blir svår att utläsa. Våra informanter nämner även 

att vissa patientjournaler är svåra att utläsa ibland på grund av för mycket information, otyd-

lighet och på grund av att människor skriver olika. Detta är indikatorer på kopiering eftersom 

Bowman (2013) nämner tydliga exempel på där kopiering har orsakat bland annat fel patient-

data och att det blivit oläsligt med mera. Därför är det möjligt att kopieringsfunktionen är en 

bidragande faktor till att patientdokumentationen blir bristande trots att informanterna själva 

inte vet om det. 

 

 

5.4.2 Mall för elektroniska patientjournaler 

 

KE nämner att det uppstår problem när hon ska fylla i patientjournalen vid specialfall. Till ex-

empel att en patient kommer in med smärtor men ingen riktig behandling krävs, istället väntar 

personalen på att något annat symtom ska utvecklas. Patientjournalen i Obstetrix kräver att 

vissa datafält måste vara ifyllda för att kunna skapa en patientjournal men i detta fall går det 

inte eftersom patienten inte har utvecklat några symtom än. Detta är ett tydligt exempel där 

mallfunktionen försvårar vårdpersonalens arbete. För att föra patientjournalen krävs det 
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många musklick för att bli klar som bli klar med journalen, vilket alla tre informanter har 

nämnt. Att vårdpersonalen ska behöva klicka mycket tar inte bara tid som informanter själva 

nämner utan även som Bowman (2013) skriver att det kan ge upphov till att journaler liknar 

sig, beroende på arkitekturen av den elektroniska patientjournalen.  Att det finns en mall som 

visar vilka datafält med mera som måste fylla, kan underlätta för användaren att inte glömma 

bort nödvändiga steg. Som utvecklare är det då viktigt att komma ihåg att varje patient är unik 

och alla sjukdomsfall ser inte likadana ut även om de påminner om varandra. Just nu ger mall 

funktionen i Obstetrix upphov till vårdpersonalen tar längre tid på sig att fylla i patientjourna-

len och det har varit så  sedan det implementerades.  
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6 Slutsats 

 

Forskningsfrågan gick ut på att undersöka varför det fortfarande kvarstod problem i vårdens 

elektroniska journalsystem. För att ta reda på varför problemen kvarstår, har vi med hjälp av 

våra informanter och litteratur kommit fram till några olika faktorer som gör att det kvarstår 

problem i vårdens elektroniska journalsystem. Vissa faktorer har gett större upphov till att 

vissa problem kvarstår och andra har gett upphov till mer specifika problem hos vissa avdel-

ningar. Vi har belyst de faktorer som har bidragit till att problem kvarstår, för att ge utveck-

lare  en inblick i vad de bör ha i åtanke vid utveckling av elektroniska journalsystem. Genom 

att bidra med våra slutsatser menar vi åstadkomma ett kunskapsbidrag avseende informatik. 

Eftersom det finns en begränsad mängd liknade studier av den svenska vårdens journalsystem.  

 

En av faktorerna som alltid är viktig inom vården är patientsäkerheten. Samtidigt som patient-

säkerhetenaspekten är av vikt är den dock svår att helt och hållet förstå. Patientsäkerheten 

måste vara tillräckligt hög för att patientens integritet ska skyddas. Detta ställer krav på att ut-

vecklarna av de elektroniska journalsystemen har säkerhetsfunktioner som förhindrar att pati-

entdata hamnar i fel händer. Detta samtidigt som vårdpersonalen ska kunna skicka patient-

journaler mellan olika regioner. Det är dock inte bara tekniken som hindrar; Patientdatalagen 

och personuppgiftlagen påverkar även hur patientjournaler ska hanteras för att få en ökad pati-

entsekretess. Vid delning av journaler krockar lagar och teknik. Båda verkar för att öka pati-

entsekretessen men samtidigt kan deras samverkan skada patienten. Loggning infördes för att 

förhindra att vårdpersonal läste patientjournaler som de inte hade behörighet till, men verklig-

heten ser annorlunda ut än vad folk tror. Enligt vår informatör fungerar inte loggning i vår-

dens mest omfattande elektroniska journalsystem, Melior. Kontentan av säkerhetsfaktorn är 

att den är komplicerad och berör inte bara teknik utan även lagar och människor, snarare är 

det en kombination av alla tre som ansvarstagare och utvecklare måste ha i åtanke. Detta för 

att kunna utföra lösningar som inte bidrar till att problem kvarstår.  

 

Användare av systemet måste ha ett system som de kan arbeta med dagligen och inte känna 

sig stressade av. Stressen har sitt ursprung i att deras administrativa uppgifter tar för lång tid. 

Därför är det viktigt för utvecklarna att veta vilken typ av funktioner vården kräver och inte 

begå samma misstag om och om igen. Våra informanter har gett oss inblick hur de upplever 

funktionaliteten hos deras system och vilka typer av funktioner de saknar eller behöver göras 

om. Det upprepande klickandet för att utföra en patientjournal kvarstår fortfarande. Varför 

just det problemet kvarstår, beror inte bara på utvecklarnas okunskap om hur vårdens verk-

samhet fungerar, det beror även på att felrapportering inte kommer fram. Slutsatsen vi kan dra 

är att ingen person från vården är med i utvecklingen av programvaran, vilket bidrar till ut-

vecklarnas okunskap om hur vårdens verksamhet fungerar. Detta leder i sin tur till att problem 

som otydlig överskådlighet och upprepande av klickningar, som leder till att problemet kvar-

står i vårdens elektroniska journalsystem. Samtidigt är det inte alltid programvarans fel, utan 
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även brist på utbildning är en bidragande faktor till att system uppfattas mer komplicerade än 

vad de är. 

 

Att problem kvarstår beror inte bara på användarna och företaget som utvecklar programva-

ran. Det finns även en ekonomisk aspekt till att det ser ut som det gör idag. Förutom den mate-

riella kostnaden finns det även immateriella kostnader. Den totala kostnaden av detta blir hög 

i förhållande till vårdens budget. På grund av detta blir den billigaste elektroniska journalsy-

stemet lockande för regering och andra ekonomiska beslutstagare. Det kan medföra en hög 

initial kostnad att satsa på nya system, men i ett långsiktigt perspektiv menar vi att det är 

bättre att satsa på ett system som alla regioner är ense om. Detta stöds även av den litteratur vi 

gått igenom och av våra informanter.  

 

Den elektroniska patientjournalen är en väsentlig funktion i journalsystemet och därför är det 

viktigt att informationen som skrivs i den är rätt. Det finns uppenbara problem med både hur 

vårdpersonalen arbetar med den och hur den är konstruerad. Dubbeldokumentation och doku-

mentationsbrister har kvarstått i journalsystem en längre tid. Det finns tydliga faktorer som 

ger upphov till att de kvarstår och åtgärder har gjorts men sällan gett någon positiv effekt. 

Vissa avdelningar inom vården är mer drabbade än andra; Förlossningsavdelningen har up-

penbara problem med Obstetrix men inte i närheten av de problem som primärvården upple-

ver med Melior.  

 

Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att det inte bara är tekniska hinder som har varit 

den grundläggande faktorn till att problem kvarstår i vårdens journalsystem. Faktorer som 

ekonomi, utbildning och ansvarstagande har också bidragit till att problem kvarstår. Vi anser 

att detta är viktigt för utvecklare av elektroniska journalsystem att veta, så de vet var de ska 

lägga kraft på och vilka faktorer som påverkar utvecklingen. Vi har tagit upp vad våra infor-

manter1 har sagt och dragit paralleller till litteraturen för att kunna visa läsaren att de problem 

som kvarstår beror på olika faktorer. Problemen som kvarstår är inte bara vanliga i Sverige 

utan liknade typer av problem kvarstår även i andra länder, dessa utgör alltså ett internation-

ellt problem. 

