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Mycket forskning har gjorts kring utbildning efter implementation av hälsoinformatiskt 

system, men lika mycket vikt har inte lagts vid stadiet före implementation. I denna studie har 

vi undersökt beslutsfattare inom Region Skåne och deras inställning avseende uppfattning och 

värdering av utbildningsperspektivet inför implementation av ett hälsoinformatiskt system. Vi 

har genom kvalitativa intervjuer ämnat skapa en större förståelse och diskussion kring de val 

och prioriteringar som föranleder de beslut som tas i ett senare skede av implementation 

avseende utbildning. Vårt resultat visar att ett flertal faktorer beaktas av beslutsfattarna före 

implementation: Utbildning ses som en kritisk framgångsfaktor, brister i nuvarande system 

anses inte motivera användare att utöka kunskap, det finns en gemensam uppfattning om att 

utbildningsbehovet är enormt, beslutsfattarna tar utbildning inför implementation i stor 

beaktning men direkta initiativ saknas, kontextuella faktorer påverkar i hög grad inom en 

offentlig sjukvårdskontext samt att en balans mellan frigörande av resurser och bedriva 

effektiv vård ses som en stor utmaning.   
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1 Inledning 

Healthcare Information Technology (HIT) för att förbättra kvalitén samt patientsäkerheten är 

idag ett prioriterat område i stora delar av den ekonomiskt utvecklade världen (Cresswell & 

Sheikh, 2013) och forsknings- och utvecklingsprojekt har pågått i flera länder för att utveckla 

infrastruktur för nationell hälsoinformatik; exempel inkluderar Kanada, Australien, England, 

USA och Finland (Häyrinen et al ., 2008). 

Sjukvården står dock inför stora utmaningar när det gäller att implementera och dra nytta av 

den utveckling som sker inom HIT. Trots att digitalisering av sjukvården länge varit aktuell, 

är misslyckade implementationer fortfarande frekvent förekommande enligt (Morquin & 

Ologeanu-Taddei, 2016), samt Keshavjee et al., (2006) Uppskattningsvis 50% av HIT-

implementationer misslyckas och Keshavjee et al., (2006) menar även att existerande ramverk 

inte täcker alla erfarenheter från intressenter involverade i implementationen. Terry et al., 

(2008) identifierade, utifrån en undersökning av 3 implementationer av HIT system, att tid 

och träning var ett gemensamt tema för att nå framgång. 

Sjukvården är i jämförelse med andra industrier långsamma på att anpassa sig till ny teknologi 

vilket kan härledas till att implementation av HIT är komplicerat. (Cresswell & Sheikh, 2013). 

Detta beror på att en rad interrelaterade tekniska, sociala och organisatoriska faktorer vilka 

bör beaktas, enligt (Cresswell & Sheikh, 2013). Det är troligt att endast de länder som är 

villiga att investera betydande resurser i det komplexa arbetet med att skapa standarder och 

utbyte kommer att kunna dra nytta av fördelarna med HIT för dess medborgare inom den 

närmsta framtiden(Jha et al., 2008). 

  

För att undvika framtida misslyckanden anser vi att det är viktigt att fästa avseende vid 

tidigare implementeringar av HIT inom sjukvården. Det krävs att de gällande 

förutsättningarna beskrivs korrekt men även att den kontext inom vilket förändringsarbetet 

sker redogörs för. Det är också betydelsefullt att redogöra för beslutsfattares inställning 

avseende utbildningsbehov inför förändringsarbeten som medför en teknologisk förändring i 

deras verksamhet.    

 

1.1  Bakgrund 

Regeringen fattade redan 2005 beslut om en reviderad och utvidgad nationell IT-strategi för 

vård och omsorg. Strategin har utarbetats gemensamt av Socialdepartementet, Sveriges 

Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen, Apoteket AB, Läkemedelsverket och CareLink, 

och blev startpunkten för en ny fas i utvecklingen av sammanhållna IT-stöd i vården. När 

strategin reviderades 2010 och begreppet Nationell eHälsa introducerades, lades också större 

vikt vid kommunernas och de privata utförarnas roller i vården och inbegrep därmed också 

hela socialtjänsten i strategin. (Sveriges Kommuner och Landsting, 2014).  

Det var ett hårdare tryck på att införandet, användningen och nyttan av nya IT-lösningar: 
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 "inte som tidigare enbart ska ses som teknikutveckling, utan snarare som en process som 

möjliggör och påskyndar kvalitetsutveckling av hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens 

verksamheter för att bättre kunna möta upp individuella behov".  

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2014). 

 

Det svenska sjukvårdssystemet och dess styrelseskick skiljer sig från andra västerländska 

länder, exempelvis USA. Finansiering samt tillhandahållandet av sjukvården i USA tillförses 

genom en mängd olika, ofta konkurrerande entiteter (Cebul et al., 2008). Dessa entiteter 

skiljer sig ofta mellan egna mål, förpliktelser och kompetenser (Cebul et al., 2008).  

Den svenska sjukvården kännetecknas av decentralisering på regional nivå samtidigt som de 

övergripande mål och handlingssätt bestäms nationellt. Myndigheterna inom de olika 

länsstyrelserna arbetar både från ett statligt, enhetligt perspektiv och sektorsövergripande 

(Regeringens hemsida, 2015). 

 

Cresswell & Sheikh (2013) argumenterar för att kritiska framgångsfaktorer vid 

implementation av HIT bör ses som riktlinjer, och menar att det viktigaste kretsar kring 

förmågan att kunna skräddarsy dessa faktorer inom implementationens kontext. Att 

implementationer av hälsoinformatik är komplext kan vara en anledning till att det är svårt att 

definiera kritiska framgångsfaktorer, eftersom varje implementation sker inom en kontext som 

ofta är vitt skild från en annan (Cresswell & Sheikh, 2013). Däremot hävdar Kaye et al (2010) 

att trots skillnader i sjukvårdssystem länder emellan, existerar vanligt förekommande hinder 

samt gemensamma kritiska framgångsfaktorer för implementation av HIT.  

 

Pantaleoni et al (2015) menar att träning av slutanvändare är essentiellt för implementation 

samt slutanvändarens tillfredsställelse gentemot systemet. Pantaleoni et al (2015) menar även 

att det finns få riktlinjer inom litteraturen som adresserar just träning och utbildning av 

användarna. Detta bekräftas av (Valacich et al., 2016) som menar att användning av 

informationssystem onekligen kräver någon slags datorvana. Ajami et al. (2013) menar att det 

inte är vanligt att läkarutbildningar använder sig av digitala journalsystem eller utbildar 

studenter inom dess användning. Även om organisationer kontinuerligt utbildar medarbetare 

inom många olika verksamhetsområden finns det dessvärre en tendens att investera för lite 

resurser i utbildning inom användning av informationssystem (Valacich et al., 2016). 

 

Pantaleoni et al., (2015) presenterar en undersökning av Rockswold et al (2010), vilken visade 

att 43% av kliniska användare av ett digitalt journalsystem ansåg att den initiala träningen var 

mindre än tillräcklig. 94,6% av användare ansåg även att deras förmågor inom systemets 

användning kunde förbättras samt att det fanns en grund för djupare undersökning både inom 

volym av träning och dess framförande (Pantaleoni et al., 2015). Vid införskaffandet av nya 

digitala journalsystem verkar leverantörer av system övervärdera läkares tekniska förmågor 

(Ajami et al., 2013). 

 

1.1.1 Danmark 

2012 formades en överenskommelse mellan Region Sjaelland och Hovedstaden i syfte att 

utveckla HIT-infrastrukturen i de två danska regionerna (Krogh, S., 2016). Förväntningarna 

av den nya HIT-infrastrukturen, Sundhedsplatformen, var att ersätta stora delar av uttaderade 

HIT-system med en gemensam IT-miljö med potential att förändra hälsosektorn för de 2,5 
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miljoner människor bosatta i östra Danmark (Krogh, S., 2016). Sundhedsplatformen sattes i 

bruk i de första danska sjukhusen maj 2016 och den nya IT-miljön var dessutom det största 

samt mest komplexa HIT-projektet någonsin i Danmark (Region Hovedstaden, 2018). Detta 

skulle utföras av det amerikanska företaget Epic, med ett flertal amerikanska 

implementationer i ryggen och skulle stå för systemet. Resultatet vid implementation blev 

erkänt kaotiskt och danska överläkarföreningens ordförande, Anja Mitchell, beskrev 

situationen på följande vis:  

 

“I Amerika har de helt andra juridiska förhållanden så det är det som ligger bakom detta. För 

oss blir det krångligt och använder man två minuter extra per patient kan man ju räkna ut hur 

mycket extra tid det tar i slutändan.”(Sjukhusläkaren, 2018)  

 

Anja Mitchell menade dessutom att det fanns politiska beslut i bakgrunden som påverkade 

införandet av Sundhedsplatformen (Sjukhusläkaren, 2018). Erkänt kaotiska problem späddes 

på med politiskt inflytande. 

 

1.1.2 Danmark vs Sverige 

Även om de danska och de svenska sjukvårdssystemen kan anses närbesläktade finns det 

intresseväckande skillnader. I Danmark framkallas en stor del av beslutsfattandet på en central 

nivå medan utvecklingsarbetet i Sverige är framstående på lokal nivå (Wadmann et al., 2009). 

Tillhandahållandet av primärvård i Danmark förses huvudsakligen av allmänläkare som 

egenföretagare, medan tillhandahållandet av primärvård i Sverige mestadels sker via 

folkhälsoinstitut (Wadmann et al., 2009).   

 

De danska och de svenska sjukvårdssystemen har däremot jämförbara likheter. 

Sjukvårdssystemen i de båda länderna är offentliga, med övergripande skattesystem och 

karaktäriseras av en allmän tillgång samt tillsyndmyndigheters inflytande (Wadmann et al., 

2009). Wadmann et al., (2009) menar däremot att trots de initiativ, vilka har för att förbättra 

samordningen av sjukvården i de två länderna kan barriärer för koordinationen uppenbaras på 

grund av bristfällig, eller sämre utvecklad sjukvårdsstruktur som stöd för implementation. 

Den interna samordningen inom sjukvårdssystemen kan även påverkas av yrkesmäns tendens 

att förbise de viktigaste arbetsuppgifterna vid koordination, överseende samt innovation inom 

verksamheten, som exempelvis samordning mellan yrkesmän och logistiska stöd-funktioner 

(Morquin & Ologeanu-Taddei, 2016).   

 

1.1.3 SDV - Region Skåne 

2016 antar Regionstyrelsen regiondirektörens förslag till strategi för en framtida 

sammanhållen digital vårdmiljö̈ (Region Skåne. 2018). Under samma år upprättas en 

gemensam styrgrupp med representanter från samtliga vårdförvaltningar och avdelningen för 

Hälso- och sjukvårdsstyrning inrättas. Styrgruppen är central i upphandlingsarbetet samt 

under (hela implementationsfasen) (Region Skåne. 2018).  

 

Inom Region Skåne finns det idag flera olika system som inte kommunicerar med varandra 

(Skåne Läns Landsting, 2018). Förväntningarna av den nya IT-miljön, Sammanhållen Digital 
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Vårdmiljö (SDV), är att tillhandahålla ett gemensamt system för primärvården, vilket inte 

existerar inom Region Skåne i dagsläget, vilket även innebär att patienter inte längre ska 

behöva upprepa sin historia vid varje vårdbesök (Skånes Läns Landsting, 2018). Det nya 

systemet ska bland annat tillåta läkare att föra anteckningar och resultat från provtagningar 

direkt i patientjournaler via exempelvis en läsplatta, vilket ska lägga grunden för snabbare 

diagnos och bättre behandling av patienter (Skånes Läns Landsting, 2018).     

 

De praktiska förändringar vilka den nya IT-miljön förväntas medföra är bland annat att varje 

medarbetare ska ha en enda inloggning och varje patient en journal (Skåne Läns Landsting, 

2018). All information av relevans för medarbetare, Region Skånes invånare, forskare, 

studenter osv ska finnas på ett ställe, där inkluderat ett gränssnitt för bokningar, resurser och 

scheman (Skåne Läns Landsting, 2018). Plattformen förväntas även stödja moderna och 

mobila e-hälsolösningar och ska anpassas för medarbetarnas arbetsflöden (Skåne Läns 

Landsting, 2018). 

 

I de studier vi har tagit del av har utbildning av användare inom HIT inte haft grundläggande 

fokus vid stadiet före implementation, eller “pre-implementation”. Vi har även identifierat att 

det föreligger brister inom forskning med fokus på regionalt verkställande beslutsfattares 

uppfattning och värdering av utbildningsperspektivet inför implementation av HIT, inom en 

offentlig sjukvårdskontext. 

 

1.2 Problemformulering 

Med bakgrund i den litteratur vi tagit del av är de uppenbara utmaningarna vid utbildning och 

träning av anställda vid implementation av HIT-system ett fenomen vi anser av värde att 

beakta ytterligare. Durlak et al., (2008) fann indikationer utifrån en granskning av 81 

rapporter att det fanns minst 23 kontextuella faktorer som påverkar implementationer. 

Implementations-processen är påverkad av variabler, vilka är relaterade till samhälle, 

leverantörer och innovationer, organisatorisk funktionalitet samt träning och teknisk assistans. 

De variabler, vilka frambringades av Durlak et al., (2008), exempelvis variabeln samhälle, 

tydliggjordes i Danmark när den danska motsvarigheten av SDV - “Sundhedsplatformen” 

skulle implementeras. 

 

Utbildning och träning av användare är etablerat som en kritisk framgångsfaktor vid 

implementation av HIT-system (Pantaleoni et al 2015; Valacich et al., 2016; Cresswell & 

Sheikh 2013). Den forskning vi har tagit del av är däremot bristfällig i koncentration på 

utbildning och träning av användare inför implementation inom en offentlig sjukvårdskontext. 

Problemen, vilka uppstod vid implementation av den danska motsvarigheten av SDV, tyder 

enligt vår uppfattning på att det finns utrymme och behov för vidare forskning eftersom det 

finns likheter mellan de danska och de svenska sjukvårdssystemen. 
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1.3 Forskningsfråga 

De ämnen vi har valt att belysa i inledning, bakgrund och problemformulering för studien 

mynnar ut i frågeställningen, vilken lyder:  

 

• Hur uppfattar och värderar beslutsfattare på regionalt verkställande nivå 

utbildningsperspektivet inför implementation av ett hälsoinformatiskt system? 

1.4 Syfte 

Denna studie bedrivs ur tre perspektiv: 

• Utifrån litteraturstudien, samtal med personer inom/i anslutning till sjukvården samt 

nyhetsrapporteringar och artiklar upplever vi att det existerar en 

utbildningsproblematik inom sjukvården vilket vi anser är av värde att beakta.  

• Region Skåne står inför ett förändringsarbete av en storlek vilket tidigare inte har 

gjorts på nationell nivå i Sverige. Implementation av SDV är ett verksamhetsprojekt 

vilket innebär stora förändringar i verksamhetsprocesser och digitalisering av 

sjukvården inom regionen. Vi vill kunna skapa en diskussion avseende beslutsfattares 

tankar och värderingar kring utbildning inför implementation av HIT-system. 

• Sjukvården är ett område vilket har fångat vårt intresse. Tidigare studier har beaktat 

utbildningsperspektivet vid implementation av hälsoinformatik, vilka har haft 

beslutsfattare som målgrupp. Däremot upplever vi, utifrån den litteratur vi har tagit del 

av, att det finns en avsaknad av studier, vilka har lagt fokus vid 

utbildningsperspektivet och beslutsfattares uppfattningar samt värderingar kring detta 

inom en offentlig sjukvårdskontext, inför implementation av HIT-system. 

 

Intentionen med studien är att jämföra olika beslutsfattares åsikter med varandra och 

identifiera om det finns vitala skillnader mellan uppfattningar och värderingar kring 

utbildningsperspektivet inför förändringsarbetet. Samt övergripande redogöra för 

beslutsfattare på verkställande nivås uppfattning och värdering av utbildning av användare 

inför implementation av ett HIT-system.  

 

Vår förhoppning är att vår forskning kan ligga till grund för en ökad förståelse inför 

utveckling av HIT-system för sjukvården i en offentlig kontext. Vi anser att det finns ett värde 

i att undersöka detta eftersom effektivisering av sjukvården samt införanden av HIT-system 

är, utifrån den forskning vi har tagit del av, ett prioriterat område. Mycket forskning har gjorts 

på implementationer i privat finansierad kontext men vi upplever att det finns brister inom 

akademisk litteratur som kan bidra till den offentliga kontexten. 

 

1.5 Avgränsningar 

Vi ämnar studera utbildningsperspektivet i det skede av implementation Region Skåne 

befinner sig, alltså före implementation. Faktorer vilka vi anser har en direkt inverkan på 

implementation, utöver utbildning och träning av användare, har vi inte tagit i lika stor 

beaktning. Vissa frågor, vilka ställdes till intervjupersonerna, är gällande informanternas 
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uppfattning om utbildning inom de befintliga system vilka används idag. Motiveringen till 

detta är att vi anser det av värde för studien att beakta utbildningsperspektivet i sitt nuvarande 

skede för att skapa en förståelse för hur intervjupersonerna uppfattar och värderar utbildning 

idag.    

 

Politiker som inom den svenska sjukvården är de högsta beslutsfattarna är inte inkluderade i 

studien, då de inte aktivt deltar vid implementation.  

 

Vi ämnar inte till att undersöka skillnader mellan Danmark och Sverige i vare sig kontext eller 

avseende utbildning. Detta har endast redogjorts för att skapa förståelse för 

utbildningsperspektivet inom en offentlig sjukvårdskontext, och problem som detta kan 

medföra.  

 

De intressenter, vilka är placerade inom studiens avgränsning är personer i styrgruppen, på 

regional verkställande nivå inom Region Skåne, samt deras närmsta intressenter. 

1.6 Huvudsakliga begrepp 

EMR - Electronic Medical Record 

 

Electronic Medical Records (EMRs) är digitala versioner av klinikers tabeller. Ett EMR 

innehåller information om patienters läkarbesök och behandlingar inom en verksamhet 

(Health IT Buzz, 2018).  

 

EHR - Electronic Health Record 

 

Electronic Health Records (EHRs) innehåller all funktionalitet vilken EMR gör, men även 

mer. EHRs fokusera på patienters hälsa i sin helhet och övergränsar vanlig klinisk information 

insamlad av kliniker och inkluderar en bred syn på vård av patienter (Health IT Buzz, 2018).  