 

Med detta vill vi visa att de faktorer som gör att problemen kvarstår i vårdens elektroniska 

journalsystem varierar i svårighetgrad. Med hjälp av att vi har belyst de bakomliggande fak-

torer som är ger upphov till att det är så här idag i vårdens journalsystem, kan någon form av 

inblick ges i en relativt outforskad, men viktigt, samhällsfunktion. Vi anser dessutom att det är 

fel att säga att det bara är tekniska hinder som bidrar till att det är så här idag, vilket många 

tycks tro. Det är en mängd olika faktorer som har gett upphov till att dagens problem kvarstår 

och därför har detta känts som ett relevant område att belysa. 
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7 Appendix 

7.1 Intervju 1 - CR 

Arbetstitel? 

 

I Enhetschef 

 

Enhetschef för? 

 

I Förlossningen i Malmö. 

 

Hur länge har du haft den här positionen? 

 

I Jag har haft varit chef på förlossningen i två och ett halvt år. Innan dess har jag jobbat som 

chef på en mödravårdsavdelning under kanske 5 år. 

 

Hur länge har du varit i kontakt med elektroniska journalsystemen? 

 

I Jag jobbade i Malmö 1998 så nästan 20 år. 

 

Och när stötte du på ditt första IT-system? 

 

I  När jag var färdigutbildad sjuksköterska. På den tiden var det så att man hade pappersjour-

naler men att man hade ett IT-system där man registrerade patienterna. Då kunde man veta 

hur många patienter man för närvarande hade inneliggande, vilket sedan var kopplat till det 

ekonomiska i form av att man kunde enklare få betalt per vårddygn för de inneliggande. Så 

det har jag varit i kontakt med sen jag började. Med journalsystem är runt 20 år. 

 

Var det några direkta problem som dök upp direkt med journalsystemen för 20 år sen? 

 

I Ja det var det och det gäller väl alla nya datasystem att när man går in i ett nytt så finns där 

en massa barnsjukdomar som man rättar till efterhand. Så det första halvåret till året så var där 

en del barnsjukdomar som man sedan rättade till efter hand. Sen kan man ju säga att vi fick 

systemet för att det skulle gå snabbare och vara smidigare, men att det i början faktiskt tog en 

hel del tid oavsett vad man skulle göra i systemet. 

 

Hur var det då med pappersjournalerna, var det lätt att man använde dom istället? 

 

I Nej man kan säga såhär, att precis i början så var där en skarv då pappersjournalerna fanns 

kvar eftersom det fanns anteckningar och så i dom. Sen när det gått ett tag så hade ju det fallit 

ut av sig själv.  Så det fanns en period då det behövde användas både och, men den var rätt 

kort faktiskt. 

 

Var det ni som la in pappersjournalerna i systemen? 
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I Ja det var det ju. Man kan ju säga att om du jobbar på t.ex. mödravården och patienten redan 

är inskriven och hade en pappersjournal, och du sedan gick in i datajournalen så började du 

där patienten var, allt det andra fanns fortfarande på pappersjournalen. Det var bara under 

denna övergångsperiod. 

 

Har det funnit några tidpunkter i din karriär då journalsystem varit så pass dåligt att det inte 

gått att använda? 

 

I Ja så har det varit, och är det med jämna mellanrum. Ibland är det väldigt segt, och ibland 

väldigt omständligt. Problemen är nog att när man köper in systemet till en så stor enhet som 

Region Skåne så ska det implementeras på så många olika håll, och då tar man olika förvalt-

ningar i taget. För kommer t.ex. primärvården och sen något annat. Det för att det blir en väl-

digt lång inlärningsperiod. När man köper in system så vill man köpa in ett enhetligt system 

och det innebär ju också att på en avdelning så kan det fungera jättebra medan det på en annan 

avdelning kan vara dåligt. 

 

Men hade inte ni någon policy för det när det bestämdes att ni skulle ha Melior? 

 

I Nej. Det var så att alla skulle har Melior men det fanns även möjlighet att ha andra system 

också. Det fanns t.ex. ingen bra mall i Melior för förlossningen därför så fick vi ju har ett an-

nat system. Obstretrix som vi har nu. Så det blev att vi delade upp olika uppgifter mellan sy-

stemen. Det som blev svårt då var att dessa system inte kan prata med varandra, och då tar det 

tid. 

 

Hade ni också problem där runt 2006? 

 

I Nej jag kan inte minnas att det var något speciellt just då. 

 

Har ni haft några andra tidpunkter när det varit extra stora problem då ni gått över till något 

annat? 

 

I Ja. Det är en bra fråga. Vi hade ju ett system som hette Kika, sen blev det bestämt att alla 

skulle ha Obstretrix. Det skulle vara enkelt att som patient flytta och journalen skulle följa 

med enkelt. En patient och en journal. Sen är det lite svårt eftersom alla fortfarande har olika 

versionen av Obstretrix, vilket leder till att vi inte kan få fram journalerna från till exempel. 

Halland, och det är inte bra då det var en av de grundpelarna som systemet skulle göra.  Även 

om det säkert kommer kunna fungera att få tag i en journal eftersom den finns någon som har 

högre befogenheter, och jag förväntar mig att om det blir aktuellt så fungerar det att öppna 

upp en annan journal. 

 

Så då måste du ringa till exempel Halland för att få tag på en journal? 

 

I Ja. Men när man vet att en patient ska flytta så skriver man ju alltid ut en papperskopia. 

Skulle det vara så att inte en patient har den med sig så måste det gå att öppna upp en journal, 

och då får man ta det med någon med mer befogenheter. 

 

Har du sätt några förbättringar på senare tid? 

 

I Där har skett förbättringar, men det har också skett försämringar. 
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Vad är det för försämringar? 

 

I I vår datajournal finns det vissa saker som varit där tidigare har tagits bort nu. Vi vill ha 

vissa funktioner i vårt system, medan andra vill ha någon annan funktion. Och eftersom då 

alla måste enas om vad där ska vara så upplever jag det som att när alla ska enas om vad som 

ska vara där så blir det någon form av mellanting och då blir det inte riktigt bra för någon in-

blandad egentligen. Så man ska liksom jämka och det är omständligt. 

 

Vilket är det mest förekommande problemet upplever ni? 

 

I Det största problemet jag upplever är nog att det är tungrott. När du ska gå in och skriva en 

anteckning eller något så är det en himla massa klick, även för att göra dom enklaste sakerna. 

Sen är det också så att om man tänker att en kvinna kommer in här så ska vi dels plocka upp 

hennes journal, sen ska vi lägga in henne på beläggningslistan, sedan ska vi registrera henne 

på pausis. Och eftersom dessa systemen inte pratar med varandra så tar det tid. Hade det varit 

så att allt gjordes i samma system så hade man sparat många klick, men nu är det stor risk att 

man kanske glömmer något eftersom det är så många steg. 

 

Hur går det till när en nyanställd lär sig systemen då? 

 

I Det är inte ett så stort problem eftersom barnmorskorna har ju gjort en praktik någonstans i 

Skåne så att de har lärt sig systemen rätt bra under praktiken. Kommer det en anställd från an-

nat än Skåne så kan de ju åtminstone Obstretrix eftersom det är samma för alla.   