 

EMR vs EHR  

Praktiserande kliniker, vilka dagligen nyttjar teknologiska verktyg, har en tendens att förväxla 

EHR med EMR och använda dessa termer ersättligt, när det finns en distinktion 

(TechnologyAdvice, 2018).   

 

Vi inkluderar litteratur om både EMR och EHR i vår studie. EMR är i många fall en del av 

EHR, därför anser vi att det är av värde att beakta båda.  

 

SDV - Sammanhållen Digital Vårdmiljö 

 

HIT - Health Information Technology 

 

Utbildning 

Utbildning syftar till lärande av teori. Traditionellt kan utbildning användas för att förstärka 

grundläggande kunskaper (eLearning Industry, 2018).  

 

Träning 
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Träning definieras, enligt Noe (1986), som planerad inlärning vilken syftar till att förändra 

individers kunskap, åsikter eller färdighet.   

 

Utbildning vs Träning 

“Lärande” (utbildning) och “träning” används ofta ömsesidigt (eLearning Industry, 2018). 

Skillnaden mellan termerna kan beskrivas följande:  

 

“The worker, who takes training, in the organization, is said to have had some education and 

thus, there is no training, without education.” (Key Differences, 2018). 

 

Definitionen som vi redogör för ovan påvisar att skillnaden mellan utbildning och träning är 

vag. Inom den kontext vår studie är genomförd är det svårt att definiera om det huvudsakligen 

är ett tränings- eller utbildningsbehov för användarna. Användarna har begagnat det tidigare 

systemet och bör således ha kunskap inom detta, men om detta anses vara tillräckligt för att 

definiera kunskapsspridande aktiviteter vid införandet, som endast träning, är oklart. Vi har 

därför valt att ta del av litteratur som berör såväl utbildning som träning, med uppfattningen 

att innebörden är densamma.  
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2 Litteraturgenomgång 

2.1 Svensk kontext 

Sjukvården i Sverige är organiserad på tre nivåer: nationell, regional och lokal nivå (Anell et 

al., 2012). På nationell nivå är det Riksdagen och Regeringen vilka beslutar om lagändringar 

medan de politiska uppgifterna på regional och lokal nivå ansvaras av landstingen och 

länsstyrelserna respektive kommunernas verksamheter (Regeringens hemsida, 2015).  

Det finns en lokal självstyrande tradition inom svensk sjukvård (Anell et al., 2012). 

Decentralisering av ansvarsfördelningen inom svensk sjukvård är inte enbart gällande mellan 

centrala och lokala styrelseskick, men även en decentralisering inom de egna länen (Anell et 

al., 2012). Övergripande mål och handlingssätt bestäms på nationell nivå medan själva 

ansvaret för tillhandahållandet av sjukvården bestäms av de lokala myndigheterna (Glenngård 

et al., 2005). Sedan slutet av 90-talet har det gjorts kraftansträngningar för att stärka det 

nationella inflytandet, vilket delvis grundar sig i behovet att bättre samordna vården samt 

minska på regionala skillnader (Anell et al., 2012). Privat sjukvård existerar även i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2018). Tillhandahållandet av privat sjukvård måste däremot ske i förbindelse 

med länsstyrelse, kommunstyrelse eller andra lokala myndigheter (Socialstyrelsen, 2018).  

 

I jämförelse med andra EU länder har svenska kommuner och länsstyrelser ett bredare 

spektrum i ansvarsfördelningen av politiska beslut (Anell et al., 2012). Kommuner och 

länsstyrelser livnär sig oberoende av varandra, vilket innebär att länsstyrelse och de beslut 

vilka fattas inom länsstyrelse inte är överordnade kommunerna (Anell et al., 2012). På det 

lokala och regionala nivåerna finns det mångåriga traditioner av politiskt samförstånd där det 

är vanligt förekommande att olika politiska partier samarbetar inom sjukvården (Anell et al., 

2012). Sjukvården utgör cirka 90 % av länsstyrelsens och den regionala ansvarsfördelningen 

(Anell et al., 2012). 

 

 

2.2 Utvärdera träning 

Träning är en av de mest flexibla och adaptiva sätten att förbättra resultat inom organisationer 

(Rosen et al., 2008). En grundlig behovsanalys är avgörande för att förstå vem som ska 

utbilda, vilka man ska träna och hur man bäst ska kunna utbilda sig. Chin (2004) fann i en 

utvärdering av läkare att mer än 50 % av de tillfrågade mindes mindre 50 % av den kunskap 

de ansåg vara viktigt vid de initiala utbildningstillfällena. Och argumenterar vidare för att 

pågående utvärdering, utbildning och träning är nödvändigt för att optimera läkares 

effektivitet vid implementation av HIT-system (Chin, 2004).  

 

Weaver et al, (2010) menar att det är viktigt att beakta kompetensnivån bland personalen som 

ska genomgå träning. Olika delar av medicinska team har olika yrkesbakgrunder, färdigheter 

och erfarenheter (Weaver et al., 2010). Cervai & Polo (2015) menar att i såväl litteraturen 

som praktiken, i synnerhet vården, existerar problematik gällande hur man ska utvärdera 

träning på ett systematiskt och effektivt sätt med fokus på resultat av lärande. Det är viktigt att 
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kontinuerligt utvärdera effekt av initial träning, samt att ta itu med fortlöpande träningsbehov 

efter den initiala system-implementationen (Pantaleoni et al., 2015). 

Klassiska ramverk för att utvärdera träning visar på flera nivåer på vilka utbildning kan 

utvärderas; (1) Reaktioner (t.ex. grad av tillfredsställelse), (2) lärande (t.ex. grad av ökad 

kunskap och/eller attityd-förändringar), (3) beteende (t.ex. på jobbet) samt (4) resultat (t.ex. 

till vilken grad utbildningen bidrar med värde till arbetet för patienten och/eller 

organisationen) Weaver et al ., (2010). 

2.3 Digitala journalsystem 

Definitionen av digitala journalsystem är enligt Zuniga et al. (2010) register av uppgifter om 

individer och deras hälsotillstånd, vanligtvis lagrade inom databaser eller annan digital media. 

Digitala journalsystem används främst i syfte att sätta upp mål och planera vård av patienter, 

dokumentera framförande av vården samt analysera utfallet av behandlingar (Häyrinen et al., 

2008). Listan med data som digitala journalsystem hanterar kan göras lång. Detta innefattar 

dokumentation av patientmöten, problem, medicinering, vitalparametrar, patienters 

medicinhistoria, immunisering, laboratoriedata, röntgenologi rapporter (Simon et al., 2008) 

med mer. Möjligheterna, vilka digitala journalsystem tillför inkluderar att förbättra kvaliteten 

på sjukvård, vilken tillhandahålls genom beslutsstödsfunktioner, utöka samarbetet mellan 

personer i olika vård-team samt tar itu med sjukvårdsleverantörers informationsbehov (Terry 

et al., 2008).  

 

Akademisk litteratur bidrar med olika definitioner av digitala journalsystem vilket självfallet 

bidrar till att definitionen i sig kan vara svårtolkad (Benson, 2010). Idén om ett enda digitalt 

journalsystem, vilket kan appliceras på samtliga verksamhetsområden inom sjukvården, har 

inte visat sig vara lyckat historiskt, med undantag från de tillfällen där systemen har kunnat 

skräddarsys för individuella behov (Benson, 2010). 

2.4 Användares förståelse för digitala journalsystem 

Förändringsarbetet vilka Region Skåne står inför med implementationen av ett HIT-system 

medför behovet av att involvera en rad olika intressenter i processen. Att aktivt involvera 

intressenter inför implementation syftar, enligt Cresswell & Sheikh (2013), till att undersöka 

organisationens beredskap till förändring. Detta kan möjliggöras inför implementation genom 

att behandla användares betänkligheter och behov, föra samtal om hur det nya systemet kan 

möta och passa in med dessa behov, förmedla visionen och ett klargörande om att förändring 

inom verksamheten är svårt, men att denna svårighet kan övervinnas (Cresswell & Sheikh, 

2013). Eftersom varje system är unikt är utbildning ofta ett krav (Ludwick & Doucette, 2009). 

Intensiteten av träning, träningens tidpunk och tillgänglighet samt tillgång till stöd efter 

implementation är aspekter som samtliga påverkar användarupplevelsen (Ludwick & 

Doucette, 2009).   

Ett aktivt främjande av olika intressenters engagemang före implementation kan bidra till 

reducering av motståndskraft och ökad acceptans från användare (Cresswell & Sheikh, 2013). 

Systemets krav, för att kunna tillfredsställa användares behov genom att lyckas utföra 

nödvändiga arbetsuppgifter, är en av de viktigaste faktorerna varför användares involvering är 

väsentlig för en lyckad implementation (Cresswell & Sheikh, 2013).  
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Benson (2010) menar att användarna inte fullt ut förstår vad de vill ha ut från ett nytt system, 

ännu mindre angående vad andra parter har möjligheten att tillhandahålla 

implementationsmässigt. De flesta användare är inte tekniskt kvalificerade nog och har för 

dålig förståelse för utvecklingslivscykeln för att granska kravspecifikationer (Benson, 2010). 

Konsekvensen blir istället att användare insisterar på ny funktionalitet efter att 

schemaläggning och budgetering för systemet är fastställt (Benson, 2010). Detta är enligt 

(Benson, 2010) en av anledningarna till att användare behöver en bättre kunskapsnivå inom 

HIT än den som tidigare tillhandahållits. 

 

2.4.1 Teknisk komplexitet 

Det är inget under att sjukvården och hälsoinformatik är komplext (Benson, 2010). 

Informationen inom digitala journalsystem inkluderar bland annat remisser och 

utskrivningsbrev från olika läkare, utredningsfynd från laboratorium, medicinlistor, EKG-

utvecklingar samt patienthistoria, undersökning och anteckningar vilka har förts av varje 

läkare (Benson, 2010). Varje läkare kommunicerar även med en mängd olika, specialiserade 

utrednings- och behandlingstjänster, vårdsamfund samt administrativa och bidragsgivande 

organ (Benson, 2010). Denna typ av komplexa många-till-många förlopp är rådande inom 

sjukvården och socialvården (Benson, 2010). Att kunna uthärda komplexiteten vilket 

implementation av digitala journalsystem medför kräver ökad kommunikation och ett 

horisontellt samarbete mellan alla olika intressenter (Sidek & Martins, 2017). 

I situationer, vilka präglas av teknisk komplexitet, har utbildning en kraftfull effekt på en 

lyckad implementation (Rajeev & Philip, 2007). Tekniskt komplexa förnyelser av 

informationssystem medför även krav på användarna att arbeta med främmande teknologier 

samt utföra sina arbetsuppgifter på olika sätt (Rajeev & Philip, 2007). Det nya systemet och 

kunskap inom verksamhetsmiljön, vilket användarna behöver erhålla för att på bästa sätt dra 

nytta av de nya teknologierna, påverkas av teknisk komplexitet (Rajeev & Philip, 2007). Av 

denna anledning är oftast specialister den huvudsakliga källan för att öka kunskap inom 

förståelsen för systemet (Rajeev & Philip, 2007). Således är formell utbildning av användare 

en viktig medling där användaren har möjligheten att förvärva denna kunskap (Rajeev & 

Philip, 2007).  

2.5 Beslutsfattare 

Feldman et al., (2014) ger insyn i hur starkt ledarskap, vid implementation av ett storskaligt 

amerikanskt HIT-system, Inova Health System, var en kritisk komponent för en lyckad 

implementation. Vid brist på framsteg vid implementation, på grund av att nyckelpersoner 

inte fanns tillgängliga och schemaläggning var för pressad, visade istället Inova’s Chief 

Technology Officer (CTO) vägen för lyckad implementation (Feldman et al., 2014). Dennes 

unika förmåga att vara en intern hjälte (champion) och beslutsfattare stärkte avsevärt 

projektets framgång (Feldman et al., 2014). 

          

Implementation av ny teknologi är utfall baserade på vidtagna åtgärder från beslutsfattare och 

användare (Rajeev & Philip, 2007). Dessa handlingar, vilka inkluderar träning och förändring 
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av verksamhetsprocesser, resulterar i förvärvande av ny kunskap och skapande av nya 

strukturer vilka är kritiska för lyckad implementation (Rajeev & Philip, 2007). Däremot 

behöver beslutsfattare inte förstå varje detalj inom klinisk vård (Benson, 2010). Enligt Benson 

(2010) lägger beslutsfattare fokus vid tillhandahållande av en säker och effektiv service, 

innefattande administration av patienters besök och vistelser, kontroll av sjukvårdens kvalitet, 

det vill säga säkerhet, patienters upplevelser samt kostnader och möjligheter för att förbättra 

effektivitet. Kaye et al., (2010) menar att beslutsfattare baserar sina beslut på underbyggande 

bevis, men eftersom det aldrig finns tillräckligt med bevis blir utfallet istället att beslutsfattare 

tvingas basera besluten på erfarenhet, intuition, sunt förnuft och villighet att anamma 

innovation och förändring. Trots denna brist på bevis vid beslutsfattande är ett flertal länder, 

främst de skandinaviska, Danmark, Finland, Norge och Sverige, framstående när det gäller att 

implementera HIT-system (Kaye et al., 2010). 

 

Det finns en stor uppsättning olika viktiga faktorer inför implementation av HIT, vilka kan 

anses vara av värde för beslutsfattare att beakta. Däremot menar Yusif et al., (2017) att det 

finns brister i befintliga mätverktyg för att utvärdera organisationers beredskap inför HIT-

implementation. Av denna anledning finns det behov av pålitliga mätverktyg för att undersöka 

de allra vanligaste faktorerna vilka, om beaktade, kan minska misslyckande vid införande av 

informationssystem (Yusif et al., 2017). De vanligaste faktorerna beslutsfattare bör beakta 

menar Yusif et al., (2017) är:  

 

• Grundläggande beredskap (Core Readiness) - t.ex, identifiera behov, motivation och 

tillit gentemot systemet,  

• Avtal- och upphandlingsberedskap (Engagement and buy-ins - readiness) t.ex, 

identifiera potentiella nackdelar och fördelar ur ett ekonomiskt perspektiv 

• Teknologisk beredskap (Technological Readiness) - t.ex, IT-support, hårdvara och 

nätverk, 

• IT-teknisk beredskap (IT-skills Readiness) - t.ex, tillgång till personal som kan vara 

ansvariga för högkvalitativ träning inom området IT.  

 

(Yusif et al., 2017) 

2.6 Före implementation 

HIT-implementationer består av tre operativa faser, före, under och efter implementation. 

Fasen före implementation är viktig och fokuserar på aktiviteterna som kan främja framgång i 

ett senare skede av projektet (Ghazisaeidi et al., 2014). På grund av betydelsen av struktur, 

processer, prestationsrelaterade aspekter och enhetliga system för sjukvården krävs en 

utvärdering före implementation för att minska felprocenten vid implementation (Ghazisaeidi 

et al., (2014). 

 

Utvärdering som gjorts innan E-Hälsosystemutveckling (dvs. före genomförande) är särskilt 

relevant på grund av dess komplexitet (Li, J et al,. 2010). Likt genomförandet av alla 

informationssystem i ett organisatoriskt sammanhang kräver acceptans av ett 

informationssystem korrekt planering och hantering för förändring. Implementation av 

digitala journalsystem representerar en besvärande förändring inom vården. Sjukvårdens 

bedömning av beredskap, en del av utvärderingen före genomförandet, blir ett viktigt krav 

inför genomförandet Li, J et al,. (2010). Li, J et al,. (2010) menar vidare att med tillräcklig 
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förberedelse ur ett organisatoriskt perspektiv kan system skräddarsys och säkerställa minimala 

arbetsflödesstörningar under och efter implementation. Detta bekräftas av Biruk et al., (2014) 

som menar att nyckelfaktorer som orsakar problem vid HIT-implementationer inte endast är 

de utmaningar som sker i implementationsfasen utan även bristen på aktiviteter kopplade till 

stadiet före införandet, såsom resurser och organisatorisk förberedelser kan främja en lyckad 

implementation. Stadiet inför implementation är ett viktigt steg som inte bör förbises. Många 

organisationer har gjort ett bra jobb med att definiera sina behov och välja en lämplig 

leverantör, men misslyckas ändå för att de helt enkelt inte var tillräckligt förberedda 

(Ginsberg, D., 2011). 

 

2.7 Utbildning 

2.7.1 Exempel på utbildning 

Den vanligaste formen av träning inom organisationer är fortfarande traditionell 

instruktörsledd “klassrumsträning”. En slutsats från erfarenheter vid användarutbildning enligt 

Valacich et al (2016) är att det är effektivt att först utbilda ett fåtal “key users” vilka i ett 

senare skede kan fungera som stöd för övriga användare vid utbildning. Ofta är utbildning och 

träning mest effektiv om fokus appliceras på specifika grupper. Organisationer tenderar att 

alltmer använda sig av så kallad “e-learning”, som en nyckel till att erbjuda bra utbildning 

inom nya system(Valacich et al., 2016). Även om “e-learning” i dess term inte är direkt 

preciserad har det generellt samma innebörd som distansträning, vilket innebär en formell 

utbildning som är utformad för att kunna ske på distans, med hjälp av datorbaserad 

elektronisk kommunikation (Valacich et al., 2016).  

2.7.2 Utbildning av användare inom informationssystem 

När det talas om utbildning och stöd kan de två begreppen ofta uppfattas som separata ting, 

men eftersom båda begreppen ibland sammanfaller inom större organisationer är det inte 

alltid simpelt att göra en distinktion mellan dem (Valacich et al., 2016). Användning av 

informationssystem kräver onekligen någon slags datorvana (Valacich et al., 2016). Även om 

organisationer kontinuerligt utbildar medarbetare inom många olika verksamhetsområden 

finns det dessvärre en tendens att investera för lite resurser i utbildning inom användning av 

informationssystem (Valacich et al., 2016).  

 

Utbildning som faller inom ramen för informationssystemets koncept, det vill säga själva 

förståelsen för vad systemet kommer att medföra, bör inledas tidigt inom 

implementationsfasen. Denna typ av utbildning och stöd för användarna kan bistå till att 

‘släppa taget’ om föråldrade koncept och verksamhetsprocesser (Valacich et al., 2016).   

Rajeev & Philip (2007) menar att effekter av träning under implementation är beroende av 

teknisk komplexitet. De argumenterar vidare för att träning är nödvändigt och en kritisk 

komponent vid en lyckad implementation när teknisk komplexitet är hög, men inte lika 

kritiska när denna faktor är låg (Rajeev & Philip, 2007). 
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En nyckelutmaning under implementation är att överkomma slutanvändares varierande 

motstånd till förändring samt motivera användaren att anpassa sig till ett nytt arbetssätt 

(Rajeev & Philip, 2007). 

2.7.3 När utbildning gjorde skillnad i praktiken 

Benson (2010) redogör för ett typfall från ett förändringsarbete inom hälsosektorn i Danmark, 

lanseringen av projektet MedCom, där utbildningsaspekten var en av tre kritiska faktorer för 

en lyckad tillämpning av en standardiserad klinisk terminologi, för den danska sjukvården. 

 

Under ett mångårigt samarbete med offentliga myndigheter, sjukvårdsorganisationer samt 

privata firmor lyckades den danska regeringen utveckla en uppsättning av standarder för 

remisser, utskrivningsbrev, laboratoriska & radiologiska yrkanden och referat, ordinering 

samt ersättningskrav, baserade på den Europeiska standarden CEN TC251 (Benson, 2010). 

Dessa detaljerade företeckningar testades i 11 regionalt styrda pilot-projekt och reviderades i 

efterhand samt testades på nytt i ytterligare 15 projekt (Benson, 2010). 

 

Problemen som identifierades i de ursprungliga pilotstudierna var att standarderna ibland inte 

manifesterades eller var feltolkade på grund av otydligheter i definitioner av data, kod-

scheman och avsaknad av klarhet för vilka komponenter som ansågs tvingande eller frivilliga 

(Benson, 2010). Genom en treårig satsning, i form av ett konsolideringsprojekt, lyckades den 

danska regeringen med en revidering av de uppsatta standarderna vilket bidrog till en 

certifiering av 53 versioner av programvaror och en minskning av felfrekvens på mer än 70 % 

(Benson, 2010).  

 

En av de tre kritiska faktorerna till en lyckad implementation inom den danska hälsosektorn 

var att projektet arbetade förebyggande och innovativt med utbildning av leverantörerna 

(Benson, 2010). De andra två var att projektet hade regelbundet politiskt stöd samt upprättat 

samarbete mellan den danska regeringen, näringslivet och leverantörer inom sjukvården 

(Benson, 2010). Anledningen till varför utbildning benämndes som en kritisk faktor var att 

leverantören skulle ha precis samma förståelse för specifikationerna som de kravställande 

(Benson, 2010). Utbildningen kunde realiseras och kunskapsbarriärerna överlappas i form av 

särskilda workshops, dit mjukvaruutvecklare från leverantörernas företag bjöds in (Benson, 

2010). Dessa workshops var framgångsrika tack vare det stora antalet deltagare, samarbete 

och vänskapsförbund (Benson, 2010).  

2.7.4 Utbildning som kritisk framgångsfaktor  

Cresswell & Sheikh (2013) argumenterar för att kritiska framgångsfaktorer (Critical Success 

Factors) vid implementation av HIT bör ses som riktlinjer, och menar att det viktigaste 

kretsar kring förmågan att kunna skräddarsy dessa faktorer inom implementationens kontext. 

Att implementationer av hälsoinformatik är komplext kan vara en anledning till att det är svårt 

att definiera CSF, då varje implementation sker inom en kontext som ofta kan skilja sig från 

en annan (Cresswell & Sheikh, 2013). Tidigare forskning av HIT-implementation har 

identifierat gemensamma kontextuella faktorer vilka påverkar implementationsprocess och 

resultatet (Snyder et al., 2006). Snyder et al (2006) menar att två av de viktigaste faktorerna är 

IT-innovation och miljön. När dessa kontextuella faktorer inte uppmärksammas kan detta 

resultera i att framgång av implementation försvagas (Snyder et al., 2006). 
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Feldman et al., (2014) identifierar inte utbildning eller träning som en av de viktigaste 

aspekterna vid implementation. I kontrast till detta menar Keshavjee et al. (2006), vilka 

utifrån en granskning av 125 olika implementationer av HIT identifierar träning och 

utbildning som nyckelfaktorer för att kunna genomföra en lyckad implementation. Keshavjee 

et al. (2006) skriver vidare att utbildning och träning bör ske fortlöpande och inte endast i ett 

initialt skede. Utbildning och träning i nära kontakt med användare bör alltså ske redan innan 

implementation är genomförd (Keshavjee et al., 2006). Detta bekräftas av Sidek et al., (2017) 

i en mer aktuell studie av implementation av ett digitalt journalsystem inom tandvården. Sidek 

et al., (2017) hävdar att träning spelar en fundamental roll vid implementation. Vidare menar 

Sidek et al., (2017) att användares första kontakt med systemet och deras kunskap inom 

systemet påverkar engagemang, motivation och viljan att acceptera förändring.  

 

MacKinnon & Wasserman, (2009) menar att omfattande bedömning, gällande vilken typ av 

personal och kunskapsnivå som krävs, är av yttersta vikt. Under implementation kommer 

personal tillkomma och falla bort och det bör finnas en process för att träna personal med 

framtiden i åtanke (MacKinnon & Wasserman, 2009). Att utveckla en kultur där man delar 

kunskap mellan anställda kommer säkerställa att organisationens kunskapsbas alltid är 

adekvat (MacKinnon & Wasserman, 2009). 

2.7.5 Utbildning & Produktivitetsminskning  

Barry (2016) belyser att utbildning av användare faller inom ramen för en av två huvudsakliga 

kostnadskategorier, systemkostnader samt förorsakade kostnader (t.ex. leverantörens 

förlorade intäkter som en konsekvens av en tillfällig minskning av produktivitet). Vanligtvis 

kräver implementation av digitala journalsystem åtagande för införskaffande av hårdvara, 

mjukvara, systemadministration, användarsupport och träning samt bemanning av tekniskt 

talangfulla personer (Randeree, 2007).  

 

Sjukvårdspersonals kortsiktiga produktivitet kan även den påverkas av införandet av ett nytt 

digitalt journalsystem (Barry, 2016). Under implementation kan produktivitet hos personal 

minska med så mycket som 15 % - 25 %, upp till en månad efter implementation (Barry, 

2016). Inom ramen för problem, vilka kan uppstå som en konsekvens av en implementation 

och anpassning av digitala journalsystem menar Barry (2016) även att läkares produktivitet 

minskar markant under implementation. I en undersökning från 2011 granskade Medical 

Group Management Association (MGMA) sina medlemmar och fick 4,588 svar på frågor om 

problemen med anpassning av digitala journalsystem inom vården (Barry, 2016). Resultaten 

visade att 78 % av svaranden upplevde minskning av produktivitet under implementation 

samt att 67 % upplevde att produktivitetsminskningen kvarstod även efter implementation 

(Barry, 2016). 

 

Mindre påtagliga systemkostnader, vilka är nödvändiga för en bättre förståelse av de totala 

kostnaderna som en implementation av ett informationssystem medför, är tiden där 

medarbetarna är involverade inom implementation (McGowan et al., 2008). Dessa kostnader 

kan vara centraliserade kring utbildning, men även innefatta behovet av att anställa ytterligare 

medarbetare för planering, kompetensutveckling och IT-stöd där leverantören inte 

tillhandahåller detta understöd (McGowan et al., 2008). Ajami et al. (2008) bekräftar detta då 

de menar att läkare måste jämföra de medförda kostnaderna att skapa och stödja den egna IT-

strukturen och applikationer med de kostnader, vilka utnyttjandet av externa leverantörer och 
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tjänster för med sig. Organisationers krav på önskade produkter, vilka tillhandahålls av 

leverantörer, specificerar oftast de mest gynnsamma nivåer av användarstöd, kontroll, 

tillgänglighet, säkerhetskopior, förbättring med mera (Spallek et al., 2014). Detta kan 

potentiellt resultera i högre kostnader för systemet (Spallek et al., 2014). 

 

2.8 Teoretisk översiktstabell 

Utifrån litteraturen har vi skapat 7 olika teman för att använda som underlag vid utformningen 

av intervjufrågorna. I tabellen redovisar vi endast de utdrag från litteraturen vi anser vara mest 

relevant kopplat till varje tema. 

Tabell 1: Sammanställning av litteraturstudie 

 

Tema Litteraturgenomgång Referens 

Identifiera behov avseende 
utbildning 

• De flesta användares tekniska 
kompetenser och förståelse för 
utvecklingsarbetet är otillräcklig för att de 
skall kunna granska kravspecifikationer 

 
• Utbildning som är aktuell för 

informationssystemets koncept, alltså 
själva förståelsen för vad systemet 
kommer att medföra, bör tidigt inledas 
under implementation 

 
• Att aktivt involvera intressenter före 

implementation syftar till att undersöka 
organisationens beredskap till förändring. 
Detta kan möjliggöras inför 
implementation genom att bland annat 
behandla användares betänkligheter och 
behov, föra samtal om hur det nya 
systemet kan möta och passa in med 
dessa behov 
 

• Implementation av ett digitalt 
journalsystem för samtliga 
verksamhetsområden har historiskt sätt 
inte visat sig lyckat. Undantaget är de 
gånger systemen har lyckats skräddarsys 
för individuella behov´ 
 

• Omfattande bedömning, gällande vilken 
typ av personal och kunskapsnivå som 

krävs, är av yttersta vikt. 

• Benson. T., 
2010 

 

 

• Valacich et 
al., 2016 

 

• Cresswell & 
Sheikh, 2013 

 
 
 
 

 

• Benson, 2010 

 
 

• MacKinnon & 
Wasserman, 

2009 

Utbildning som kritisk  
framgångsfaktor 

• Kritiska framgångsfaktorer vid 
implementation av HIT bör ses som 
riktlinjer, och menar att det viktigaste 
kretsar kring förmågan att kunna 
skräddarsy dessa faktorer inom 
implementationens kontext 

• Cresswell & 
Sheikh, 2013 
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• Utbildning och träning bör ske fortlöpande 
och inte endast i ett initialt skede. 
Utbildning och träning i nära kontakt med 
användaren bör ske redan innan 
implementation är genomförd 
 

• Träning spelar en fundamental roll vid 
implementation. 

• Keshavjee et 
al., 2006 

 

• Sidek et al, 
2017 

Förberedelser avseende  
utbildning 

• Utbildning som faller inom ramen för  
informationssystemets koncept, det vill 
säga själva förståelsen för vad systemet 
kommer att medföra, bör inledas tidigt 
inom implementationsfasen. 
 

• En nyckelutmaning under implementation 
är att överkomma slutanvändares 
varierande motstånd till förändring samt 
motivera användaren att anpassa sig till 
ett nytt arbetssätt 

• Effekter av träning vid implementation är 
beroende av teknisk komplexitet. Träning 
är en kritisk komponent vid lyckad 
implementation när teknisk komplexitet är 
hög, men inte lika kritisk när den är låg 

• Med tillräcklig förberedelse ur ett 
organisatoriskt perspektiv kan system 
skräddarsys och säkerställa minimala 
arbetsflödesstörningar under och efter 
implementation 

• Nyckelfaktorer som orsakar problem vid 
HIT-implementationer inte endast är de 
utmaningar som sker i 
implementationsfasen utan även bristen 
på aktiviteter kopplade till stadiet före 
införandet, såsom resurser och 
organisatorisk förberedelser kan främja en 
lyckad implementation 

• Valacich et al, 
2016 

 
 

• Rajeev & 
Philip, 2007 

 
 
 

• Rajeev & 
Philip, 2007 

 

 

• Li, J et al, 
2010 

 

• Biruk et al, 
2014 

Implementationsfaser  
avseende utbildning 

• HIT-implementationer består av tre 
operativa faser, före, under och efter 
implementation. Fasen före 
implementation är viktig och fokuserar på 
aktiviteterna som kan främja framgång i ett 
senare skede av projektet  

• Ghazisaeidi et 
al, 2014 

Kostnader avseende  
utbildning 

• Under implementationsfasen kan 
produktiviteten bland personalen minska 
med så mycket som 15 - 25% och upp till 
en månad efter implementationen 

 
• Mindre påtagliga systemkostnader, vilka 

är nödvändiga för en bättre förståelse av 
de totala kostnaderna som en 
implementation av ett system medför, är 
tiden där medarbetarna är involverade 
inom implementationen 

• Barry, 2016 

 
 

 

• McGowan et 
al., 2008 
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• Även om organisationer kontinuerligt 

utbildar medarbetare inom många olika 
verksamhetsområden finns det dessvärre 
en tendens att investera för lite resurser i 
utbildning inom användning av 
informationssystem. 

 
 
 

• Valacich et al, 
2016 

 

 

Mäta värdet av utbildning • Användning och användarupplevelser är 
faktorer vilka mest frekvent används för att 

mäta framgång vid implementation. 

 
• (i synnerhet vården) finns det en 

problematik gällande hur man ska 
utvärdera träning på ett systematiskt och 
effektivt sätt med fokus på resultat av 
lärandet. 

• Det är viktigt att kontinuerligt utvärdera 
effekt av initial träning, samt att ta itu med 
fortlöpande träningsbehov efter den initiala 
system-implementationen 

• Rajeev & 
Philip, 2007 

 

 

• Cervai & 
Polo, 2015 

 

• Pantaleoni et 
al, 2015 

Problematiskt avseende 
utbildning 

• Effekter av träning vid implementation är 
beroende av teknisk komplexitet 

• Att implementationer av hälsoinformatik är 
komplext kan vara en anledning till att det 
är svårt att definiera CSF 

 

• De flesta användare är inte tekniskt 
kvalificerade nog och har för dålig 
förståelse för utvecklingslivscykeln för att 
granska kravspecifikationer. 
Konsekvensen blir istället att användare 
insisterar på ny funktionalitet efter att 
schemaläggning och budgetering för 
systemet är fastställt. 

 

• Användares första kontakt med systemet 
och deras kunskap inom systemet 
påverkar engagemang, motivation och 
viljan att acceptera förändring 

 

• Utbildning som faller inom ramen för 
informationssystemets koncept, det vill 
säga själva förståelsen för vad systemet 
kommer att medföra, bör inledas tidigt 
inom implementationsfasen. Denna typ av 
utbildning och stöd för användarna kan 
bistå till att ‘släppa taget’ om föråldrade 
koncept och verksamhetsprocesser. 

  

• Träning av slutanvändare är essentiellt för 
implementation samt slutanvändarens 
tillfredsställelse gentemot systemet 

• Rajeev & 
Philip, 2007 

• Cresswell & 
Sheikh, 2013  

 

• Benson, 2010 
 
 
 
 

 

• Sidek et al, 
2017 

 

 

• Valacich et al, 
2016 

 
 
 
 
 
 

• Pantaleoni et 
al, 2015 
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2.9 Intervjufrågor 

De 7 olika teman som redovisas i (tabell) mynnar ut i 13 frågor kopplade till varje tema. 

Utöver dessa 13 frågor har vi valt att inleda intervjun med två frågor och en följdfråga 

gällande intervjupersonens syn på hur de arbetar med utbildning i dagens system. Nedan 

redovisas kopplingen tema-fråga. 

 

Befintlig utbildning, förbättring 

• Fråga 1) Vår förståelse är att ni idag använder er av två primära journalsystem, Melior 

och PMO, där det även finns flertalet externa moduler och system som är kopplade till 

dessa. Vilket utbildningsbehov har ni idag avseende journalsystemen? 

a) Anser du att utbildningen är tillräcklig? 

 

• Fråga 2) Anser du att den befintliga utbildningen är tillräcklig för att utöka 

personalens kunskap inom systemen? 

 

Identifiera behov avseende utbildning 

 

• Fråga 3) Vilket utbildningsbehov har ni inom SDV?  

 

• Fråga 4) När beräknar du att utbildningsbehovet kommer att uppstå? 

 

Utbildning som kritisk framgångsfaktor 

 

• Fråga 5) Ser du utbildning som en kritisk framgångsfaktor för projektet? (Om du 

skulle placera in det i en skala där 1 inte är jätteviktigt och 10 är det kanske absolut 

viktigaste).   

 

Förberedelser avseende utbildning 

• Fråga 6) Anser du att det har gjorts tillräckliga förberedelser avseende utbildning 

inför SDV?  

 

• Fråga 7) Finns det en utbildningsplan för de anställda för SDV? 

 

• Fråga 8) Vilka initiativ tar ni på beslutsfattarnivå för att utbilda personal inför 

implementation och användning av SDV? 

a) Hur många utbildningstillfällen är planerade?  

 

• Fråga 14) Har tänkta användare av SDV varit involverade i 

implementationsprocessen? 

 

Implementationsfaser avseende utbildning 

• Fråga 9) Har ni delat upp utbildning i olika faser?  

 

• Fråga 12) Vem ansvarar för utbildning när systemet är i drift/efter implementation? 

 

Kostnader avseende utbildning 
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• Fråga 10) Är det ni som har ansvaret för utbildning av medarbetare vid 

implementation? 

a) Har ni allokerat resurser för utbildning av användare?  

 

• Fråga 11) Hur stor del av budgeten för SDV har ni allokerat till utbildning?  

 

Mäta värdet av utbildning 

• Fråga 13) Hur mäts kunskapsnivå efter utbildning av anställda?  

a) Kommer ni kunna säkerställa att rätt utbildning tillhandahålls?  

 

Problematiskt avseende utbildning 

• Fråga 15) Vad anser du vara mest problematisk avseende utbildning av användare? 



Utbildning inför HIT Lindblad, Eminovic 

 

– 20 – 

3 Metod 

I syfte att analysera forskningsfrågan och redogöra för studiens upplägg presenterar vi detta 

metodkapitel. I nedanstående stycken motiverar vi valet av metodansats, val av litteratur, 

urval av intressenter, genomförande av intervjuer, bearbetning och utvärdering av insamlad 

data från intervjuer, validitet, reliabilitet och slutligen etik. 