 

Vilka funktioner måste du ha för att kunna utföra ditt arbete? Vilka funktioner får inte sluta 

fungera? 

 

I Det är läsfunktionen. Jag måste kunna se vad som har gjorts tidigare med patienten. Om sy-

stemet lägger ner så kan jag göra fysiska anteckningar, men jag måste kunna läsa någons jour-

nal för att se vad som varit tidigare med patienten. Det är viktigt eftersom det inte är säkert att 

alla patienter kan förmedla själva vad som blivit gjort innan på grund att till exempel språk. 

Så det är väldigt viktigt att kunna gå in och läsa. 

 

Har det någonsin hänt att systemet legat nere så ni inte kunnat läsa journalerna? 

 

I Det har hänt att det legat nere. Men det som händer då är att det får väldigt hög prioritet så 

att det löser sig väldigt snabbt. 

 

När det kommer till gränssnittet, tror du att det hade hjälpt er om ni fått hjälpa till att skapa 

detta? 

 

I Ja det tror jag hade hjälpt mycket. Varje enskild person hade det nog hjälpt mycket. Att 

kunna ha en egen inställning hade varit jättebra. 

När vi hade kika så var det mer hjälpsamt och glömde man något så kommer det upp en ruta 

som påpekande att man glömt något eller fyllt i något fel, och det var ju jättebra och det 

tycker jag man skulle kunna ha möjlighet att ha fortfarande. 

Finns det inte en risk att det blir för mycket? 
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I Nej. Utan det är mer t.ex om du fyllt i personnummer och sen valt man så säger systemet i, 

ska det verkligen vara man eftersom personnumret visar att det är en kvinna. Så det var bra 

saker den påpekade inte för mista lilla. 

 

Hur gammalt är det här kika? 

 

I Man hade det kvar inom ultraljud ett tag. Men jag skulle säga runt 2005. 

 

Alla systemen fick mer ljus på sig under 2006, och vi undrar om det var något kring just den 

tiden? 

 

I Kika tillverkades i Malmö och var därför bra för oss fram tills det då togs beslutet att Ob-

stretrix skulle finnas i hela landet och därför vara säkrare. Det skulle också vara lättare och 

man skulle kunna få ut statistik  enklare. 

 

Har patientsäkerheten blivit mer eller har det varit samma? 

 

I Jag tror att det har varit samma. Man kan ju fortfarande se någon annans journal, men allt 

loggas ju så det syns vem som sätt på vilket journal. 

 

Om du hittar något problem i systemet, hur går de till när du anmäler det? 

 

I Det finns något som heter Obstretrixgruppen och då vänder man sig till dom. Detsamma gäl-

ler om vi har förbättringsförslag. Detsamma finns ju med Melior och en Meliorgrupp som 

sköter det. 

 

Är det utvecklarna eller är det en egen grupp ni har? 

 

I Nej det är en egen grupp här som sedan för det vidare. 

 

Har ni haft utbildning i era system och hur ofta har ni det? 

 

I Vi hade det när det infördes. Då hade man en eller två halvdagar. Sen hade vi en halvdag när 

vi fick en stor uppdatering och sedan någon uppföljning. Jag tror att vi ibland gör saker om-

ständligare eftersom vi inte får tillräckligt med utbildning. Det finns så många funktioner som 

man inte vet om, och jag tror att om man kunnat dessa så hade handhavandet vart bättre i sy-

stemet. Det kan vara förknippat med att vi som är lite äldre har svårare medan de som är nya 

på avdelningen ofta har med sig kulturen med data sedan tidigare, och det tycker jag att man 

märker tydligt. 

 

Har ni haft någon från personalen som har givit input på hur ni vill ha systemet under utveckl-

ingen? 

 

I Ja det har vi. Under tiden med Obstretrix så jobbade inte jag här, men jag vet att på andra 

enheter s fanns det. Det är bra eftersom att om man jobbar på enheter så ser man saker på ett 

helt annat sätt jämfört med när man sitter och gör systemet. Eftersom vi alla har olika saker 

med oss så är det jätteviktigt att det här IT-folket och den personalen som jobbar här möts och 

kan göra och se de förändringarna ihop. Egentligen skulle de varit mer möte än det mötet som 

vi har per termin. Jag tror att det hade varit bra. 
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Hur tror du att det hade påverkat slutprodukten? Om man t.ex hade avsätt två personer som 

varit med under framtagandet mycket mer. 

 

I Jag tror att den hade varit bättre. Men det hade nog inte gått att avvara två personer så länge. 

 

På en 40h arbetsvecka, hur många av dessa lägger du på systemet? 

 

I nu är jag chef så det är ju väldigt många timmar per vecka. Men om du jobbar här skulle jag 

gissa att det är runt 2h om dagen. Så det är rätt mycket tid som man lägger. Det blir mycket 

extratid när man pendlar mellan systemen med anteckningar och så. Jag kan ibland ha många 

fönster uppe och måste ta ner och ta upp och ta ner och ta upp för att ha rätt fönster upp hela 

tiden och det är onödig tid. Jag skulle vilja se att allt var i ett och samma fönster. När man ska 

ta fram provsvar så är det vanligaste att man går in på webpausis och det tycker jag ska finnas 

direkt i journalen och du ska inte behöva gå in i ett annat system och kolla det. Systemet 

måste kunna prata med ett annat system och det hade gjort så att det hade sparats massor med 

tid. Jag tänker på t.ex PMO och Melior. Då skrivs det i Melior en epikris, men när du kommer 

till din vårdcentral så har de förhoppningsvis skickats dit, men den finns ju inte i PMO. Hade 

du redan där sett till så att epikrisen eller en läkemedelslista direkt fanns i båda systemen så 

hade även där tid kunnat sparats. Jag tror att det är där mycket blir omständligt. Jag tror att det 

finns en lösning men att det kostar för mycket pengar. 

 

Hur har det varit med implementeringen, har allt då skett över en natt eller hade det varit lite i 

taget? 

 

I Det har skett på en och samma gång egentligen. Direkt när det kommit något nytt så hade 

det varit på en gång. Sen har det varit enhet efter enhet. Man började kanske med mödravår-

den och när det fungerade där så tog man nästa och så vidare. Men på mödravården då så im-

plementerades det på en och samma gång. 

 

Var det så att det blev bra på ett ställe men sämre på ett annat stället? 

 

I Det är nog enklare på vissa enheter som är mindre eftersom det är färre personer som ska gå 

genom den här övergångsprocessen. 

 

Behöver du göra några workarounds när du arbetar i systemet? 

 

I Ja, jag rent administrativt måste göra det. 

 

Är det något som tar mycket längre tid eller hade det kunnat vara enkelt att fixa? 

 

I Jag tror att många av sakerna nog faktiskt hade varit enkelt att fixa. Sen tror jag också att det 

har med handhavandet att göra. Desto bättre du är på IT desto bättre är du på att hitta kort-

kommandona och då blir det enklare. 

 

Vet du om det kommer något nytt system eller större uppdatering till er i framtiden? 

 

I Ja det tror jag. Jag har inga datum eller något, men nu har vi haft detta i några år så då kom-

mer det säkert något nytt snart. 
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Tror du att ni hade kunnat involvera er mer i det projektet och hur tror du utvecklarna hade 

sett på det? 