3.1 Metodval 

Det inledande arbetet utgår ifrån datainsamling från tidigare akademisk litteratur för att 

utforska de förutsättningar, vilka redan finns inom området. Strategin för datainsamling har 

följt en deduktiv ansats. Motiveringen till valet av strategi för datainsamling är att vi 

undersökt utbildningsperspektivet vid implementation av HIT, och om detta förändras på 

grund av en utveckling inom miljön vilket utbildningsperspektivet existerar i. Vi vill därför 

skaffa oss förväntningar om hur verkligheten ser ut, vilket enligt Jacobsen (2002) är 

förberedande i syfte att se om dessa förväntningar stämmer överens med sinnevärlden. En 

annan anledning till att vi har rättat oss efter den deduktiva ansatsen är att litteratur avseende 

utbildning av användare vid implementation av informationssystem existerar i hög grad. Vi 

har valt att inte gå efter en induktiv ansats. Denna strategi för datainsamling innebär att 

forskaren går ut i verkligheten förutsättningslös och samlar in relevant information och i 

efterhand organiserar data (Jacobsen, 2002). Detta anser vi hade varit problematiskt för 

studiens datainsamling eftersom utbildningsperspektivet inom implementation av 

hälsoinformatik är för oss ett outforskat område vilket vi inte har någon tidigare erfarenhet 

inom. Vi vill undvika genomförandet av datainsamling utan förväntningar för att utesluta 

risken att ta del av information som i efterhand eventuellt inte kommer att vara av relevans för 

studien.  

 

Problematik kan föras kring att vi har skaffat förutfattade meningar om vad som påvisas i 

litteratur som korrekt. Detta leder, enligt Jacobsen (2002), till att forskare har tendens att ge 

stöd åt de förväntningar forskare hade vid studiens början.    

 

Studien har utformats med kvalitativ metod eftersom forskningsfrågan, hur uppfattar och 

värderar beslutsfattare på regionalt verkställande nivå utbildningsperspektivet inför 

implementation av ett HIT-system, tillåter koncentration vid ett fåtal undersökningsenheter 

vilka för med sig olika nyanser på problemområdet. Vi har därav valt att föra tre djupgående 

kvalitativa intervjuer samt en pilotintervju. Motiveringen till utformandet av pilotintervjun är 

att vi vill säkerställa att relevanta frågor beaktas i intervjuguiden för att lyckas få så mycket 

värde som möjligt i införskaffad data från intervjupersonerna. 

3.2 Val av litteratur 

För att definiera vad vi ansåg vara relevant litteratur för studien använde vi oss av ett antal 

sökord och kriterier, vilka redogörs för under rubriken ‘Huvudsakliga begrepp’. 

Hälsoinformatik har under en lång tid varit föremål för forskning vilket har resulterat i en 

uppsjö av akademisk litteratur som berör ämnet. Litteraturgenomgång har legat som grund till 
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utformandet av frågorna i intervjuguiden. Litteraturen, vilken har insamlats, har sin 

utgångspunkt i tre centrala delar:  

 

• Litteratur avseende tidigare implementationer av HIT med fokus på utbildning och 

träning av användare, som riktar sig till ett stort antal användare i sjukvårdsmiljö,  

 

• Litteratur avseende kritiska faktorer vid implementation av HIT som riktar sig till 

beslutsfattare inom organisationer,  

• Litteratur avseende beslutsfattares och användares beredskap inför (före) 

implementation av HIT.  

 

Litteraturen som berör dessa båda aspekter är inte begränsad till något specifikt geografisk 

område. Anledningen till detta var möjligheten att kunna få ett brett spektrum av fakta som 

har understöd i en bred samling litteratur.  

3.3 Urval 

De tre personer, vilka vi har valt att bedriva de kvalitativa intervjuerna med, är personer på 

verksamhetsnivå inom Region Skåne. Två av intervjupersonerna är dessutom medlemmar i 

styrgruppen för projektet, det högsta beslutsfattande verksamma organet inom projektet, och 

av intervjupersonerna innehar en person befattning på verksamhetsnivå inom organisationen. 

Även om intervjupersonerna är aktiva i samma organisation vill vi belysa deras individuella 

uppfattningar och värderingar av utbildningsperspektivet inför projektet. Av den orsaken har 

vi följt en holistisk ansats. Denna betonar att företeelser måste beaktas som en komplex 

samverkan mellan individer och det sammanhang de är en del av (Jacobsen, 2002). 

Målgruppen anser vi har bäst möjligheter att bidra med värde till studien i form av relevant 

data. Studiens problemformulering är även av relevans för intressenterna, vilket Jacobsen 

(2002) även konstaterar, med anledning av att utbildningsperspektivet är en viktig aspekt som 

vi önskar undersöka inför implementation.  

 

Holme & Solvang (1997) menar att informationsinnehållet kan öka genom användning av 

intervjupersoner vilka på goda grunder kan antas ha rikligt med kunskap om de företeelser vi 

ämnar undersöka. Urvalet av intervjupersoner är även grundat i ambitionen att ta del av data 

från personer med olika befattning på verksamhetsnivå i Region Skåne. Detta är även 

anledningen till att insamlad data inte enbart tillhandahålls av beslutsfattare inom styrgruppen 

för  

. En av intervjuerna har bedrivits med en person på verksamhetsnivå som inte ingår i 

styrgruppen för SDV. Däremot har personen enligt oss god insyn i fenomenet, och vi anser att 

personen kan tillföra god och riklig information till studien. Pilotintervjun genomförs likaså 

med en person utanför styrgruppen. Intervjupersonen har emellertid varit verksam inom den 

tekniska implementationen av SDV i regionen och har därav inblick i problemområdet. Det 

första utkastet av frågorna i intervjuguiden diskuteras tillsammans med denne intervjuperson 

som har bistått oss i omformulering och korrigering av intervjufrågorna i syfte att få fram 

relevant data från övriga intervjupersoner. 



Utbildning inför HIT Lindblad, Eminovic 

 

– 22 – 

3.4 Genomförande av intervjuer 

3.4.1 Intervjupersoner 

Tabell 2: Intervjupersoner 

 

Pilotintervju 
 
Datum 
2018-04-16 
 
Plats 
Lund 
 
Tid 
~45:00 

PI 
 
Befattning 
Clinical Informatics Specialist 
 
Erfarenhet 
Arbetat som systemarkitekt och databasutvecklare. Har även mångårig erfarenhet inom 
hälsoinformatik.  

Intervju 1  
 
Datum 
2018-04-26 
 
Plats  
Lund 
 
Tid  
33:03 

Intervjuperson 1 
 
Befattning 
Förvaltningsledare inom primärvården 
 
Erfarenhet 
Digitalisering på beslutsfattarnivå. Erfarenhet som Divisionschef och jobbat med 
intermedicin och akutmottagningar 

Intervju 2 
 
Datum 
2018-04-27 
 
Plats 
Lund 
 
Tid 
43:43 

Intervjuperson 2 
 
Befattning 
Stabschef 
 
Erfarenhet 
Ansvarig för patientsäkerhet, chefer, chefsläkare. Även ansvar för bland annat 
utbildning inom journalsystem, operationsplaneringssystem och patientadministrativa 
system.  

Intervju 3 
 
Datum 
2018-04-27 
 
Plats 
Lund 
 
Tid 
37:19 

Intervjuperson 3 
 
Befattning 
Divisionschef 
 
Erfarenhet 
Erfarenhet inom läkaryrket. Har även mångårig erfarenhet av olika chefsposition, bland 
annat verksamhetschef och enhetschef.  

3.4.2 Pilotintervju 

För att få klarhet om ämnet och projektet i region Skåne genomförde vi en pilotintervju med 

en person (fortsättningsvis kallad PI), som har insyn i projektet. Pilotintervjun har utformats 

utifrån litteratur vi tagit del av innan intervjuer verkställts. Syftet med genomförande av 

pilotintervju är att kontrollera våra frågor gentemot PI som har varit i direkt insyn i 

organisationen. Resultatet av pilotintervjun har lett till beslutet att revidera en fråga samt 
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lägga två nya. Anledningen till revideringen är att PI ansåg att frågan i den ursprungliga 

intervjuguiden var vagt formulerad. En förundersökning av denna typ är givande eftersom det 

ger oss möjligheten att stärka frågeformulärets giltighet och försäkra oss om att vi ställer de 

rätta frågorna till intervjupersonerna (Jacobsen, 2002). Detta bekräftas delvis av Holme & 

Solvang (1997) vilka menar att upplägget vid kvalitativa undersökningar måste ha utrymme 

för att kunna ändras under själva genomförandet av undersökningen. Vi valde att inte spela in 

pilotintervjun.   

  

Nedan följer en sammanställning av de frågor vilka tillkom efter pilotintervjun: 

  

Fråga: “Har du delat upp utbildning inom olika faser?”. 

  

Vid pilotintervju löd denna fråga istället: 

  

”Vilka utbildningsfaser ser du inom projektet?” 

  

PI anser att denna fråga kan uppfattas som lite för rakt på sak. Intervjupersonerna kanske inte 

ser utbildning som olika faser. Av den anledningen fick vi rekommendation av PI att istället 

fråga ifall Intervjupersonerna har delat upp utbildning i olika faser för att möjliggöra för 

eventuella följdfrågor. PI anser att det är viktigt att få inblick i vilka olika faser utbildning kan 

tänkas innehålla. PI hävdar att vid större implementationer är utbildning och träning av 

anställda oftast inte indelade i en process, utan snarare uppdelade i före, under och efter 

implementation. 

  

Fråga: Vilket utbildningsbehov har ni inom SDV? 

Denna fråga tillkom efter diskussion med PI som anser att den även ytterligare komplement 

till frågor gällande om intervjupersonerna anser att träning och utbildning är en kritisk 

framgångsfaktor. 

  

Fråga: När beräknar du att utbildningsbehovet för projektet kommer att uppstå? 

Denna fråga tillkom efter diskussion med PI. PI anser att vi har ett behov som kan identifieras 

avseende vid vilken tidpunkt de tänka intervjupersonerna anser att utbildningsbehovet 

kommer att uppstå. Frågan möjliggör även för eventuella följdfrågor om Intervjupersonerna 

inte har identifierat vilket utbildningsbehov som föreligger i dagsläget.   

  

Pilotintervjun givit oss bättre uppfattning gällande projektet SDV. PI bekräftar även att de 

personer vi valt att bedriva intervjuer med har god insikt och beslutsfattarpositioner inom 

projektet, vilket till stor del stämmer överens med studiens avgränsningar. 

3.4.3 Intervjuerna 

Intervjuerna med samtliga intervjupersoner har ägt rum vid anläggningar tillhörande Region 

Skåne i Lund, med undantag från pilotintervjun, vilken har ägt rum vid en annan anläggning. 

Intervjupersonerna tilläts själva bestämma platsen för intervjuns genomförande. En anledning 

till detta är att vi vill säkerställa att intervjupersonerna känner sig bekväma i en bekant och 

avslappnad miljö. Val av plats för intervju motiverades med att intervjupersonen skulle delta i 

samtalet i en naturlig miljö vilken denne var välbekant med (Jacobsen, 2002). Vi har haft som 

mål att inte bedriva intervjuer via telefonsamtal med intervjupersonerna. Jacobsen (2002) 

menar att en undersökning innehållande många öppna frågor ofta inte lämpas som metod. Vid 
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telefonintervjuer är det omöjligt för intervjuaren att observera hur intervjupersonen uppträder, 

exempelvis genom intervjupersonens kroppsspråk eller ansiktsuttryck (Jacobsen, 2002). 

Intervjuerna med intervjupersoner 2, 3 och 4 har spelats in på två mobiltelefoner. En fördel 

med inspelning av intervju är att begränsa anteckningar och frambringa möjligheten att kunna 

upprätthålla ett naturligt samtal med intervjupersonen (Jacobsen, 2002).  

 

De genomförda intervjuerna har varit av semi-strukturerad karaktär. Frågorna, vilka har ställts 

till intervjupersonerna är strukturerade till en viss grad eftersom vi har valt att föra öppna 

intervjuer. Planering av undersökning präglas både av måttlig styrning från undersökaren 

samt av öppenhet för att erhålla ny kunskap (Holme & Solvang, 1997). Detta har resulterat i 

att frågorna inte alltid formulerats på precis samma sätt de är utformade i intervjuguiden. 

Däremot koncentreras frågorna på de ämnen vi önskar undersöka för att kvarhålla relevans. 

Jacobsen (2002) menar, likt Holme & Solvang (2007) att strukturering av intervju inte bör 

betraktas som fast utan bör ses som en glidande skala mellan en helt sluten och en helt öppen 

intervju. Vi vill ge intervjupersonerna chansen att uttrycka sig och utveckla deras svar. 

3.4.4 Bearbetning av intervjuer 

Intervjuerna, vilka spelades in på två mobiltelefoner, transkriberades i efterhand i två steg. I 

det första steget transkriberades intervjuerna ordagrant, alltså överföring av intervjuer från tal 

till skrift på exakt samma sätt de formulerades under samtalens gång. I det andra steget 

omformulerades meningsuppbyggnader utan att mista den ursprungliga innebörden. I det 

första steget av transkribering kompletterades intervjupersonernas svar med kommentarer, det 

vill säga understrykningar och färgmarkering av intervjupersonernas svar. Detta arbetssätt är, 

enligt Jacobsen (2002), mycket effektivt eftersom det tillåter forskaren att hitta olika 

perspektiv inom samma ämne. Nackdelen med transkribering av intervjuer är det kan ta lång 

tid (Jacobsen, 2002). Vi såg däremot inte detta som en nackdel eftersom studiens omfång är 

tämligen litet. 

3.4.5 Utvärdering av data 

För att kunna summera insamlad data har vi utformat tabeller (2-8) utifrån den teoretiska 

översiktstabell i litteraturgenomgången. Det sammanställda resultatet har sedan undersökts 

med grund i de teorier vi har tagit del av och betraktat som mest relevanta inom ramen för 

ämnen i litteraturgenomgången och det problemområde önskar undersöka. Därefter har vi 

identifierat skiljaktigheter och likheter mellan Intervjupersonernas svar för att kunna jämföra 

dessa inom samma kategori. Det insamlade resultatet har även legat till grund för 

diskussionskapitlet. 

3.5 Undersökningskvalitet 

När det gäller kvaliteten vid genomförande av en undersökning bör två kriterier beaktas, det 

vill säga validiteten och reliabiliteten (Jacobsen, 2002). Validiteten av en empirisk 

undersökning avser studiens giltighet och relevans (Jacobsen, 2002). Vidare kan validitet 

delas in i intern och extern validitet. En undersöknings interna validitet kan kontrolleras 

genom att granska studien och slutsatsen mot andra studier och även kritiskt undersöka 
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resultaten (Jacobsen, 2002). Alltså, kunna visa ifall en företeelse på ett korrekt sätt. Extern 

validitet hanterar frågan om resultaten i undersökningen går att generalisera i andra 

sammanhang (Jacobsen, 2002). Att uppskatta en studies reliabilitet innebär att undersöka om 

studien är tillförlitlig, det vill säga att kontrollera om samma undersökningsmetod ger samma 

resultat åtskilliga gånger för att resultatet ska anses vara trovärdigt (Jacobsen, 2002). 

3.5.1 Validitet 

3.5.1.1 Intern validitet 
Behovet av intern validitet inom studien kan tillfredsställas genom att undersökningen har en 

gedigen grund i den akademisk litteratur vi tagit del av. Frågorna i intervjuguiden och de 

aspekter de belyser är i majoriteten väl förankrade i litteraturen. Ambitionen med intervjuerna 

har varit att intervjupersonerna ska, under så lika förhållanden som möjligt, uttala sig om de 

ämnen vilka frågorna i intervjuguiden uppmärksammar. Vi ville även att intervjupersonerna 

ska uttrycka sig oberoende av varandra. Denna typen av valideringsmetod, menar Jacobsen 

(2002), tillåter forskaren att uppfatta i vilken grad intervjupersonerna känner igen sig i de 

föreställda resultaten. Detta angreppssätt ger även möjligheten för undersökningsenheter att 

själva kunna styra sin medverkan i studien (Holme & Solvang, 1997). Efter varje fråga har 

intervjupersonerna fått möjligheten att motivera sina svar, vilket i sin tur givit oss möjligheten 

att bättre uppskatta intervjupersonernas synpunkter. 

3.5.1.2 Extern validitet 
Studiens resultat, i fråga om extern validitet, kan inte generaliseras i omfattande mening. En 

undersökning av beslutsfattares uppfattningar och värderingar, avseende utbildning inför 

implementation av hälsoinformatik, kan möjligtvis generaliseras vid andra regioner inom en 

sjukvårdskontext, likt den svenska, där verksamhetsprocesser och tendenser är närbesläktade 

de inom Region Skåne. I dagsläget existerar däremot problematik gällande extern validitet i 

studien eftersom projektet SDV är det första av sitt slag på nationell nivå etc etc... 

3.5.2 Reliabilitet 

Undersökningens kontext påverkar resultatet och samspelet mellan intervjuare, intervjuperson 

och kontext, vilket har en direkt inverkan på resultatet (Jacobsen, 2002). Eftersom studien 

önskar undersöka beslutsfattares uppfattningar och värderingar i en svensk sjukvårdskontext 

hade det eventuellt varit problematiskt att samma resultat frambringades i sammanhang, vilka 

är olika de studien önskar undersöka. Det är svårt att återskapa den sociala process vilket 

kvalitativa undersökningar innebär (Holme & Solvang, 1997). Studiens reliabilitet har 

uppmärksammats genom att vi så detaljrikt som möjligt redogör för hur vi har gått tillväga i 

samtliga faser av undersökningen för att få fram resultaten (Jacobsen, 2002).  

3.6 Etik 

I detta stycke tas undersökningens grundläggande etiska principer i beaktande. För att kunna 

redogöra för studiens etiska principer har vi beaktat Jacobsen (2002), som hävdar att tre 

huvudsakliga etiska krav bör uppfyllas. Dessa är:  
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• Informerat samtycke 

• Rätt till privatliv 

• Krav på korrekt presentation av data 

 

Med informerat samtycke menar Jacobsen (2002) att de som undersöks ska delta i 

undersökningen självmant med kännedom om risker och vinster deltagandet kan medföra. 

Detta lyckades vi säkerställa genom att personerna vi önskade intervjua informerades i 

förhand om undersökningen samt gav samtycke att delta i intervju.  

 

Med rätt till privatliv syftar Jacobsen (2002) till att personerna, vilka undersöks, har rätten till 

ett privatliv som inte bör undersökas samt anonymitet. Namn på personerna, vilka har deltagit 

i undersökningen, har inte tagits med och intervjupersonernas befattningar har opersonliga 

slag.  

 

Med krav på korrekt presentation av data menar Jacobsen (2002) att resultatet bör återges 

fullständigt och i rätt kontext, i den utvidgning som är möjlig. Vi har i största möjliga 

utsträckning framställt resultaten, med hänsyn till intervjupersonernas rätt till privatliv, i deras 

fullständiga sammanhang. Vi har skildrat intervjupersonernas svar i citatform i empirikapitlet. 
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4 Resultat 

Här bör vi ha en kort text om vad läsaren kan förvänta sig av detta kapitel? 

Tabell 3: Befintlig utbildning, förbättring 

 

Tema Intervjuperson 1 Intervjuperson 2 Intervjuperson 3 

Befintlig  
utbildning,  
förbättring 
 

...vi har ganska omfattande 
utbildningsinsatser för de som 
är nyanställda. Vi kör 
dessutom fortbildningstillfällen 
och dessa är främst kopplade 
till läkemedelsmodulen. Denna 
ligger då i Melior och där sker 
det löpande utbildning. (1,7) 
 
Vi är ganska så bra på att 
utbilda personal när man väl 
börjar i Region 
Skåne...däremot har vi tappat 
lite av det här i takt med att 
program uppdateras och i takt 
med att annat, som att samla 
våra läkare, samla våra 
sjuksköterskor, medicinska 
sekreterare...Där kan vi bli 
bättre. Det handlar om att 
kontinuerligt utbilda. (1,9) 
 
Vi har 
tillgänglighetsproblematik, vi 
har brist på vårdplatser och 
vad är det första man 
prioriterar bort ute i driften? 
(1,13)  
 
Naturligtvis står prioriteringen 
mellan patientsäkerhet och 
utbildning. Men fortgår det så 
blir det en patientsäkerhetsrisk 
i förlängningen. (1,15) 
 
Det finns problem med att få 
loss nyckelpersoner ur driften 
(1,17) 

Region Skåne har aldrig riktigt haft 
en basutbildning, så tycker jag att 
det bör skötas. Det har varit lite 
upp till var och en om man 
behöver utbildning eller inte.  
(2,8) 
 
Det är chefernas ansvar att se till 
att läkarna och sköterskorna 
kommer på de obligatoriska 
utbildningarna. (2,10) 
 
Jag tror alltid man kan bli bättre. 
Framåt måste vi jobba ganska 
mycket med pedagogiken 
eftersom vårdpersonalens 
kärnområde inte är IT. (2,16) 
 
Utbildningen är tillräcklig om de 
anställda faktiskt går på 
utbildningarna. (2,12) 

De journalsystem som finns idag 
förvaltas tekniskt inom IT-avdelningen 
men ute på dom olika förvaltningarna 
och sjukhusen, enheterna, så finns det 
personer som har ett visst ansvar för 
Melior eller PMO. Den utbildning som 
finns, tror jag är lite e-learning och pier-
to-pier, att man lär sig av sina 
arbetskamrater. Jag är inte 100% säker 
på att jag har rätt i det jag säger utan 
det är förmodan. (3,4) 
 
De är också så att medarbetarna lär sig 
ofta inte mer om datasystem än att de 
klarar sig.Vi suboptimerar utnyttjandet 
av it-systemen idag eftersom man har 
en tröghet i det här att man lär sig inte 
mer än vad som är nödvändigt. (3,6) 
 
Det är svårt att motivera personalen att 
utöka sin kunskap i det befintliga 
systemet. (3,8) 
 
Alltså de flesta tycker inte att Melior och 
PMO levererar det man vill av ett IT-
system så jag tror att man lär sig så 
mycket att man kan klara sin 
morgondag sen struntar man i det. 
(3,10) 
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Tabell 4: Identifiera behov avseende utbildning 

 

Tema Intervjuperson 1 Intervjuperson 2 Intervjuperson 3 

Identifiera behov 
avseende 
utbildning 

En annan leverantör 
överklagade upphandlingen 
och drev detta till 
förvaltningsrätten på grund av 
teknikaliteter. Då fick vi sätta 
allt på stopp...när det kom fram 
att de dragit tillbaka sin 
överklagan kunde vi teckna 
tilldelningsbeslutet med 
Cerner, detta är så sent som 
bara 1 månad, eller 3 veckor 
sedan… 
Därför är det ett massivt 
utbildningsbehov...Dels kring 
vad detta kommer att innebära 
och hur det kommer att 
förändra vården. Det är ett 
massivt utbildningsbehov som 
gäller alla personalkategorier 
och då inte bara vårdpersonal 
men även ekonomi och HR-
funktioner. Alla kommer få en 
förändrad arbetsmiljö, en 
digital arbetsmljö. 
(1,19) 
 
Det har redan uppstått ett 
utbildningsbehov. Vi bildar just 
nu 21 olika grupperingar 
tillsammans med Cerner s.k 
workstreams. (1,23) 
 
Det finns ett utbildningsbehov 
som gäller 33 000 
medarbetare. (1,21) 

Jag uppfattar att man behöver 
utbilda alla som ska arbeta i 
systemet. Man kan inte utbilda 
för tidigt och man kan inte utbilda 
för sent, för då blir volymen ej 
hanterbar. Oftast säger man 
mellan 6-10 veckor innan man 
går live så att man kan göra en 
utbildningsinsats utav 
medarbetarna. Det är också 
chefernas ansvar att hela tiden 
prata om detta för det handlar i 
grund och botten om att byta 
arbetssätt. (2,18) 
Det riktiga utbildningsbehovet 
kommer att uppstå 10 veckor 
innan vi går live med första 
utrullningen av det nya systemet. 
Det måste finnas en 
förvaltningsorganisation som 
hela tiden har hand om 
utbildningen. Jag tror att hela 
regionens organisation måste 
tänka om. (2,24) 

Det är ett stort utbildningsbehov. Vi har 
varit på studiebesök i England på ett 
sjukhus i Bradford. De hade 43 olika 
kurser, för den personal som kom in så 
utbildningen blev mer roll-specifik och 
behandlade olika saker. (3,12) 
 
Informationsaktiviteter behöver vi starta 
med och har redan startat med så det är i 
full gång. Direkta träningsaktiviteter som 
så att säga syftar till att lära någon i 
systemet de kommer i princip efter den 
här anpassningsfasen när vi har byggt 
om systemet och har en produkt ,då 
börjar utbildningen. Och de skulle jag tro 
är ungefär ett halvår innan vi beräknar gå 
live på första stället. (3,14) 
 
Det handlar om att bygga förväntan och 
förbereda för förändring, för att kunna 
känna sig tillfredsställd med det nya 
systemet. (3,16)  

 

Tabell 5: Utbildning som kritisk framgångsfaktor 

 

Tema Intervjuperson 1 Intervjuperson 2 Intervjuperson 3 

Utbildning som kritisk 
framgångsfaktor 

Jag skulle säga att det är uppe på 
10 av 10 faktiskt. Visst att det 
handlar om utbildning i sig men 
jag tänker att det är en utbildning i 
ett förändrat arbetssätt.  
Det måste finnas en förståelse 
och ett engagemang från alla 
parter. Det finns som i alla 
organisationer, den politiska 
aspekten...det finns krav från 
politiker att tillgängligheten och 
produktiviteten måste ökas osv. 
(1,28) 

Jag skulle säga 9,5/10 faktiskt. Det 
skulle vara intuitivt men det tror jag 
inte att det kommer vara utan jag 
tror att man kommer att behöva 
träna. Och jag tror även att man 
behöver olika träning på olika 
åldersgrupper. (2,26) 

 

Det är uppe på 10/10, jag skulle 
säga de att de ligger på samma 
nivå som teknisk success. Utan 
utbildning så är vi helt lost. 
(3,18) 
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Tabell 6: Förberedelser avseende utbildning 

 

Tema Intervjuperson 1 Intervjuperson 2 Intervjuperson 3 

Förberedelser 
avseende 
utbildning 

Vi blev lite tagna på sängen, 
eftersom alla IT-upphandlingar 
brukar resultera i 
överklaganden och därför 
trodde inte någon av oss att vi 
skulle få något utlåtande av 
förvaltningsrätten innan 
sommaren. Detta är en av 
anledningarna till att vi nog 
hade kunnat vara bättre 
förberedda i avseende 
utbildning än vad vi är i 
dagsläget.  (1,32) 
 
Vi är inte helt förberedda ännu 
men det är något vi arbetar 
intensivt med. (1,35) 
 
Det finns täta dialoger med 
leverantören gällande 
utrullningsplanen. (1,37) 

Vi har inte riktigt börjat med 
förberedelserna avseende utbildning. 
(2,30) 
 
Leverantören har gjort över 5000 
installationer över hela världen...så de 
är väldigt erfarna. Däremot har de 
ingen svensk eller skandinavisk 
erfarenhet men människor fungerar 
ändå på ungefär samma sätt runtom i 
världen...Vi kommer antagligen att få 
några slags mallar eller något 
sådant...I avtalet står det även att vi 
skall stå för 80% av arbetet gällande 
utbildning och leverantören ska stå för 
resterande 20%. Så det stora ansvaret 
ligger på oss. (2,32) 

 
Det finns ingen utbildningsplan i 
dagsläget men det är klart att det 
måste finnas. (2,34) 
 
Vi måste bestämma hur många 
implementationsvågor vi skall ha samt 
hur omfattande dessa skall vara. Vi 
har inte beslutat hur scopet ska se ut, 
det ska vi besluta i Juli. (2,36) 
 
Vi ska ha 20 arbetsgrupper från början 
med många olika personer och det 
ska finnas s.k workstream-leads där 
dessa personer kommer att ingå.. 
(2,69) 

 

Vi har inte riktigt kommit igång än 
kan man säga. Det här arbetet har 
pågått ganska länge men i och med 
att vi fick en överprövning av 
tilldelsningsbeslutet som fattades i 
september så, kunde vi inte gå i 
direkt kontakt med leverantören. 
(3,20)  
 
Vi var hänvisade till att läsa anbudet 
och det var inte så lätt. (3,22) 
Leverantören har ett koncept, men 
erfarenheter från Köpenhamn visar 
på att de kulturella skillnaderna vid 
utbildning måste beaktas. Vi har 
svårt att engagera vår personal om 
vi inte kan svara på varför. (3,26) 

 
Jag känner att vi i vår diskussion 
med leverantören har varit 
ifrågasättande till mycket, att detta 
inte är ett IT-projekt utan ett kliniskt 
förändringsprojekt. (3,28) 
 
Vi vill väcka hela organisationen så 
att alla tar sitt ansvar. (2,34) 
 
Utöver e-learning och olika typer av 
filmer och annat material behövs det 
någonstans mellan 4-8 timmar 
klassrumsledd undervisning för att 
kunna bli certifierad användare. 
(3,36) 
 
Ungefär 300 medarbetare från 
Region Skåne har deltagit i 
upphandlingsarbetet. Nu i 
anpassningsarbetet kommer kanske 
300-400 kliniskt aktiva att komma in 
i arbetet. Vid så här stora 
förändringar behöver ungefär 15% 
av arbetsstyrkan känna sig väldigt 
involverade. (3,60) 
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Tabell 7: Implementationsfaser avseende utbildning 

Tema Intervjuperson 1 Intervjuperson 2 Intervjuperson 3 

Implementationsfaser 
avseende utbildning 

Vi har våra workstreams 
som vi ska tillsätta ledare 
för. Dessa ska utbildas och i 
sin tur utbilda de 300-400 
personer som ska ingå i 
workstreamen. Där sker 
utbildning och därefter rullas 
det ut brett. Så jag skulle 
argumentera för att det är 
uppdelat i faser. (1,39) 
 
Det är vi som har ansvaret 
för alla faser, men 
leverantören kommer att 
bidra med 3-4 personer i 
varje gruppering. (1,41) 
 
Leverantören kommer inte 
att lämna Region Skåne när 
upphandlingen är slut utan 
de kommer att vara med 
oss framöver. (1,43) 
 
I min värld övergår ansvaret 
efter implementation till 
förvaltningarna. (1,51) 

Jag ser kommunikation och 
marknadsföring som en del av 
utbildning och den fasen skall vi 
börja med nu. Det kan vara 
genom att exempelvis vara ute 
på roadshows och visa det nya 
systemet. (2,38) 
 
Jättefå av användarna har varit 
involverade i den inledande 
fasen, upphandlingsprocessen 
av SDV. (2,69)  
 
Det måste finnas en sorts 
organisation som utbildar super-
users, men riktigt hur den 
kommer att se ut vet vi inte i 
dagsläget. (2,49) 

En del av träningen har med 
implementation att göra, sen har vi en 
framtida förvaltning av systemet som 
varar för alltid som måste upprätthålla 
kontinuerlig träning. Det här kommer inte 
att vara färdigt, implementationen är 
början, inte slutet. (3,40) 
 
Jag tror vi måste ha individer med 
utbildning inom sjukvård och informatik 
ute i driften, som kan skapa förståelse 
bland anställda. (3,52) 

 

Tabell 8: Kostnader avseende utbildning 

Tema Intervjuperson 1 Intervjuperson 2 Intervjuperson 3 

Kostnader 
avseende utbildning 

Ja vi har allokerat resurser till 
utbildning, dels är jag en 
allokerad resurs. Det stora 
utmaningen blir att ta personer ur 
driften. Det blir en procentuell 
fördelning utifrån 
förvaltningarnas storlek gällande 
hur många personer var och en 
lämnar ifrån sig. (1,45) 
 
Det är en stor del av den totala 
budgeten som går till utbildning 
men jag kan inte den exakta 
siffran. (1,47) 
 
Jag skulle påstå att det är över 
15% av budgeten. (1,49) 
 
Det kommer att bli ett 
produktionsbortfall, delvis på 
grund av att det kommer bli en 
utmaning och utbildningsinsats 
att förhålla oss mot politiken 
samtidigt som vi är igång med 
implementation. (1,28) 

 

Vi ska allokera resurser, men 
har inte riktigt gjort detta ännu. 
(2,45) 
 
Vi har inte arbetat så mycket 
med just budget avseende 
utbildning. Med det måste måste 
såklart göras hur som helst. 
(2,47) 

 

Avtalet är uppbyggt på 80-20 regeln. 
Vi har 80% av ansvaret för utbildning 
och leverantören 20%. Jag föreställer 
mig utan att veta att de står för 
läroplanen och vi utformar 
lektionerna. (3,46) 
 
Vi har en politiskt fastställd budget på 
ungefär 1 miljard, där ungefär 50% 
går direkt till leverantören. Den andra 
halvan är Region Skånes egna 
kostnader. Kostnaderna börjar inte 
belasta verksamheten som 
avskrivningar förrän efter 6 år. Vi 
betalar för personal som vi använder 
från driften. Jag tror att vi kommer att 
behöva mer pengar. (3,50) 
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Tabell 9: Mäta värdet av utbildning 

Tema Intervjuperson 1 Intervjuperson 2 Intervjuperson 3 

Mäta värdet av 
utbildning 

Ett sätt vi kan mäta det på redan 
idag är genom ett utbyggt 
avvikelsehanteringssystem. På sätt 
och vis är det ett sätt att mäta hur 
väl utbildad vår personal är i de 
befintliga systemen. (1,57) 
 
Det nya systemet kommer att 
innehålla avvikelsehantering. (1,59) 
 
Jag tänker mig att det nya systemet 
kommer att tillåta uppföljning av 
användare ner på individnivå. (1,61) 

 

Det är väldigt viktigt att hela 
tiden utvärdera vad man kan 
göra för att bli bättre. Vi har 
inte riktigt knäckt frågan 
avseende hur man mäter 
kunskapsnivån av anställda 
ännu, men det är viktigt. 
(2,59) 
 
I det kommande systemet 
kommer man kunna mäta i 
princip vad som helst, hela 
vägen ner på individnivå. Då 
kan man se om en anställd 
använder för många klick för 
att utföra aktiviteter i 
systemet och utbilda 
därefter. (2,63) 
 

Jag hoppas att vi har hittat ett 
mätinstrument för detta. En 
programvara som innebär att vi kan 
ställa individuella frågor till alla som 
har en dator eller smartphone. På det 
sättet kan vi mäta var 
utbildningsinsatserna har tagit och 
vilka som saknar kunskap. (3,54) 
 
Med den framtida certifieringen inom 
systemet kommer vi att kunna mäta 
kunskap. (3,56) 

 

 

Tabell 10: Problematiskt avseende utbildning 

 

Tema Intervjuperson 1 Intervjuperson 2 Intervjuperson 3 

Problematiskt 
avseende utbildning 

Den största utmaningen kommer att 
bli att frigöra resurser till utbildning. 
Det vill säga att kunna bedriva vård 
samtidigt som att det måste finnas 
en förståelse för att utbildning måste 
prioriteras. (1,75) 
 
Finns inte förståelsen för SDV bland 
vår allra högsta ledningen så fallerar 
vi hela vägen ner. (1,77) 
Det är en politiskt styrd organisation 
och att få alla politiker att dra åt 
samma håll kan vara väldigt svårt. 
(1,69)  

Jag tror det svåraste är 
att få läkarna på 
utbildning, det är alltid 
den gruppen som 
krånglar. (2,79) 
 
Läkarna är svåra att ta 
ur driften och tycker ofta 
att de inte behöver 
någon utbildning. (2,81) 

 

Jag tror det är svårt att utbilda någon som 
inte känner sig extremt motiverad. (3, 66) 
 
Det stora problemet är det kliniska 
förändringsarbetet, att det blir ett 
verksamhetsprojekt, så att frågor såsom 
utbildning inte blir undanskuffade. (3,30) 
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5 Diskussion 

I detta kapitel avser vi behandla de viktiga aspekterna med hänsyn till de empiriska resultat vi 

har presenterat. Här jämförs de centrala delarna av våra teoretiska efterforskningar med det 

empiriska resultatet, i syfte att redogöra för likheter, skiljaktigheter och andra 

intresseväckande förekomster. 

5.1 Begränsningar 

Syftet med denna studie är att undersöka beslutsfattares uppfattningar och värderingar 

avseende utbildning inför implementation av hälsoinformatik. Vi har identifierat ett antal 

begränsningar, vilka kan användas till att föra kritik mot val av metod för studien.  