 

I Jag vet inte. Vi har en stor brist på sjuksköterskorna så det är svårt, men om man tänker 

långsiktigt så hade det kunnat spara tid om man var med i den processen och att någon avsatte 

några timmar per vecka. Men Det är svårt att säga. 

 

Hur ser din drömlösning ut? 

 

I Det är ett system där allt händer. Det är sedan kopplat till externa, t.ex ekonomiska system 

och så. Då blir det enkelt att ta fram en patients journal var som helst och det går också smi-

digt att koppla på ytterligare system om man får en ytterligare administrativ roll etc. Att ha en 

egen journal som alla kan nå var som helst är viktigt tycker jag eftersom om någon kommer in 

akut så måste det verkligen gå att öppna en journal oavsett om patienten kommer från ett an-

nat län eller så. 

 

7.2 Intervju 2 - CS 

Din arbetstitel eller befattning? 

 

I Enhetschef. 

 

För vilken avdelning? 

 

I Administrativa enheten i Malmö. 

 

Hur länge har du haft den positionen? 

 

I I två år den förste juli. 

 

Hur länge har du varit inom region Skåne? 

 

I Sen 1993. 

 

Hur länge har du varit i kontakt med dom elektroniska journalsystemen? 

 

I Sen 1993. 

 

Vilka system arbetar du främst med idag? 

 

I Labbsystem. 

 

Vad har du för utbildning i grunden? 

 

I Jag är ekonom i grunden. 
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Finns det några tidpunkter i din karriär då systemen varit så pass bristfälliga att det inte gått 

att jobba? 

 

I Ja, det är hela tiden. Hela tiden finns det stora brister som gör att det blir svårt att jobba. Det 

är ett steg bakåt varje gång dom uppdaterar ett system. Nu fick vi en ny uppdatering och det 

har blivit sämre då också. Jag tror de som sitter och testar systemen inte har någon aning om 

vad vi behöver. Sen är det säkert socialstyrelsen som är med och påverkar. 

 

Hur är socialstyrelsen med och påverkar? 

 

I Det är ju med vad man får lov att se i en journal. Innan kunde man se varje patient och nu 

måste man göra ett klick för att se patienten, och ibland glömmer man att göra ett klick och då 

kan man inte se patienten. När jag jobbade på akutmottagningen då kunde man helt plötsligt 

inte se varje patient för man kunde bara en sina egna journaler. Så dom har försvårat det 

mycket då det blir omständligt och man kan inte på akutmottagningen se varje patient trots att 

region Skåne ska ha tillgång till allas journaler.  

 

Har ni tagit upp det problemet? 

 

I Ja. Jag skickade en rapport om det 2011 och den har jag fortfarande inte fått svar på. Där 

skrev jag väldigt tydligt problemet, men det kom aldrig något svar på det. 

 

Hur går det till när ni rapporterar brister? 

 

I Först så får vi ju ta kontakt med vår IT-grupp som sedan tar det vidare. Men min rapport 

2011 skickade jag direkt till chefen och då fick jag aldrig svar trots att jag skrev att jag var 

tacksam för återkoppling. 

 

Vad gällde din rapport 2011? 

 

I Det var att man inte låter de som arbetar på golvet vara med och testa systemen innan. Där-

för att dom som testar systemen har ingen verklighetsförankring och hur en sekreterare använ-

der systemen. Och då blir systemet snarare en belastning än ett hjälpmedel. 

 

Ja vi tittar ju som sagt bakåt i tiden nu. Anser du att det har blivit några förändringar dom sen-

aste 10 åren? 

 

I Det är väldigt små och marginella förändringar. 

 

Så i princip har det stått still? 

 

I Ja. Det är bara små rättningar av bugar känns det som. Vi fick dock lite nya funktioner 2013 

men det var bara kosmetiska funktioner som att byta färger och så. Snarare så har det blivit 

sämre som helhet sen dess. Dom här kosmetiska funktionerna vet nog inte ens alla om att det 

finns. 

 

Vad tror du det beror på att det i princip har stått still? 
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I Man har aldrig pratat med dom som varit på golvet och alltid köpt in system som vården 

måste anpassa sig till istället för att systemet ska anpassa sig efter de som ska använda det. 

Det måste ju vara vården som ska säga till vad systemet ska göra. Sen har man säkert satt sig i 

en rävsax med Melior eftersom det nu är svårt för andra system att ta sig in på marknaden nu. 

Så tycker jag att det känns i alla fall. 

 

Menar du att utvecklarna gör systemet efter hur dom tror att ni vill ha det? 

 

I Ja, men det blir ju väldigt fel när de inte ens tar reda på vad vi vill ha och vad vi behöver. 

Det är ju ganska tydligt när man inte involverar dom som ska arbeta med systemet. Vi har 

dock ett mindre system som är en patientliggare och där har vi varit med och gjort systemet. 

Det har varit väldigt bra eftersom då har de som ska använda det fått vara med. Men det är 

bara med lite mindre system som man kan göra så med. 

 

Eftersom du har arbetat med så många system, vilket tycket du är mest avancerat och jobbigt 

att använda? 

 

I Jag har jobbat med många system, och alla har några fördelar men många brister. Dom byg-

ger bara på men bristerna är kvar. 

 

Vilka funktioner är viktigast för er att fungera? 

 

I Med Spec där läkarna dikterar efter hög och låg prioritering. Och sen ska då sekreterarna 

lägga in det i Melior för att skriva diktatet. Med tanke på alla mallarna man har i Melior så 

krävs det att läkarna är väldigt tydliga med vilken mall. I Melior har man förnamn på läkarna 

och i Med Spec så har man efternamn på läkarna så det är ju väldigt dåligt för det leder ju till 

misstag och missförstånd. Det finns ju flera som har samma namn. Så ibland kunde man 

skriva in en sak och så hamnade det på en helt annan person. Så i dagsläget så lägger man in 

varje patient i tre olika system vilket hämmar oss.  

 

Börjar systemen interagera mer och mer med varandra? 

 

I Nej. Dom är helt isolerade från varandra så man får lägga in i tre olika system. Och så kom-

mer det nog vara. För att lösa det så behövs det nog ett helt nytt system där allt finns och allt 

görs i. När jag jobbade på vårdcentralen så fick man välja vilket system. Och då hade sjukhu-

set Melior men vårdcentralen valde Biosis och sen Pausis så det blev olika system som inte 

kan prata med varandra istället för att någon pekade med hela handen och sa att alla skulle ha 

samma där.  

 

Vet du hur dom gör i andra länder? 

 

I Ja vi va i Danmark för att kolla hur dom gjorde. Och då var det Hovedstaden och IBM. Där 

skulle man till och med kunna peka på en del på kroppen och få reda på diagnosen. Om man 

till exempel pekade på hjärtat så skulle det kunna tala om vilken diagnos. Och region Skåne 

hade inte så mycket pengar medan “Hovedstaden” hade massor med pengar att stoppa in, men 

den fanns ingen leverantör som kunde leverera det som dom ville ha. Så det blev inget av det 

projektet heller trots att man hade jättemycket pengar att stoppa in. Sen vet jag inte om dom 

var för tidigare och det inte fanns teknik för det än. Det fanns ett system i USA och i Chicago 

där allt var i ett system. Från dess att patienten kom till akuten genom ambulansen och sen 
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hela vägen till dess att patienten va frisk var i samma system. Det verkade riktigt bra, men det 

var inte översatt till svenska. Jag såg också något i Danmark där dom hade flera system och 

sen kopplade man dessa till ett annat system som skulle hämta från de olika andra systemen. 