 

Inga undersökningar kan återges fullt sakliga. Resultaten kan alltid anses vara tvetydiga och 

kan heller inte ge några absoluta svar (Jacobsen, 2002). Enheterna, vilka har undersökts, är 

förhållandevis få till en början. Dessutom ingår ett fåtal av informanterna i styrgruppen för 

projektet SDV, vilket kan påverka resultatet att kännetecknas av bias. En handfull av svaren 

intervjupersonerna gav var jämbördiga, vilket tydliggjordes i intervju 2 och 3. Region Skåne i 

en införelsefas med projektet SDV, vilket innebär att frågorna, vilka berör besultsfattares syn 

på utbildning, kan mötas med mindre precisa svar. Studien ämnar undersöka teman vilka kan 

anses omfattande. Detta kan medföra problematik med att gå på djupet i litteratur som 

behandlar utbildning och implementation av hälsoinformatik eftersom dessa inte existerar 

som fristående entiteter utan i en förbindelse med andra faktorer.   

 

5.1.1 Hur arbetar de idag? 

De inledande frågorna vid intervju ställde vi för att få en uppfattning om beslutsfattarnas syn 

och värdering av utbildning inom de befintliga system regionen nyttjar i dagsläget. 

Intervjupersonerna gav en relativt nyanserad bild av hur de arbetar med utbildning inom 

dagens system.  

Vår tolkning av Intervjupersonernas syn på de nuvarande utbildningsinsatserna är att de anses 

vara godkända. Intervjuperson 1 menar att verksamheten är bra på att utbilda personal vid 

anställning men att den kontinuerliga utbildningen är bristfällig (1,7). Intervjuperson 3 menar 

att det finns en problematik i att motivera anställda att utöka sin kunskap inom systemen och 

att anställda oftast inte lär sig mer än nödvändigt för att klara arbetet (3,8). Det empiriska 

resultatet stödjer att användare inte tycker att de befintliga system presterar på ett 

tillfredsställande vis samt att användare inte tycks måna om att utöka sina kunskaper inom 

dessa system. Detta tyder på att upplevda brister inom verksamhetens befintliga system inte är 

tillräckligt incitament för användare att utöka sin kunskap. 

 

En intressant aspekt att beakta är att samtliga Intervjupersoner anser att det finns en 

tillgänglighetsproblematik. Enligt Intervjuperson 2 är utbildningen som tillhandahålls 

tillräcklig om personalen går på utbildningarna. Detta ger Intervjuperson 1 stöd till och menar 

att prioriteringen många gånger står mellan patientsäkerhet och utbildning, där valet ofta blir 

att utbildning blir lidande (1,15). Den svenska sjukvården har ett erkänt problem med 
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vårdplatser och personalbrist. Detta är något som vi inom denna verksamhet identifierat som 

en anledningen till att mer långsiktiga investeringar såsom utbildning inom de nuvarande 

systemen blir lidande: 

 

“Naturligtvis står prioriteringen mellan patientsäkerhet och utbildning så är det givet att ta 

hand om det akuta läget med patienten.“ (1,15) 

 

Det empiriska resultat, avseende utbildning i dagens system anser vi bör tolkas försiktigt då 

antalet informanter inte är tillräckligt eller har tillräcklig involvering i dagens system för att 

kunna ge en korrekt bild. Detta bekräftas av intervjuperson 3 som poängterar:  

 

“Jag är inte 100% säker på att jag har rätt i det jag säger utan det är förmodan” (3,4) 

 

Vad som däremot styrker diskussionen är att intervjupersonerna är verksamma i olika delar av 

organisationen. Men trots detta upplevs intervjupersonerna ha en gemensam uppfattning om 

problematik avseende utbildning.  

 

5.1.2 Identifiera behov avseende utbildning 

Intervjuperson 3 menar att verksamheten är i en anpassningsfas och att det praktiska 

utbildningsbehovet kommer att uppstå när den slutgiltiga produkten har tillhandahållits:  

 

“Och det skulle jag tro är ungefär ett halvår innan vi beräknar gå live på första stället och det 

skulle då vara någon gång under senvåren, sommaren 2020. Då startar verkligen vårt 

träningsbehov” (3, 14).  

 

Det råder skiljaktiga uppfattningar mellan intervjupersonerna avseende omfattning av 

utbildningsbehovet inom verksamheten, inför det nya systemet. Intervjuperson 1 menar att 

organisationen har ett behov av att utbilda 33 000 medarbetare (1,23), medan intervjuperson 2 

och 3 anser att utbildningsbehovet kommer att omfatta 28 000 (2,20), respektive 30 000 (3, 

60) medarbetare. För att kunna utföra en grundlig behovsanalys i avseende utbildning är det 

viktigt att förstå vem som ska utbildas (Weaver et al., 2010), denna gemensamma förståelse 

tycks brista på en grundläggande nivå inom organisationen. 

5.1.3 Utbildning som kritisk framgångsfaktor 

Att utbildning är en kritisk framgångsfaktor för projektet råder det inget tvivel bland 

intervjupersonerna om. Intervjuperson 1 menar att det måste finnas en förståelse och ett 

engagemang från samtliga involverade parter för förändring, detta bekräftas delvis av 

intervjuperson 3: 

 

“Vi har svårt att engagera vår personal om vi inte kan svara på frågan varför”. (3, 26).  

 

Detta kan härledas till Sidek et al., (2017) som menar att användares första kontakt med 

systemet och deras kunskap inom systemet påverkar engagemang, motivation och vilja att 

acceptera förändring.  
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Intervjuperson 2 menar att användare behöver annorlunda träning för olika åldersgrupper att 

det finns en skillnad i att vissa åldersgrupper är mer anpassningsbara och lättare tar till sig ny 

kunskap än andra. Denna syn på träning får medhåll i litteraturen av MacKinnon & 

Wasserman (2009) vilka menar att omfattande bedömning, gällande vilken typ av personal 

och kunskapsnivå som krävs är av yttersta vikt. Aspekten beaktas inte i lika stor utsträckning 

som den vikt MacKinnon & Wasserman (2009) belyser, men att den är beaktad anser vi tyda 

på att det kan finnas en viss förståelse för denna aspekt. Utifrån den litteratur vi granskat finns 

det en viss diskrepans mellan huruvida utbildning och träning bör ses som några av de 

viktigaste aspekterna att beakta vid implementation av HIT-system (Cresswell & Seikh 

(2013); Feldman et al., (2014); Keshavjee et al., (2006); Sidek et al., (2017). Intervjuperson 3 

menar att det finns kulturella skillnader mellan de skandinaviska länderna och exempelvis 

USA, vilket leder till att “utbildningspaket” som skördar framgång i andra länder ofta behöver 

anpassas för att passa en skandinavisk eller svensk kontext (3,26). Diskrepansen kan bero på 

att kontexten inom vilka HIT-implementationer sker kan vara vitt skilda från varandra 

Cresswell & Sheikh (2013). 

Vi tror att kontext även kan ha en inverkan på att viss litteratur inte alltid identifierar 

utbildning som en kritisk framgångsfaktor. Tillhandahålls färdiga utbildningspaket som är väl 

anpassade i den valda kontexten, blir utbildning inte beaktat som lika kritisk vid utvärdering, 

då problem rimligtvis inte uppstår i samma utsträckning. Detta är något intervjuperson 3 anser 

vara en av anledningarna till svårigheterna som uppstod i Danmark (3,26). 

 

“Leverantören har ett koncept, men erfarenheter från Köpenhamn visar på att de kulturella 

skillnaderna vid utbildning måste beaktas”. (3,26). 

5.1.4 Förberedelser avseende utbildning 

Den övergripande inställningen från samtliga intervjupersoner, avseende förberedelser av 

utbildningsinsatser inför projektet, är att de inte är påbörjade. Anledningarna till att 

organisationen kunde varit bättre förberedda avseende utbildning kan härledas till att 

förvaltningsrättens utlåtande om den överklagade upphandlingen kom snabbare än väntat (1, 

32). Däremot anser vi utifrån det sammanställda resultatet att intervjupersonerna är delaktiga i 

kontinuerlig diskussion med leverantören i syfte att kunna anpassa det nya systemet till 

verksamheten och den kontext organisationen verkar inom. Intervjuperson 2 bekräftar 

förtroendet för leverantören baserat på leverantörens tidigare erfarenhet av liknande 

implementationer på följande vis:  

 

“Leverantören har gjort över 5000 installationer över hela världen...Så de är väldigt 

erfarna...Däremot har de ingen svensk eller skandinavisk erfarenhet men människor fungerar 

ändå på ungefär samma sätt runtom i världen”. 

 

Ur ett verksamhetsperspektiv kan förberedelsearbeten tillåta att anpassas till verksamheten, 

samt göra störningar i arbetsflöden under och efter implementation så små som möjligt (Li, J 

et al., 2010). Detta kan relateras till att cirka 300-400 medarbetare från verksamheten, vilka 

även har deltagit i upphandlingen, kommer att vara delaktiga i anpassningen av det nya 

systemet. Faktorer, vilka orsakar svårigheter vid HIT-implementationer kan inte enbart 

kategoriseras som utmaningar vilka sker under implementation, utan även brister i resurser 

och organisatoriska förberedelser i utvecklingsskedet före införandet (Biruk et al., 2014).  

 

Ett återkommande och snarare intresseväckande ämne vilket diskuterades med samtliga 
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intervjupersoner var de så kallade “Workstreams”. Intervjuperson 1 menar att organisationen 

har för avsikt att bemanna workstreams inför implementation. Dessa grupperingar, 

innehållande medarbetare både från vården och från IT, kommer att ledas av en utvald skara 

nyckelpersoner (1, 23). Utbildningsbehovet av dessa nyckelpersoner kommer att resultera i en 

massiv utbildningsinsats eftersom organisationen måste skapa förståelse kring vad det innebär 

att leda dessa olika workstream (1,23). Att undersöka organisationens beredskap till 

förändring avser att aktivt involvera intressenter inför implementation (Cresswell & Sheikh, 

2013). Organisationens tillsättning av workstream tycker vi tyder på att de identifierat det 

effektiva i att utbilda ett fåtal “key users” (Valacich et al ,2016)  som i ett senare skede 

används som stöd för övriga användare. 

5.1.5 Implementationsfaser avseende utbildning 

Intervjupersonerna har delade uppfattningar kring faser i utbildningsarbetet. Intervjuperson 3 

menar att en del av träningen har med implementation att göra men säger att det behövs en 

framtida förvaltning av systemet som kan upprätthålla kontinuerlig träning (3,40). 

Intervjuperson 3 belyser även att utbildning bör ses som ett redskap för att förbättra 

användning av systemet och därför inte har någon direkt slutfas (3,40). Intervjuperson 2 ser 

kommunikation och marknadsföring som en del av utbildning, vilket är en fas som redan är 

igång i projektet men att den huvudsakliga utbildningsfasen inleds 10 veckor innan systemet 

går live (2,38). Intervjuperson 1 menar att utbildningen är uppdelad i faser och syftar på de s.k 

“Workstream”. 

 

Fasen före implementation är viktig och fokuserar på de aktiviteter som kan främja framgång 

i ett senare skede av projektet (Ghazisaedi et al., 2014). De initiativ som intervjupersonerna 

redogör för anser vi hämmas av implementationens kontext, en yttre påverkan. Samtliga 

intervjupersoner tar upp överprövningen av tilldelningsbeslutet som en faktor vilket har 

påverkat förberedelser avseende utbildning. Intervjuperson 3 menar att överprövningen av 

tilldelningsbeslutet som fattades i September 2017 ledde till att organisationen var hänvisade 

till att endast läsa anbudet, vilket innefattade 1200 sidor och planera utifrån det. De hade 

därav inte möjligheten att föra kontinuerlig dialog med leverantören (3,20). Att planera för 

olika utbildningsfaser vid implementation när det inte finns någon direkt startdatum att 

förhålla sig till anser vi vara en svårighet. 

 

5.1.6 Kostnader avseende utbildning 

Intervjuperson 3 redogör för att avtalet med leverantören är uppbyggt på 80-20 regeln, där 

80% av ansvaret för utbildning är organisationens och resterande del leverantörens (3,46). 

Intervjuperson 1 menar att det är en stor del av budgeten som ska gå till utbildning men kan 

inte den exakta siffran (1,47), men skulle påstå att det är över 15% (1,47). Intervjuperson 2 

menar att de inte arbetat så mycket med budget avseende utbildning ännu men att det är något 

som måste göras (2,47). Intervjuperson 3 talar om budget i mer breda drag och menar att den 

totala budgeten uppgår till ungefär 1 miljard kronor, där 50% direkt tillfaller leverantören och 

menar vidare att mer pengar kommer att behövas (3,50).  

Diskrepansen mellan intervjupersonernas svar kan påvisa bristande kommunikation avseende 

vilka resurser som är avsatta eller ska avsättas, men kan även påverkas av att frågan uppfattas 

olika av intervjupersonerna.  
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Intervjuperson 1 menar att det har allokerats resurser till utbildning, och syftar delvis på sig 

själv som en allokerad resurs (1,45). Det som framgick i dialog med Intervjuperson 2 är att 

organisationen ska allokera resurser till utbildning men ännu inte gjort detta (2,45). Denna 

avvikelse mellan svaren kan återigen påverkas av intervjupersonens uppfattning av frågan.  

 

Samtliga intervjupersoner är överens om att det kommer att bli ett produktionsbortfall vid 

implementation, men ger ingen ytterligare information angående hur stort detta bortfallet kan 

tänkas bli. Barry (2016) menar att produktivitet bland personal under implementation kan 

minska med så mycket som 15-25%, upp till en månad efter implementation. 

Intervjupersonerna har en gemensam uppfattning om att en huvudsaklig kostnad är att ta 

personal ur driften. Intervjuperson 3 ger ytterligare kontext och redogör för att projektet 

kommer att få köpa loss personal och tjänster ur verksamheten (3,50). 

 

Intervjupersonerna verkar värdera denna kostnad högre än McGowan et al., (2008) som 

menar att mindre påtagliga kostnader som ett implementation av informationssystem medför 

är tiden medarbetare är involverade i implementation. 

 

5.1.7 Mäta värdet av utbildning 

En del i studiens teoretiska efterforskning har behandlat att mäta värdet av utbildning. Inom 

vården existerar problematik avseende på vilket sätt utvärdering av utbildning kan ske på ett 

systematiskt och slagkraftigt sätt med fokus på resultat av lärandet (Cervai & Polo. 2015). 

Intervjupersonernas övergripande inställning är att det nya systemet kommer att tillhandahålla 

instrument som möjliggör att mäta effekten av utbildning ner på individnivå. 

Intervjupersonerna har däremot delade uppfattningar om hur detta exakt kommer att gå till i 

praktiken. Detta framgår i intervju med Intervjuperson 3, som uttrycker sig följande:  

“Jag hoppas att vi har hittat ett mätinstrument för detta. En programvara som innebär att vi 

kan ställa individuella frågor till alla som har en dator eller en smartphone” (3, 54).  

Intervjuperson 2 beaktar angelägenheten av att kontinuerligt utvärdera vad som kan göras, i 

syfte att utveckla användares tekniska förmågor. Däremot uppmärksammar Intervjuperson 2 

att frågan, avseende hur användares kunskapsnivå framdeles kommer att mätas i det nya 

systemet, inte har besvarats än (2, 59). Användning och användarupplevelser klargörs som 

omständigheter vilka allmänt tillämpas för att mäta framgång vid implementation (Rajeev & 

Philip, 2007). Intervjuperson 3 redogör för att tanken är att det nya systemet kommer att kräva 

någon form av certifiering för dess användning. Vidare argumenterar Intervjuperson 3 för att 

detta på ett sätt kommer att kunna användas för att mäta om användare når upp till de 

grundläggande kraven (3, 56). Utbildning av användare anser vi därav vara den 

grundläggande faktorn som avgör om användare blir tilldelade certifiering och därav, delvis 

ett mätinstrument för utbildning.  

5.1.8 Problematisk avseende utbildning 

Intervjuperson 1 anser att den största utmaningen avseende utbildning blir att frigöra resurser, 

det vill säga att kunna bedriva en effektiv vård samtidigt som utbildning prioriteras (1,75). 

Vidare menar intervjuperson 1 att det måste finnas en förståelse bland den allra högsta 
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ledningen, politikerna, för förändringsarbetet annars fallerar det hela vägen ner (1,77). Att få 

alla att dra åt samma håll i en politiskt styrd organisation kan vara väldigt svårt (1,69). 

Intervjuperson 2 bekräftar delvis detta och menar att läkare är särskilt svåra att ta ur driften 

(2,81). Men menar vidare att denna yrkesgrupp även är den som oftast krånglar (2,79) och att 

det kan finnas en attityd bland läkare att de inte behöver någon utbildning (2,81). 

Intervjuperson 3 menar att den största problematiken avseende utbildning blir att motivera 

användaren, då det är svårt att utbilda någon som inte känner sig motiverad (3,66). 

 

“Du lutar dig tillbaka lite och tänker: det här ska jag nog klara av” (3,66). 

5.1.9 Upphandlingens påverkan projektet 

Denna rubrik följer inte de ursprungliga teman som identifierades i litteraturgenomgången, 

detta är istället ett resultat av en aspekt som framkom under intervjuerna och som vi anser är 

värd att beakta. 

 

Intervjuperson 1 menar att på grund av att upphandlingsbeslutet med den befintliga 

leverantören överklagades av en annan leverantör, som drev ärendet till förvaltningsrätten, 

stoppades förändringsarbetet under en tid. Konsekvensen av detta blev att förberedelser med 

att identifiera organisationens utbildningsbehov inför projektet inte kunde vidareutvecklas (1, 

19). Istället var organisationen tvungen att helt förhålla sig till det ursprungliga 

upphandlingsmaterial vilket erhölls av leverantören. Detta visade sig problematiskt (3,22). 

Som ett resultat av att upphandlingsprocessen bromsade organisationens förändringsarbete 

avseende utbildning kan frågeställning kring huruvida detta har färgat det empiriska resultatet 

föras.  

 

Upphandlingen är den gemensamma faktor vilket intervjupersonerna gemensamt beaktar som 

kanske den mest avgörande inverkan på planering avseende utbildning inför implementation. 

Förvaltningsrättens uttalande, vilket beräknades framföras sommaren 2018, framkom istället 

mycket tidigare än organisationen förväntat.  

5.1.10 Sammanfattning 

Undersökningen genomfördes genom kvalitativa intervjuer, med tre beslutsfattare på regionalt 

verkställande nivå inom Region Skåne, samt en pilotintervju. Vedertagen litteratur avseende 

utbildning av användare vid HIT-implementation, beslutsfattare samt till viss del 

implementation av informationssystem generellt har legat till grund för den teoretiska 

översiktstabell och frågor vi har ställt under intervju. Det empiriska resultatet från 

intervjuerna har jämförts med litteratur för att få en bättre uppfattning på vilka sätt situationen 

inom ramen för undersökningen överensstämmer med tidigare forskning.  

 

5.1.10.1 Problematik och förberedelser avseende utbildning  
Vi fann att beslutsfattarna hade en relativt gemensam uppfattning och syn på den problematik 

som existerar avseende utbildning inom de nuvarande systemen. De nuvarande systemen 

tycks inte leverera tillräckligt för att tillfredsställa användarnas behov. Vi fann indikatorer på 

att detta, enligt intervjupersonerna, inte var tillräckligt för användare att vilja utöka sin 

kunskap inom de befintliga systemen. Ett centralt problem avseende utbildning vi påträffade 
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var tillgänglighetsproblematik. Den svenska sjukvården har erkänt problem med vårdplatser 

och personalbrist. Detta är något vilket tycks resultera i att prioriteringen ofta står mellan 

utbildning och patientsäkerhet. 

 

Intervjupersonerna är ense om att det finns ett massivt utbildningsbehov vid införandet av det 

nya HIT-systemet. Däremot råder det skilda uppfattningar om hur många användare som 

berörs av detta utbildningsbehov. Detta resultat kan till stor del bero på att intervjupersonerna 

ännu inte har gjort en grundlig behovsanalys avseende utbildning, men även brister i 

kommunikation kan vara en orsak.  

 

Denna avsaknad av behovsanalys, och förberedelser avseende utbildning upplever vi bero på 

en kontextuell faktor. Inom den svenska kontexten följs enligt intervjupersonerna ofta ett 

upphandlingsbeslut av en överklagan från den part som förlorar upphandling. Detta skedde 

även vid denna upphandling. Vi anser att det är anmärkningsvärt att en förlorande part i en 

upphandling kan ha en så pass stor inverkan på förberedelser avseende utbildning vid 

införande av ett HIT-system. Intervjupersonerna har en god uppfattning om vilka 

förberedelser som krävs avseende utbildning. Däremot hindrades dessa förberedelser av att 

organisationen inte kunde gå i direkt kontakt med leverantör under förvaltningsrättens 

beslutsprocess.  

 

5.1.10.2 Värdering av utbildning och mätinstrument 
Resultatet visar att intervjupersonerna värderar utbildning som en av de mest kritiska 

framgångsfaktorerna, om inte den mest kritiska. Intervjupersonernas värdering av utbildning 

var högre än en stor del av den litteratur vi tagit del av. Detta resultat tror vi till stor del är 

influerat av intervjupersonernas insyn i den danska implementationen av 

“Sundhedsplatformen” och dess svårigheter kopplade till utbildning. Vi finner att 

intervjupersonerna till viss del beaktade de kulturella skillnaderna som de anser har haft 

inverkan på till vilken grad utländska utbildningspaket kan appliceras inom en svensk kontext. 

 

Vi upplever att intervjupersonerna, i varierad omfattning, är medvetna om att effekten av 

utbildning inför implementation bör bemötas systematiskt och med hjälp av mätinstrument. 

Utvärdering av användares nyttjande av systemet beaktar intervjupersonerna som viktigt. 

Däremot finner vi att det inte tas några större initiativ för att beakta denna aspekt i dagsläget.  

5.1.10.3 Metodik för att bemöta utbildningsbehov 
Intervjupersonerna har tillit till metoden av att utse nyckelperson från driften för att bemanna 

“workstreams”, som i ett senare skede ska kunna verka som stöd i driften för användare för 

att öka förståelse och kunskap inom det nya systemet. Vi finner att intervjupersonernas syn på 

utbildningsinsatser är att dessa inte är processer med ett konkret slutdatum. Fortlöpande 

utbildning av användare inom systemet ska ske under en lång tid framöver. 

Intervjupersonerna har en tydlig bild av de utbildningsinsatser som kommer att ske inför 

implementation. Däremot finner vi brister i intervjupersonernas syn på hur processen efter 

implementation avseende utbildning kommer gå till i praktiken.  

 

5.1.10.4 Förändring och produktionsbortfall 
Samtliga intervjupersoner är införstådda i att utbildning är ett område som måste prioriteras i 

syfte att skapa förståelse och värde för användare och tydliggörande att implementation 

kommer att påverka verksamhetsprocesser och användares arbetssätt genomgripande inom 
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organisationen. Studiens resultat klargör att förändringen i organisationen kommer kräva att 

beslutsfattare finner balans mellan att frigöra resurser och prioritering av utbildning samtidigt 

som en effektiv vård ska kunna bedrivas. Beslutsfattare anser vi, med hjälp av utbildning, kan 

dra nytta av att motivera användare, men användare kan även dra nytta av att själva ta initiativ 

för att utbildas.   

 

Intervjupersonerna är enhetligt medvetna om att implementation kommer att medföra 

produktionsbortfall som ett resultat av utbildningsinsatser. Däremot bemöts frågan, avseende 

på vilka sätt resurser inom organisationen och dess olika förvaltningar kommer att fördelas, 

med obeslutsamma svar. Detta kan bero på att implementation är i ett tidigt skede och att det 

därför är svårt att få precisa formuleringar angående i vilket omfång organisationens budget 

för projektet kommer att gå till utbildning av användare. Den generella uppfattningen är att 

kontexten organisationen verkar inom kan ha inverkan på hur resurser ska fördelas inför 

implementation. Konsekvensen kan istället bli att faktorer vilka påverkar kostnader och 

resursfördelning i organisationen inte alltid är jämförbara med andra kontexter där liknande 

förändringsarbete har skett eller kommer att ske. Detta anser vi kan bero på att organisationen 

vi har undersökt i studien påverkas av den offentliga kontext den verkar inom, vilket ställer 

frågan i vilken grad organisationens allokering av resurser för utbildning är jämförbar med 

sammanhang där sjukvården är privatiserad och påverkad av andra kulturella aspekter. 

5.2 Vidare forskning 

Dessa kontextuella faktorer anser vi vara av unik karaktär i förhållande till den miljö där en 

stor del av den litteratur vi har tagit del av gällande utbildning vid implementation av HIT-

system har genomförts. Snyder et al., (2006) menar att förnyelse av IT i organisationer samt 

den miljön organisationen verkar inom är kontextuella faktorer vilka bör uppmärksammas för 

en framgångsrik HIT implementation. Vårt empiriska resultat anser vi tyda på att dessa 

kontextuella faktorer bör uppmärksammas i större utsträckning inför implementation i en 

kontext som präglas av offentlig sjukvård.  

Vi tycker inte bara att dessa kontextuella faktorer bör uppmärksammas, utan även undersökas 

vidare. 
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6 Slutsats 

Hur uppfattar och värderar beslutsfattare på regionalt verkställande nivå 

utbildningsperspektivet inför implementation av ett hälsoinformatiskt system? 

 

Vi fann att beslutsfattare inte uppfattar brister i nuvarande system som tillräckligt incitament 

för användare att utöka sin kunskap inom systemen. Det finns en uppfattning om ett massivt 

utbildningsbehov men det råder skilda uppfattningar bland beslutsfattarna om hur många som 

är berörda av detta behov. Skillnaderna inom detta samt avsaknaden av en grundlig 

behovsanalys kan härledas till kontextuella faktorer.  

 

Utbildning värderas som en av de mest kritiska framgångsfaktorerna för projektet, vilket vi 

tror har en inverkan på närliggande implementationers brister i avseende utbildning. Vidare 

finns det en respekt för att kulturella skillnader bör beaktas och kan påverka 

utbildningsprocessen. Det råder en gemensam uppfattning om att utbildningsbehovet bör 

bemötas systematiskt men inga större initiativ tas för detta i dagsläget. Beslutsfattarna 

uppfattar utbildning som en löpande process med avsaknad av ett egentligt slutdatum och 

lägger stor vikt vid att skapa förståelse bland användare för förändring, med hjälp av 

utbildningsinsatser i ett tidigt skede. 

Slutgiltigen finner vi att förändringen kommer att kräva att beslutsfattarna finner en balans 

mellan att frigöra resurser till utbildning och bedriva en effektiv vård.  
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7 Bilagor 

7.1 Intervjuguide 

Fråga 1.   

Vår förståelse är att ni idag använder er av två primära journalsystem, Melior och PMO, där 

det även finns flertalet externa moduler och system som är kopplade till dessa. Vilket 

utbildningsbehov har ni idag avseende journalsystemen? 

a) Anser du att utbildningen är tillräcklig?  

 

Fråga 2. 

Anser du att den befintliga utbildningen är tillräcklig för att utöka personalens kunskap inom 

systemen? 

 

Fråga 3.  

Vilket utbildningsbehov har ni inom SDV?  

 

Fråga 4.  

När beräknar du att utbildningsbehovet kommer att uppstå? 

 

Fråga 5. 

Ser du utbildning som en kritisk framgångsfaktor för projektet? (Om du skulle placera in det i 

en skala där 1 inte är jätteviktigt och 10 är det kanske absolut viktigaste).  

 

Fråga 6.  

Anser du att det har gjorts tillräckliga förberedelser avseende utbildning inför SDV?  

 

Fråga 7.  

Finns det en utbildningsplan för de anställda för SDV?  

 

Fråga 8.  

Vilka initiativ tar ni på beslutsfattarnivå för att utbilda personal inför implementation och 

användning av SDV? 

a) Hur många utbildningstillfällen är planerade?   

 

Fråga 9.  

Har ni delat upp utbildning i olika faser?  

 

Fråga 10.  

Är det ni som har ansvaret för utbildning av medarbetare vid implementation? 

a) Har ni allokerat resurser för utbildning av användare?  

 

Fråga 11. 

Hur stor del av budgeten för SDV har ni allokerat till utbildning?  

 

Fråga 12.  

Vem ansvarar för utbildning när systemet är i drift/efter implementation? 



Utbildning inför HIT Lindblad, Eminovic 

 

– 42 – 

 

Fråga 13.  

Hur mäts kunskapsnivå efter utbildning av anställda?  

a) Kommer ni kunna säkerställa att rätt utbildning tillhandahålls?  

 

Fråga 14.  

Har tänkta användare av SDV varit involverade i implementationsprocessen? 

 

Fråga 15.  

Vad anser du vara mest problematisk avseende utbildning av användare? 

 

7.2 Intervjuer 

7.2.1 Intervju 1  

Intervju med Person 1. Datum: torsdag 26:e april 2018. Plats: MedCon, (adress) 

 

1 Jakob Berätta gärna lite om din befattning.  

2 IP1 Jag tillhör förvaltningsledningen inom primärvården i Östra Skåne. Min befattning gäller 
Digitalisering på beslutsfattarnivå...Tidigare har jag jobbat som Divisionschef, med bland annat 
internmedicin och akutmottagningar.  

3 Jakob För att gå vidare med intervjufrågorna, det är nämligen så att våran infallsvinkel i denna studie är 
just utbildning...och vi förstår även att du inte är direkt ansvarig för utbildning är det ändå av 
värde för oss att få många infallsvinklar på just utbildning... 

4 Jakob Men om vi då inleder så är vår förståelse att ni idag använder er primärt av två journalsystem 
inom Region Skåne, Melior och PMO, där det även finns ett flertal externa moduler och system 
som är kopplade till dessa. Vilket utbildningsbehov har ni idag avseende journalsystemen?  

5 IP1 Hmm..tänker ni på de befintliga eller de som komma skall?  

6 Jakob De befintliga precis.  

7 IP1 Alltså Melior har vi ju haft länge, PMO är ju i primärvården och habilitering, vilket vi inte har haft i 
så många år. Man skulle kunna säga att vår personal är väl inkörda i Melior och PMO men vi har 
ganska omfattande utbildningsinsatser för de som är nyanställda. Vi kör dessutom 
fortbildningstillfällen och det är främst kopplat till läkemedelsmodulen. Denna ligger då i Melior 
och där sker det ju löpande utbildning. Men om vi ska koppla det till SDV...där kommer det att 
krävas en massiv utbildningsinsats eftersom alla börjar ju från noll... 

8 Jakob Ja, detta kommer vi även att komma till i de senare frågorna. Vi har även en följdfråga till denna. 
Anser du att utbildning idag är tillräcklig inom de befintliga systemen?  

9 IP1 Mja, alltså jag tror att det försöker jobba med. Det handlar just om att kontinuerligt utbilda. Vi är 
ganska så bra på att utbilda personal när man väl börjar i Region Skåne...däremot har vi tappat 
lite av det här i takt med att program uppdateras och i takt med att annat, som att samla våra 
läkare, samla våra sjuksköterskor, medicinska sekreterare...Där kan vi bli bättre  

10 Haris Det blir väl onekligen mer komplicerat när så många personer måste vara involverade?  

11 IP1 Ja precis! 
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12 Jakob Nu fick vi även ganska så bra svar på vår andra fråga också. Nämligen om du anser att den 
befintliga utbildning är tillräckligt effektiv för att utöka personalens kunskap inom systemet?  

13 IP1 Nej det skulle jag inte våga påstå att den är. Vi har tillgänglighetsproblematik, vi har brist på 
vårdplatser och vad är det första man prioriterar bort ute i driften? Det vet jag själv från min 
erfarenhet som Divisionschef att det handlar om just utbildning...personal prioriteras istället för att 
ta hand om patienter... 

14 Haris Det blir lite mer av en prioriteringsfråga alltså? 

15 IP1 Ja, precis. Och naturligtvis står prioriteringen mellan patientsäkerhet och utbildning så är det 
givet att ta hand om det akuta läget med patienten. Men fortgår detta så biter vi oss själva i 
svansen för då blir det en patientsäkerhetsrisk i förlängningen om våra anställda inte kan 
använda journalsystemet 

16 Jakob Skulle man kunna säga så att det kanske finns problem med att få loss nyckelpersoner inom 
driften?  

17 IP1 Yes, det gör det! Det är ju det som vi har sett som ett problem och som jag hoppas att vi kan 
överlappa nu med SDV. Systemen har varit stabsdrivna, IT-drivna och vårdpersonalen har inte 
riktigt varit med och vidareutvecklat systmen. Därför har de inte riktigt fått allt de behöver för att 
kunna jobba så effektivt som möjligt. Här vill vi vända på hela skutan så att SDV inte blir ett IT-
projekt, utan snarare att det blir ett verksamhetsprojekt...så att SDV blir kollegan istället för något 
man sitter och svär över.  

18 Jakob Det går in lite i de andra svaren, men vilket utbildningsbehov har ni inom SDV? 

19 IP1 Gigantiskt, gigantiskt! Jag vet inte hur väl insatta i upphandlingsprocessen? Men vi har gjort en 
sådan på just detta journalsystemet och där var det Cerner som vi ville teckna avtalet med. Men 
då överklagade en annan leverantör och drev detta till förvaltningsrätten på grund av 
teknikaliteter. Då fick vi ju sätta allt på stopp...när det kom fram att de dragit tillbaka sin 
överklagan kunde vi teckna tilldelningsbeslutet med Cerner, detta är ju så sent som bara 1 
månad, eller 3 veckor sedan...Vi är ju ett antal på toppen som är rätt insatta i SDV och vet vad 
det är. Så även om man har hört begreppet SDV vet man inte så mycket mer om vad 
förändringsarbetet faktiskt innefattar. Så därför är det ett massivt utbildningsbehov...Dels kring 
vad detta kommer att innebära och hur det kommer att förändra vården. Det är ett massivt 
utbildningsbehov som gäller alla personalkategorier och då inte bara vårdpersonal men även 
ekonomi och HR-funktioner. Alla kommer få en förändrad arbetsmiljö, en digital arbetsmljö.  

20 Haris Den är så pass övergripande?  

21 IP1 Ja, det gäller regionsservice, de som gör alla servicefunktioner som tvätt och fastigheter och hela 
den biten, alltså alla kommer att få en ny digital arbetsmiljö att arbeta i. Så faktiskt rör det alla 33 
000 medarbetare i Region Skåne.  

22 Haris När beräknar du att utbildningsbehovet kommer att uppstå? Eller om det redan har uppstått?  

23 IP1 Det har redan uppstått! Det vi gör just nu tillsammans med Cerner är att bilda 21 olika 
grupperingar. Varje så kallad workstream behöver en workstream lead, alltså en nyckelperson 
ute från vården exempelvis en toppkardiolog, hjärtläkare till exempel som är workstream lead för 
kardiologiprocessen. Sedan har vi även en akutprocess, förlossningprocess och så 
vidare...Dessa 21 workstream leads ska vi tillsätta nu innan sommaren och välja ut de rätta 
personerna. De behöver en stor utbildningsinsats under sommaren kring vad det innebär att leda 
en sån här workstream. Sedan i september kan de i sin tur bemanna de här grupperna och i 
grupperna ska det ingå 25-30 personer både från verksamhet och IT. Därefter kommer nästa 
utbildningsinsats där det är 400 personer som skall utbildas. Målet är att om du exempelvis får 
en hjärtinfarkt ska du omhändertas på samma sätt oavsett om du åker till Helsingborg, 
Kristianstad och så vidare...Så att alla workstream leads behöver utbildas och senare ska 
resterande 33 000 personer också att utbildas. Det är alltså massiva utbildningsinsatser.  

24 Jakob Personerna som kommer in i första skedet, alltså workstream leads, skulle man kunna säga att 
de sedan kommer att fungera osm det yttersta stödet i driften för de olika avdelningarna?  
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25 IP1 Det är ju tanken eftersom det är dessa personer vi vill ha som ledare för workstream, vilket 
innebär 12-18 månader heltid...Efter denna tiden kommer de att vidareutveckla och på något vis 
vara de som håller i flaggan. Så det är ju ett evigt engagemang så att säga.  

26 Haris Vi har också fått uppfattningen om att detta kommer att ta otroligt lång tid.  

27 Jakob I vilken grad ser du utbildning som en kritisk framgångsfaktor för SDV? På en skala 1-10 där 1 
inte är jätteviktigt och 10 är det absolut viktigaste i jämförelse med andra faktorer.  

28 IP1 Jag skulle säga att det är uppe på 10 faktiskt. Visst att det handlar om utbildning i sig men jag 
tänker att det är en utbildning i ett förändrat arbetssätt. För detta kommer att förändra hela 
arbetssättet och det måste finnas en förståelse och ett engagemang av alla parter. Sedan finns 
det ju även, precis som i alla organisationer, den politiska aspekten...det finns krav från politiker 
att tillgängligheten och produktiviteten måste ökas osv. Det blir självklart en stor utmaning och en 
utbildningsinsats att göra rätt mot politiken samtidigt som vi håller på att implementera SDV. Då 
blir det även ett produktionsbortfall. Vi kan inte ha alla de här personerna inne och jobba intensivt 
med SDV och samtidigt producera maximalt ute på våra sjukhus.  