Men det blev inget bra system så det fallerade efter ett tag också, och jag vet att Helsingborg 

provade den varianten utan framgång också.  

 

Har ni fått utbildning i systemen? 

 

I Från början fick vi lära oss på egen hand, men nu finns det möjlighet att få lära sig om man 

vill. Det finns ett tillfälle i månaden där man kan anmäla sig till utbildning. Det är gruppen 

ovanför oss som håller det och då får man lära sig journalskrivning och så. Men det brukar 

bara vara ny personal som brukar skickas och vilja gå på den. 

 

När började ni med det? 

 

I Det var så sent som förra året bara.  

 

Har ni märkt någon effekt av det? 

 

I Ja lite. Dom får sitta i lugn och ro och ställa frågor och så. Jag skickad en dit och hon tyckte 

att det var bra och att hon lärde sig mycket där. De yngre brukar ha mycket lättare med syste-

men. 

 

Är det stor skillnad på kunskapen hos de unga och de äldre? 

 

I Ja. Vi har ju både Webpausis och annat, och de yngre har inte problem med Webpausis me-

dan de äldre tycker att det är väldigt svårt. De tycker att det är svårt med webservice och det 

finns inte lika många kortkommando och så.  

 

Ni har alltså aldrig fått vara med i utvecklingsprocessen, men tror du att ni hade kunnat få 

vara det? 

 

I Nej det är nog kört. 

 

Hade ni kunnat avsätta personal för det om det blev aktuellt? 

 

I Ja. Vi hade absolut kunnat avsätta personal för det, men vi kommer nog aldrig få den chan-

sen. När man håller på att försöka få vara med i processen så efter ett tag så känner man sig 

som “ett pain in the ass”. Det var en som höll på med att göra ett system och hon sa att hon 

hade jobbat inom akuten och hade redan koll. Men det var 11 år sen hon jobbade där, och hon 

påstod att det såg likadant ut på akuten nu som då. Så ja sa att det hade hänt väldigt mycket på 

11 år på akuten, men hon vägrade tro att det hade hänt något sen hon jobbade där trots att jag 

sa att det gick inte ens att jämföra med hur det ser ut idag eftersom antalet patienter hade mer 

än fördubblats. Vi tar gärna besök och visar hur det fungerar för att de ska kunna bilda sig en 

verklig uppfattning, och det är alla vi i personalen överens om, men det är ingen som vill 

komma och titta utan de fortsätter bara att göra dåliga och problematiska uppdateringar istäl-

let.  

 

Hur ser ditt drömscenario ut? Hur hade du velat att systemen såg ut? 
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I Ja det är ju att man får förfrågan att vara med. Vi är många som har bra idéer och jag hade 

velat att det var vi som bestämde hur systemen såg ut eftersom det är vi som ska använda 

dom. 

 

Det här med att systemen inte pratar med varandra, hur ser du på det problemet? 

 

I Det är ett av de största problemen. Det resulterar ju ofta i dubbeldokumentation. Det är jät-

tesvårt att få det här att hänga ihop med jag tycker att man ska hålla det simpelt med ett sy-

stem där man gör allt så slipper man onödigt arbete med att göra samma sak hela tiden i olika 

system. Det är tröstlöst. Jag var med i ett möte där det diskuterades det här med de olika sy-

stemen, och det ända man kom fram till egentligen var att det inte gick att lösa.  

 

När det kommer till National Patient Översikt, försöker inte dom att få till det med att varje 

patient har en journal? 

 

I Jo med det är varje landsting som väljer vad som ska levereras dit. Så det är olika saker som 

skickas dit, och sen kan det också vara gammalt skit som är där. Och en läkare här t.ex tittar 

ju inte på NPÖ ändå eftersom de vet att alla levererar olika saker dit ändå, så att dom göra inte 

det bara.  

 

Vad är deras mål då? 

 

I Målet är ju att alla ska finnas där. Om det kommer en patient från Umeå så ska man i alla 

fall kunna gå in den vägen för att se hur patienten har blivit behandlad och så. Men för att det 

ska kunna fungera på måste den ju stämma och man måste veta att det är uppdaterad och att 

alla laverar samma saker där. Den måste vara uppdaterad när det kommer till läkemedel till 

exempel så man vet vad som hämtats ut eller om patienten bytt kur och så. Så det är komplext 

eftersom det ska röra hela Sverige. Jag tror att det är lite för många aktörer och olika sätt att 

göra saker på för att fungera.  

 

Det här med patientsäkerhet hur har det förändrats på senaste? 

 

I Det har nog försämrats. Varje gång vi göra en uppdatering så följer inte våra varningar med. 

När det kommer en patient så måste man till på den gamla versionen och fylla över den på det 

nya och göra en ny varning. Det är verkligen inte patientsäkert när varningarna inte följer 

med. Det var så både 2008 och 2013 när det uppdaterades att inte varningarna följde med utan 

hamnade mellan stolarna. Då måste ju läkarna fråga extra och veta att varningarna inte funge-

rar eller stämmer.  

 

Hur mycket tid lägger du på administrativa arbetsuppgifter? 

 

I Det är väldigt mycket, minst 75%. 

 

Har systemen hjälpt till med detta? 

 

I Nej de har det aldrig gjort. Man tycker ju att systemen borde det, men de har aldrig underlät-

tat för mig utan snarare tvärtom. Bara det här med att vi inte får möjlighet med läsplattor är 

konstigt. Nu när man är i ett rum så måste man springa till en dator för att skriva in det och då 
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kan man ha glömt stora delar och det tar tid, istället för att kunna lägga in det direkt med en 

läsplatta i det rummet.  

 

Hur går det till när ni implementerat ett system för att personalen ska komma igång med det? 

 

I Jag är väldigt noga med att utbildning i början är viktigt, och sen lathundar ska vara tillgäng-

liga efter det så att det underlättar en aning att komma igång.  

 

Finns det några tydliga misstag som personalen gör i början? 

 

I Nej, det är mest att de missar något när det är så mycket att tänka på i början. Framförallt nu 

med asylsökande och så, då vet man inte hur det funderar med betalning och så. Det är en 

djungel och då kan det bli fel med personnummer och så.  

 

Har ni fått anställa fler sekreterare nu när det är stressigt? 

 

I Nej det finns det inte ekonomi till, så det fortsätter att vara stressigt och invecklat för de sek-

reterarna som redan finns.  

 

Hur har kommunikationen fungerat mellan avdelningarna, till exempel mellan BB och för-

lossningen, om man vill skicka över något? 

 

I Ja det fungerar rätt bra. Men jag vet inte varför just det fungerar. 

 

Om man föder sitt första barn i Skåne och sitt andra i Stockholm, finns det då någon samman-

koppling där? 

 

I Nej, men om du föder båda i Skåne så fungerar det bra.  

 

Om man då vill ha sin journal i Stockholm hur fungerar det då? 

 

I Då skriver man ut den i fysisk form. 

 

Vet du om det är något nytt system som är på gång? 

 

I Jag tror det är 2019. Men eftersom det är stängda dörrar så vet vi inte speciellt mycket om 

det. Men det är i alla fall inte några från golvet som är med att hjälper till där.  

 

Hur vet man då att det går rätt till? 

 

I Ja vi har ju jurister och så som har koll på att det går rätt till. Det går ju under lagen om of-

fentlig upphandling i alla fall. 

 

Hur är svarstiderna, om man till exempel vill ha information om en patient? 

 

I Det går rätt snabbt. Problemet ligger i när man vill göra andra saker, kontrollera en scan för 

att göra en remiss och så vidare. Det är där det är långa svarstider.  

 

Dubbeldokumentation är något som nämns ofta, är det något som du kommer i kontakt med? 
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I Ja, det är jag dagligen.  

 

Har ni någon som kontrollerar detta? 

 

I Ja vi har en som gör stickprovskontroller 100 gånger i månaden på journalerna. 

 

Har det gett något resultat? 

 

I Nej inte egentligen. Eftersom Melior är så dåligt i loggningen så är det lika med “Goddag 

yxskaft”. 

 

Loggningen har ju med patientsäkerhet att göra, på vilket sätt sjunker den där? 

 

I Loggningen ska visa vem som tittat på journalen men nu så är det bara om man ändrar eller 

skriver ut som det loggas. Så man kan inte få ut sin logg och se vem som tittat på ens journal. 

Bland annat när det är något fall i Malmö så är det många nyfikna och det resulterar ju i att 

många kan titta på journalen utan att det loggas. Vi har ju till exempel Blomman-fallet, då var 

det många som var inne och läste. 

 

7.3 Intervju 3 – KE 

Din arbetstitel eller befattning 

I Barnmorska 

Avdelning 

I Barnmorska på förlossningen i Malmö 

Hur länge har du haft den positionen? 

I 28 år 

Hur länge har du varit inom region Skåne? 

I Ungefär 33 år 

Hur länge har du varit i kontakt med dom elektroniska journalsystemen? 

I 1996 

Vilka system arbetar du främst med idag? 

I Främst Obstetrix men även Melior när jag ska skriva ut mediciner 

Vad har du för utbildning i grunden? 

 

I Först utbildade jag mig till sjuksköterska sedan till barnmorska i Helsingborg. 

 

Hur länge har du varit i kontakt med journalsystem? 

I Menar du det som vi har nu journalsystemet vi har haft innan eller det elektroniska vi har 

nu? 

 

Det elektroniska 

 

I Det var ju 1996 som vi fick KIKA, då uppfattade jag det som att jag var ovan vid det och 

tung att arbeta med, svårt att hitta i systemet och svårt att förstå det. Det gick bättre efterhand 

men det var fortfarande mycket klickande, det var mycket signerande innan man kom vidare i 
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systemet. Nu var det så längesedan att jag nästan har glömt bort det men jag upplevde det som 

tidskrävande. 

 

I Vilka uppgifter utförde du med systemet? 

 

I Istället för att skriva pappersjournal men det som var bra då med att ha ett elektroniskt sy-

stem istället för pappersjournal var att uppgifterna var förtryckta. I pappersjournal varjag 

tvungen att skriva in adress, personnummer och namn mm. Nu i datajournalen står allt som 

ska finnas med och det blir inga fel ur den synpunkten.  

 

Såg journalerna annorlunda ut från de olika systemen? 

 

I Det finns ju en standard på hur journalerna ska se ut som jag tror är en nationell standard, 

ungefär likadan ut i Sverige. Hade jag åkt upp till Stockholm hade journalerna sett likadana 

ut, pappersjournalerna ser likadana ut som det gör i datorn fast elektroniskt Men när man fyll-

ler i det gör man det i små rutor sen kommer det på ett A4-papper när man skriver ut det och 

det A4-pappret ser i princip ut som de gamla journalerna vi hade innan de elektroniska syste-

men. 

 

Vad var problemet med KIKA? 

 

I Till exempel så hämtades inte personuppgifterna inte från folkbokförings registret som det 

gör nu i Obstetrix. När jag skriver in ett personnummer i Obstetrix så hämtas hennes person-

uppgifter direkt och lägger in det i systemet. Sen får man då kontrollera att dessa uppgifter 

stämmer så att de inte har flyttat för två dagar sen och telefonnumret måste man fråga efter. 

Egentligen det där med KIKA var att det var väldigt mycket buggar och felmeddelande som 

vi inte förstod kom ofta upp och förhindrade oss ibland att komma vidare. Men KIKA var väl-

digt bra att varna om något inte stämde överens men det var fortfarande de här felmeddelande 

som dök och som doktorn som hade utvecklat systemet inte kom tillrätta med. När han väl rät-

tade till ett fel så kom ett annat fel och detta berodde på att han var en glad amatör. 

 

När gick ni över till Obstetrix? 

 

I Vad jag kommer ihåg var det ungefär fyra år sedan. Vi hade KIKA fram till dess. 

Vilka elektroniska system jobbar du främst med? 

 

I Obstetrix och Melior som är sjukhus stora system och det vi gör i Melior är främst att skriva 

ut mediciner. Nu skriver vi ut väldigt lite mediciner men vi har precis lärt oss att vi ska klicka 

i den och den för att kunna skriva ut. Men ute på avdelningarna så förstår jag inte hur de kan 

jobba med Melior. Det är väldigt mycket klickande och så stor något på en sida och något an-

nat på en annan sida, inte överskådligt Inte som gamla medicinlistor eller så beror det på att vi 

är ovana eftersom vi har patienterna inne så kort tid och vi har vi har så lite mediciner. Men 

ibland vill vi gå tillbaka och titta på patientens medicinska historia och då hittar vi inte riktigt 

och vet inte riktigt hur vi ska göra. 

 

Ni vet inte riktigt hur ni ska göra när ni letar efter den medicinska historian? 

 

I Ja. Jag vet inte om det är systemet som är komplicerat eller om det är vår kunskap om syste-

met som inte är tillräcklig. 
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I Är det alla som klagar på detta? 

 

Ja det är alla, så vi brukar säga att vi inte förstår hur sjuksköterskorna ute på avdelningar kla-

rar av att jobba med Melior. Ibland har vi sjuksköterskor som har jobbat en längre tid innan de 

blev barnmorskor och de är mycket mer bekväma med Melior än vad vi  

barnmorskor är. 

 

Obstetrix finns det inga medicinlistor som det finns i Melior? 

 

I Nä, vi har partogram, den ritar in i journalen hur förlossningen går framåt och där kommer 

det upp infusioner eller annan medicin och då kan man fylla i det och då står det bara i Obs-

tetrix men kommer inte in i Melior. Då får man först skriva i Obstetrix och sen i Melior. 

Så det är främst de två system som du arbetar med? 

Ja. Sen har vi ju det här webpausis, till exempel om jag ska skriva in en patient på sjukhuset 

så går man då in på webpausis och som registrerar att patienten har kommit in den tiden och 

har blivit utskriven den tiden. Det tycker jag fungerar bra och det har jag aldrig hört några kla-

gomål. 

 

Är Webpausis nytt? 

 

I Nä det har vi haft sedan  jag började. 

 

Var det ett datorsystem när du började? 

 

I Ja, och det är även om vi ska boka en tid i ett annat hus/avdelning gör vi också det i webpa-

usis. 

 

Har ni haft problem att ta emot labbanalyser? 

 

I Nä inte vad jag vet,  men man kan nu mera hämta upp det i Melior. Det har varit bra om det 

hade kommit direkt in i vårt system Obstetrix då. Eftersom det är huvudsystem. 

Har det funnits några tidpunkter under din karriär som barnmorska där du har upplevt att era 

system har haft så pass mycket brister att du inte har kunnat arbeta med det? 

Nä inte så direkt, jag har alltid kunnat utföra mina arbetsuppgifter Ibland är det så mycket att 

skriva om patienter och man vill dokumentera och då kan det ta ganska mycket tid. 

 

Beror det på systemet/tekniken? 

 

I Nä, jag tycker inte det men har vi en patient som bara kommer in och föder och sedan åker 

hem så går det rätt så snabbt, men har jag flera patienter och någon har besvär kan det ta lite 

extra tid, för jag vill dokumentera. Det blir lite vad man gör det till. Jämfört med en pappers-

journal så är det svårt att kolla vad jag skrev på andra sidan i det elektroniska systemet och för 

att kolla vad jag skrev på en annan sida i systemet så måste jag spara och sedan stänga den si-

dan. Sen får jag gå ut i filträdet för att leta upp den sidan jag vill komma åt och det tycker jag 

tar tid. Om jag då har skrivit på en sida och sen vill ja då föra över de uppgifter på en annan 

sida så då måste jag utföra den proceduren. Det händer även att vi glömmer vilken tid vi 

stängde av maskinerna som övervakar patienten och då måste vi antingen kontrollera det på 

en annan sida eller gå till patientens rum för att kolla tiden vi stängde av. 
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För att summera så kan vi inte ha flera olika flikar uppe som kan utföra olika funktioner, utan 

vi måste stänga ner den bilden, för att kunna utföra en annan funktion. 

 

Vad anser du är skillnaden mellan dagens system och för ungefär tio år sedan? 

 

I Skillnaden är ju då, vi var rätt så trötta på KIKA och vi tycker det nya Obstetrix är rätt så 

mycket bättre eftersom det är mer smidigt och överskådligt jämfört med KIKA. Ibland tänker 

vi, ”har vi redan skrivit journalen färdigt?” och det beror på att KIKA var så omständligt och 

var så mycket buggar. I KIKA fanns det onödiga funktioner som inte berörde vårt dagliga ar-

bete och det fanns mycket funktioner som berörde statistik eftersom han doktorn som utveck-

lade KIKA ville se statistik. Men i Obstetrix får vi ingen påminnelse att vi har fyllt i alla upp-

gifterna förutom två grejer, ibland glömmer vi bort att fylla i väsentliga uppgifter och då kom-

mer det ingen påminnelse att vi har inte har fyllt i det fältet. 

 

Vilka förbättringar har skett när ni gick över till Obstetrix? 

 

I Dels att det blev mindre att fylla och nu har vi fått partogram inlagt i Obstetrix, när jag skri-

ver vissa uppgifter in i partogrammet kommer det direkt in i systemet. Nu någon gång händer 

det att Obstetrix bara står still men om det är systemet eller om det är datorerna på avdelning-

ens fel vet jag inte. 

Vi logga ju alltid in med vårt RSID och jag måste alltid använda det när jag loggar in på da-

torn och någon när jag skulle använda datorn hade någon låst datorn och då var jag tvungen 

att starta om datorn och det tar väldigt mycket tid. 

 

Varför måste ni starta om datorn? 

 

I Jo, för hon hade loggat ut med hennes nummer och sedan hon loggat ut från datorn vilket 

gör att datorn låser sig. 

Vad beror det på att det har skett förbättringar, vad var den bidragande faktorn som gjorde att 

ni fick Obstetrix? 

 

I Region Skåne bestämde sig att alla förlossningsavdelningar skulle ha Obstetrix. Det var 

mycket klagomål från oss, Helsingborg och sen använde sig Kristianstad av Obstetrix och det 

hade fungerat bra och det var nog därför vi fick Obstetrix. Men jag tror inte det finns på alla 

ställen. 

 

Fanns det några direkta problem när ni införde Obstetrix? 

 

I Nä, det fungerade med en gång, allt var nästan bättre men en gång och det gick fortare att 

skriva journalen. 

 

Finns det några brister med Obstetrix fortfarande? 

 

I Inte direkt så men det är fortfarande det här klickandet och ibland svarar systemet långsamt. 

Filträdet har så små bokstäver att det är ibland svårt att se vad filen som jag letar efter är svår 

att hitta. Sen att kan man ibland, när vi öppnar förlossningstavlan i Obstetrix så står alla pati-

enternas namn och om man då klickar på fel namn och fyller och sparar det så går det inte att 

ändra. Detta hände för några månader sedan och det var ganska kritiskt eftersom hon hade 

fyllt i att en annan patient hade fött som inte hade gjort det. Vissa uppgifter kan man redigera 
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men vissa inte. Men samtidigt är det hon som har slarvat och är inte systemets fel egentligen 

eftersom hon ska kontrollera pappret som hon har fått. 

 

Vilka är de viktigaste funktionerna som måste fungera för att du ska kunna utföra ditt arbete? 

 

I De viktigaste funktioner är att jag kan dokumentera det som är ålagt, fosterövervakningen, 

göra undersökningar, kunna se statiska värden och så tycker jag om att det går fort. 

 

Finns det möjlighet att anpassa gränssnittet? 

 

I Nej det har jag inte. 

 

Är det något du skulle vilja göra? 

 

I Ja det skulle jag gärna vilja, till exempel förstora filträdet för att lättare kunna se vad jag 

klickar på. 

 

Har patientsäkerheten förbättrats? 

 

I Ja, det är den man måste ju legitimera sig för att gå in patientjournalen och enligt Patientda-

talagen får jag inte gå in på någon annan patientjournal som jag inte har vårdnad för. 

 

Du får bara titta på de journaler som du har hjälpt? 

 

I Ja det har till och med kommit att jag har haft en patient sen har det kommit att jag har läm-

nat över henne till en annan avdelning, då kan jag ju undra hur det gick för henne sen då får 

jag inte titta på hennes journal eftersom jag inte har vårdnad för henne. Vilket man kunde göra 

förr. 

 

Men du kan göra det? 

 

I Ja det kan jag men patienterna kan ju begära ut loggar och ifall de vill. Man måste ju logga 

ut och skulle man glömma att logga ut från sin sida så kan ju någon annan använda mitt konto 

och titta på andras journaler. 

 

I Om du hittar ett fel i Obstetrix eller Melior hur går du då tillväga? 

Vi har ju vissa som är lite extra utbildade och då brukar vi gå in till henne så får hon hjälpa 

oss. Ibland händer det att systemet fryser sig och då får hon hjälpa till och ibland har jag till 

och med problem att göra en poolanteckning. Ett problem som jag har haft är att när jag skulle 

signera så hände ingenting då fick jag gå in till henne så fick hon starta om Obstetrix och efter 

det så fungerade det. Och är det något fel som hon inte kan fixa så ringer 30 000 som är num-

ret till vår IT-grupp, de kommer inte ut men de hjälper en via telefon och dator. 

 

 

Har du fått utbildning av de systemen du använder? 
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I Ja det har vi fått, ungefär en halv dag. När man börjar jobba med så blir det alltid lite svårare 

än vad man hade tänkt sig. Sen fick vissa lite mer utbildning för att kunna bli superanvändare 

på avdelningen 

 

Tror du utbildning hade kunnat bidra till färre misstag och ni hade inte uppfattat systemet lika 

komplicerat? 

 

I Ja det tror jag faktiskt, någon sorts uppföljning hade kunnat vara bra. Till exempel kan man 

diagnos sätta i Obstetrix som är ganska nytt men det har vi inte fått någon utbildning i. Jag gör 

det jag kan eftersom det tar för mycket tid att lära sig något nytt. Uppföljning behövs. 

 

Vad har varit det mest problematiska med era system de senaste tio åren? 

 

I Dubbeldokumentation har alltid varit ett problem eftersom vi skriver på olika ställen till ex-

empel det här med läkemedel att vi först skriver det i Obstetrix sen måste vi skriva det i 

Melior och sen är det lite upp till var och en hur mycket man skriver i den fria texten. 

 

Tror du riktlinjer hade kunnat hjälpa er att skriva bättre journaler? 

 

I Ja det hade det, det vi måste skriva är partogram, barnjournal och statiska uppgifter. Sen 

finns det även de som jobbar på vårdavdelning så finns det även planeringslistor mm men jag 

vet inte hur de jobbar med det. Vissa papper är lika och där finns det inte så mycket sväng-

rum, vilket gör att anteckningar ser likadana ut. Just detta gör vi lite olika vilket kan bidra till 

dubbeldokumentation. 

 

Problemen som du har upplevt har de åtgärdats? 

 

I Var så mycket att skriva med det gamla systemet KIKA jämfört med nu. 

 

Tror du enbart det är systemets fel som är bristande eller är det även hur ni arbetar med syste-

men som kan påverka? 

 

I Det är säkert hur vi arbetar också, man kan göra lite olika, är man snabb på att skriva och 

sparar direkt så kan man spara mycket tid. Men då krävs det att man har ett smidigt system 

som svarar snabbt. 

 

Vet du om någon har varit med i utvecklingsprocessen av era system? 

I Nej inte vad jag vet. 

 

Hade det hjälpt? 

 

I Ja det tror jag. Jag tycker det är konstigt att ingen är med. 

 

Hur många timmar lägger du på administrativa uppgifter på en 40h arbetsvecka 

 

I Jag skulle vilja säga runt 20-30%, vilket är mer än vad gjorde när vi hade pappersjournaler. 

 

Vilka förbättringar hade du velat se för att kunna underlätta ditt arbete? 
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I Melior hade behövt mer överskådlighet och med Obstetrix hade jag velat se snabbare svars-

tider samt att jag inte kan bläddra mellan olika funktioner. Detta hade behövts förbättras. 

 

När de här systemen kom, hur har det gått till när ni har implementerat dem? 

 

I När vi fick systemen så hade vi utbildat folk som visade oss i ungefär 2 veckor. 

 

Hur fungerar kommunikationen mellan förlossning och BB? 

 

I De har samma system som oss, och vi kan se vilka patienter de andra avdelningar har, de 

som använder Obstetrix då. 

 

Är det några uppgifter som du måste arbeta dig runt, workarounds? 

 

I Jo där journalen kräver att vissa saker ska fyllas i men i vissa fall kan vi inte fylla i det ef-

tersom verkligheten ser inte alltid ut som systemet vill ha det. Till exempel kan vi ta emot en 

patient men ibland föder inte hon direkt men vi måste fortfarande föra journal och den kräver 

att man har en utskrivningstid men det är inte alltid patienten har blivit utskriven eftersom de 

kanske måste vara på avdelningen några timmar för att övervakas. Detta borde man verkligen 

åtgärda. Detta är ett tydligt exempel på att utvecklarna inte har erfarenhet av att jobba på ”gol-

vet”. 

 

Vet du om det kommer något nytt system i framtiden? 

 

I Inte vad jag vet. 

 

Skulle ni behöva ett nytt system? 

 

I Nä personalen verkar rätt nöjda, så fall några uppdateringar och justeringar. 

 

Hur är en patientjournal uppbyggd? 

 

Det finns åtta olika fält Administrativ data – Vårdbegäran; Bakgrundsfakta; Utredande aktivi-

teter - Status bedömning; Mål – Vårdplan; Riktade insatser - Behandlade åtgärder ;Resultat; 

Utvärdering – Kvalitetssäkring; Avslut – Epikris. Som hjälper oss att fylla i den information 

som behövs. 

 

 

Övriga kommentarer? 

 

I Jo, för att jag ska kunna se en patientjournal så kommer jag inte alltid åt det eftersom ibland 

står det inre sekretess och yttre sekretess, som ligger nere filträdet/patientträdet och då måste 

jag trycka yttre sekretess eftersom inre är det som är på sjukhuset. Då kommer det upp en ruta 

och då ska man klicka på den för att få upp mödravården och har man då inte valt att det är för 

mödravården blir det ett väldigt klickande för att komma åt den. Det förstår jag inte att jag 

inte kan se hennes mödravård journal och då blir det mycket klickande för att komma åt den. 

Detta skedde efter en uppdatering i höstas. 
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7.4 Intervjumall 

 

1. Hur länge har du varit i kontakt/arbetat med ett elektroniskt journalsystem? 

Vilka elektroniska journalsystem arbetar du med i dag? 

 

2. Har det funnits några tidpunkter under din karriär då journalsystem har varit så pass 

bristande att det inte har gått att arbeta med eller upplevts som en börda att använda 

och vad gjorde det oanvändbart? 

 

3. Vad anser du skillnaderna är mellan dagens journalsystem och 2006?  

Har det skett förbättringar etc, och vilka har det varit? 

Vad anser du att det beror på? 

Hur har dessa eventuella förbättringar gått till? 

Vilka brister finns upplever du finns fortfarande? 

 

4. Hur upplever du dagens elektroniska journalsystem som du arbetar med? 

Om du har arbetat med andra journalsystem vilka anser du vara de mest kompli-

cerade att jobba med? 

Vilket är det mest förekommande problemet med systemet du använder idag? 

Vilka är de viktigaste funktionerna som måste fungera med ett elektroniskt jour-

nalsystem anser du? 

Finns det möjlighet att anpassa gränssnittet efter dina preferenser? 

Har patientsäkerheten ökat i system sedan 2006? 

 

5. Om du hittar något problem med journalsystemet, hur går du då tillväga för att anmäla 

det och hur fungerar förloppet innan det har blivit löst? T.ex. inte se andra patienters 

journaler mm. 

 

6. Har ni fått möjligheten att få utbildning inom era system? 

Hade mer utbildning kunnat bidra till mindre arbetsstress när det kommer till ad-

ministrativa uppgifter? 

 

7. Vad anser du har varit mest problematiskt med era system de senaste 10 åren? 

Har dessa problem åtgärdats?  

Har problemen enbart varit systemets fel eller har även själva arbetssättet hur 

man arbetar med systemet varit bristande,,, typ… 

 

8. Har ni haft någon från er avdelning som har varit med under utvecklingsprocessen av 

ert system? 

 . Om ja, hur tror du det har påverkat slutprodukten? 

Om nej, varför har ingen varit med tror du? 

 

9. På en 40h arbetsvecka hur många timmar lägger du på administrativa uppgifter? 

 . Lägger du mindre tid på administrativa uppgifter i dag än för 10 år sedan? 
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10. Vilka förbättringar hade du velat se i framtiden för att underlätta ditt arbete? 

 

11. Hur har det gått till när ni har implementerat/installerat nya system på din arbetsplats? 

 

12. Hur fungerar kommunikationen mellan olika avdelningar t.ex. Förlossning och BB? 

 . Behöver ni göra några workarounds för att utföra era arbetsuppgifter? 

 

13. Vet du om det kommer komma något nytt system till er avdelning eller någon annans? 

Om detta är på gång skulle det vara en bra idé att involvera en eller flera perso-

ner från er avdelning till utvecklingsarbetet, så kallade superuser? 

14. Hur är svarstiderna jämförda med nu och 2006 
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