29 Haris Ni räknar med att produktiviteten kommer att minska under en viss tid? 

30 IP1 Ja men så kommer det att bli. Dessvärre finns den förståelsen inte hos politiker, den högsta 
ledningen, i dagsläget. Det är ju också en form av utbildningsinsats som behöver göras för att 
skapa den förståelsen. De skulle kunna anta att eftersom vi har satsat hundratals miljoner på 
detta så får vi ta in andra personer istället...Men det är ju inte så att vi har en toppkirurg som är 
ute och vandrar på gatan som vi kan ersätta med den andra personer eller 
specialistsjuksköterskor som vi bara kan håva in. Vi har en personalbrist också. 

31 Haris Anser du att det har gjorts tillräckliga förberedelser avseende utbildning till SDV?  

32  IP1 Alltså vi blev lite tagna på sängen, eftersom alla IT-upphandlingar brukar resultera i 
överklaganden och därför trodde inte någon av oss att vi skulle få något utlåtande av 
förvaltningsrätten innan sommaren...Detta är en av anledningarna till att vi nog hade kunnat vara 
bättre förberedda än vad vi är i dagsläget.   

33 Jakob Okej.  

34 Jakob Finns det en utbildningsplan för de anställda för det kommande SDV?  

35 IP1 Det där är egentligen en fråga som jag inte kommer kunna svara så utförligt på. Men vi min värld 
är den inte helt färdigställt men något som man arbetar väldigt intensivt med.  

36 Jakob Det hade kanske lite att göra med att man var förberedd på att påbörja tidigare, vilket inte gick 
ihop på grund av överklagandet? 

37 IP1 Ja precis, så är det. Det som händer nu är att det finns täta dialoger kring leverantören angående 
utrullningsplanen, alltså vilka sjukhus vi ska införa SDV på först. Och det är beroende på vart vi 
landar i riskanalysen som vi kan lägga planen för utbildning. Om det exempelvis blir SUS som 
planeras för första steget av utbildning lägger vi fokus där och i andra vårdinstanser får vi skapa 
andra utbildningsplaner. Det är några parametrar som vi i dagsläget inte vet på vilket sätt de 
kommer att påverka hur vi lägger upp utbildningen i helhet.  

38 Jakob Okej då känner jag att vi i princip har fått svar på nästa fråga också men vi kan frågan som 
kommer efter och som vi har varit inne på. Har ni delat upp utbildning i olika faser?  

39 IP1 Ja, och det faller tillbaka på det här med workstreamen som vi ska ha ledare för. Dessa ska 
utbildas och i sin tur utbilda de 300-400 personer som ska ingå i workstreamsen. Där sker 
utbildning och därefter rullas det ut brett. Så man skulle kunna säga att det är uppdelat i faser, ja.  

40 Jakob För att förtydliga, det är då ni som har ansvaret för utbildning av anställda vid implementation? 
Det är inte leverantören?  

41 IP1 Nej det är Region Skåne som har ansvaret. Men leverantören kommer att ha 3-4 personer med 
sig i varje gruppering som kommer att vara en viktigt del av det.  
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42 Haris Ja de måste väl vara högst delaktiga i arbetet?  

43 IP1 Ja! Vi har även bildat ett programkontor nu och det är programkontoret som har ansvaret för 
utbildning. Men vi är i väldigt nära kontakt med leverantören för de kommer inte heller lämna 
Region Skåne när upphandlingstiden är slut. Utan de kommer att vara knutna till oss hela tiden 
framöver också.  

44 Jakob Även en följdfråga på det vi tidigare pratade om, har ni allokerat resurser till utbildning?  

45 IP1 Ja alltså det har vi gjort. Dels är jag en allokerad resurs. Den stora utmaningen blir som sagt när 
vi behöver ta personer från driften. Vi vill ha stjärnorna, alltså toppkirurgen och den mest erfarna 
sjuksköterskan osv. Vi håller just nu på med denna rollbesättning till workstreamen, där vi även 
ska lämna en beställning till vår övergripande styrgrupp den 3:e maj...för att allokera resurser 
från våra förvaltningar. Det blir även en procentuell fördelning, SUS är störst av 
sjukvårdsförvaltningen. Sedan kommer SUND och sen KRYH. Så det blir en procentuell 
fördelning utifrån förvaltningens storlek, hur många personer var och en lämnar ifrån sig in i 
projektet.  

46 Jakob Om det nu är så att man har en budget, skulle du kunna uppskatta hur många procent av denna 
budget som är avsatt till utbildning inom det perspektivet. Är det något du känner till? Jag kan 
förstå att det är svårt att uppskatta att dra bort dessa personer.  

47 IP1 Det finns beräkningar som är gjorda på det. Det är en rätt stor budget, rätt många hundra 
miljoner...jag kan inte den exakta siffran. Men det är en stor del i den totala projektbudgeten som 
kommer att gå till utbildning och att ersätta förvaltningarna för att vi sätter in resurser i detta.  

48 Jakob Skulle man kunna säga att det är mer än 15%?  

49 IP1 Ja, absolut. Det är det.  

50 Jakob Vi har varit inne på det lite tidigare..men vem är ansvarig för utbildning av användare när 
systemet är i drift, eller efter implementation?  

51 IP1 Det är en jättebra fråga. Tanken är att när vi är i full drift och har infört SDV så ska 
programkontoret upplösas. Detta beräknas ske om 48-60 månader, alltså vi har räknat en 5-
årsperiod. I min värld övergår ansvaret till förvaltningarna, på samma sätt som vi idag ansvarar 
för att personalen är utbildade i Melior och PMO. Ytterst är det verksamhetscheferna som 
ansvarar för patientsäkerheten.  

52 Jakob Finns det någon tankeplan som du känner till i dagsläget för vad som kommer att göras efter 
implementation?  

53  IP1 Jag tror inte riktigt att vi är där ännu...fokus ligger just nu på hur vi får till det här nu.  

54 Jakob Då får man väl säkerligen mycket kunskap under implementation med kan jag tänka mig?  

55 IP1 Det är lärande hela tiden.  

56 Jakob Hur mäts kunskapsnivån efter utbildning av anställda? Alltså hur säkerställs det att rätt utbildning 
har tillhandahållits och att personalen besitter den kunskap de behöver, kan ni mäta det?  

57 IP1 Ett sätt vi kan mäta det på redan idag är genom ett utbyggt avvikelsehanteringssystem. Det är 
alltså alla avvikelser som vi gör i vården som har kunnat medöra en risk för antingen personal 
eller patient. Rätt stor del av de avvikelserna vi har idag i Region Skåne är faktiskt kopplade till 
läkemedelsmodulen i Melior, t.ex. Felordingeringar. På sätt och vis är det ett sätt att mäta hur väl 
utbildade vår personal är i detta.  

58 Haris Är det något som kommer att bytas ut med införandet av SDV?  

59 IP1 Detta kommer vi att bygga in i systemet det här med avvikelsehantering. Det är ett sätt att följa 
upp... alltså om vi får många avvikelser på att något har gått fel eller kunnat utgöra en fara 
kopplat till journaldokumentation, då ser vi det direkt.  
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60 Jakob Låt säga att ni implementerar SDV nu och det visar sig att det inte blir mycket avvikelser. Det 
verkar som att alla anställda har god kunskap inom systemet. Går det att mäta om personal har 
god eller mycket god kunskap, alltså, hur mäts det om man är i mål med utbildningen eller om 
användare behöver vidareutbildas?  

61 IP1 Det är en jättebra fråga. Det handlar ju om hela vårt uppföljningssystem. Och även 
kvalitetssäkring. Jag tänker mig att det här systemet kommer att tillåta uppföljning av användare 
ner på individnivå. Låt säga att du är ortoped och ‘bara’ har opererat 4 stycken höftfrakturer 
medan dina kollegor opererat 6 stycken, hur kommer det sig? Man kommer alltså att kunna följa 
upp produktionen på ett helt annat sätt. Vi är inte riktigt där ännu men det är en jättebra fråga.  

62 Jakob Ja, precis det är just det hur vet man om man utnyttjar systemet till 95 % eller 100 %? Sen kan 
jag tänka mig att det finns intresse från andra regioner att följa er i ert arbete också?  

63 IP1 Det gör det säkert, eftersom vi är de som går först ut.  

64 Jakob Men det finns inget exempel, t.ex. Andra regioner som varit inne och undrat hur vi utformar era 
utbildningsprocesser i nuläget?  

65 IP1 Vi har ju en historik också då vi hade ett projekt som hette 3R-projektet. Då skulle Region Skåne, 
Västra Götaland och Stockholms läns landsting göra en gemensam upphandling på ett liknande 
journalsystem. Men sedan hoppade Stockholm av och samarbetet föll även mellan Göteborg och 
Skåne. Så jag tror att man kommer att segla på i takt med att det blir upphandlingar i de andra 
landstingen också. På samma sätt som vi försöker snegla på andra länder. Vi var över i 
Pittsburgh för ungefär ett år sedan och då hade de rullat ut liknande projekt på alla sina sjukhus. 
Skillnaden där var att de gick över från papper och penna till sitt SDV.  

66 Haris Mycket lättare?  

67 IP1 Mycket lättare, ja! Vi går från PMO, Melior hundratals andra system in ett nytt system och det är 
en jätteskillnad. 

68 Jakob Ytterligare en följdfråga som fångar vårt intresse. När regionerna samarbetar och t.ex. Stockholm 
drar sig ur, skulle det kunna ha något att göra med att politiker på den nivån...att det inte är 
samma politiker som styr i Stockholm som styr i Västra Götaland och Skåne?  

69 IP1 Ja. Det är väldigt mycket starka viljor och att få alla politiker att dra åt samma håll i en politiskt 
styrd organisation visade sig vara väldigt, väldigt svårt.  

70 Jakob Har de tänkta användarna av SDV på något vis varit involverade i processen?  

71 IP1 Ja, det är dem. Vi har haft vad vi kallar för kärngruppen som har varit just nyckelpersoner ute 
från vården. Dessa var även med i Pittsburgh och inkluderade bland annat en akutläkare från 
Ystad, en verksamhetschef från primärvården, en internmedicina från Helsingborg och så. De 
var även med i upphandlingsprocessen och fick göra olika användarfall...vi hade tre leverantörer 
som lämnade anbud...användarna var även med och gjorde utvärderingen av de inlämnade 
anbuden. Så vi har alltså om det kanske bara är en promille av personer, från driften. Det är 
även personer som vi hoppas kunna knyta till oss under de kommande workstreamsen också 
och det kändes viktigt att ha med de i Pittsburgh.  

72 Jakob Så de var alltså med redan i det inledande skedet?  

73 IP1 Yes. De har varit med från dag ett. De blir ju också på något sätt ambassadörer ute på sjukhusen 
där de har möjlighet att prata om SDV med kollegorna. I den bemärkelsen är det också en form 
av utbildning och informationsspridning.  

74 Haris Som avslutande fråga, vad anser du vara mest problematiskt avseende utbildning?  

75 IP1 Ja, alltså den största utmaningen kommer väl bli att frigöra resurser till utbildning. Det vill säga 
att kunna bedriva en vård och att alla har en förståelse för att detta måste prioriteras. Det tror jag 
är det mest kritiska eftersom det berör så många personer.  

76 Haris Det måste finnas en stor acceptans antar jag?  
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77 IP1 Det måste det. Vi har en övergripande styrgrupp innehållande personer från vår koncernledning, 
den allra högsta ledningen. Vi behöver utbilda dessa personer kring vad SDV faktiskt är och vad 
det kommer att innebära. Finns inte förståelsen för SDV där så fallerar vi hela vägen ner. Det 
mest kritiska som sagt är att ge personer tid att utbildas, och att detta prioriteras.  

 

7.2.2 Intervju 2 

Intervju med Person 2. Datum: fredag 26:e april 2018. Plats: Digitaliseringskontoret, 

Remissgatan 4 

 

1 Haris Du får gärna berätta lite om dig själv och din befattning.  

2 IP2 Jag har jobbat hela mitt liv i svensk hälso- och sjukvård. Jag är sjuksköterska från botten men jag har 
inte jobbat kliniskt på jättemånga år. Tidigare har jag arbetat som stabschef och då hade jag ansvar för 
exempelvis patientsäkerhet, chefer, chefsläkare etc...och även för utbildning inom de nuvarande 
systemen som stödjer sjukvård, alltså journalsystem, operationsplaneringssystem, patientadministrativa 
system...så jag har ganska lång erfarenhet inom hälso- och sjukvårdsfrågor i stort.  

3 Jakob Då inleder vi med frågorna. Är det något du känner att du eventuellt inte har full kunskap inom så får du 
gärna ge din åsikt eller synpunkt på det.  

4 IP2 Jag måste bara säga att snart kommer jag jobba fullt med SDV och sluta på detta jobbet... 

5 Jakob Då kör vi igång. Vår förståelse är att ni idag använder er av två primära journalsystem, Melior och PMO, 
där det även finns ett flertal externa moduler som är kopplade till dessa... 

6 IP2 Ja, massor. 

7 Jakob Vilket utbildningsbehov har ni idag avseende journalsystemen, alltså de existerande?  

8 IP2 Eftersom det är en ganska stor personalomsättning så byter man arbetsplats inom vården vilket 
resulterar i att man inte alltid blir kvar i den enheten man jobbar inom. Utan man går runt och det kan se 
olika ut hur man använder och jobbar i dessa system. Region Skåne har aldrig riktigt haft en 
basutbildning för användare...så tycker jag att det bör skötas...det har varit lite upp till var och en om 
man behöver utbildning eller inte. För några år sedan gjorde vi en förändring i organisationen kring 
något som heter styr- och förvaltningsmodellen där man delar på systemsidan och verksamhetssidan. 
Detta var också innan man centraliserade regionalt, innan var allt ihopslaget inom de olika 
förvaltningarna...för många år sedan hade vi 11 databaser på Melior och i Lund hade man andra och 
dessa var inte alls konfigurerade på samma sätt. Det slutade med att man slog ihop databaserna till en 
Region Skåne databas och tack vare denna centraliseringen så hade man mer tid att lägga på 
verksamhetssidan, alltså även utbildning. På SUS har man fattat beslut om obligatoriska 
utbildningsmoment, dvs att läkare måste gå en utbildning i läkemedelsmoduler t.ex…. 

9 Haris Ja alltså vissa moduler man skall kunna som är obligatoriska för alla medarbetare?  

10 IP2 Ja precis. Det är ett ganska stort utbildningsprogram som SUS levererar, både i Melior och 
läkemedelsmoduler som hör till Melior. Det finns även ett schema för detta som liksom rullar på hela 
tiden, t.ex. Öppna dagar i aulan, tips och tricks och sedan finns det även riktade utbildningar...det är 
chefernas ansvar att se till att läkarna och sköterskorna kommer på de obligatoriska utbildningarna. 
PMO har inte funnits så länge, jag kommer inte ihåg riktigt när det infördes, och det var ett jäkla liv för 
alla tyckte att det var kasst. Men då punktmarkerade vi egentligen alla som jobbade inom primärvården 
på SUS och de tre förvaltningar som gör upp primärvården, till alla vårdcentraler för att kunna hjälpa 
läkarna individuellt. Vi sökte upp alla och jobbade stenhårt med utbildning och idag hör vi inte lika 
mycket missnöje kring det systemet. Det generella intrycket från många är att det väl inte behövs någon 
utbildning för att systemen är dåliga... 

11 Haris Skulle du anse att den utbildning som är befintliga idag avseende journalsystemen är tillräcklig?  
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12 IP2 Ja om de går på utbildningarna.  

13 Jakob Skulle du säga att det är en fråga om att allokera resurser, alltså att få loss de här personerna från 
driften?  

14 IP2 Ja, både att få loss personerna och att det cheferna ser till att sker... 

15 Jakob Anser du att den befintliga utbildning är tillräckligt effektiv för att utöka personalens kunskap inom 
systemet?  

16 IP2 Jag tror alltid man kan bli bättre. Framåt måste vi jobba ganska mycket med pedagogiken eftersom 
vårdpersonalens kärnområde inte är IT. Sen tror jag även att det kan tas fram nya sätt att lära sig 
på...det finns ju e-learning och datorsalsutbildning osv, men man kanske kan hitta något nytt. Så jag tror 
att man kan bli mycket bättre, alltid.  

17 Jakob Om vi istället fokuserar på SDV, nutid. Vilket utbildningsbehov har ni inom SDV skulle du säga?  

18 IP2 Jag uppfattar att man behöver utbilda alla som ska arbeta i systemet. Tidigare var jag och en kollega i 
England för att kika på ett system som hade gått live i höstas och tittade bland annat på deras 
kommunikation och utbildning men inte nödvändigtvis i detalj...när man släpper in ett sådant stort 
system med så många nya funktioner måste man se till att vårdare får rätt utbildning innan införandet, 
och det hade de fått. Man kan inte utbilda för tidigt och man kan inte utbilda för sent, för då blir volymen 
ej hanterbar. Oftast säger man mellan 6-10 veckor innan man går live så att man kan göra en 
utbildningsinsats utav medarbetarna. I England var det inte bara marknadsföring och utbildningstillfällen 
som det gjordes förhandsvisningar av systemet...man är ute och pratar på alla arbetsplatsträffar, alla 
läkarmöten, alla tillfällen man kan hitta är man ute och pratar om de förändringar som kommer. Det är 
också chefernas ansvar att hela tiden prata om detta för det handlar i grund och botten om att byta 
arbetssätt.  

19 Haris Ja alltså att skapa en acceptans och inse värdet i systemet?  

20 IP2 Ja det är precis därför vi gör detta. I England hade de lagt upp 40-45 olika utbildningsvarianter tror jag, 
där vissa var obligatoriska för olika yrkesgrupper, exempelvis läkare och sköterskor...sen behöver man 
även göra e-learning parallellt...så det är ett gigantiskt utbildningspaket, vi ska ju utbilda 28 000. Och vi 
har fortfarande inte bestämt om vi ska släppa det här i 2 eller 3 omgångar. Det finns 10 sjukhus och 160 
vårdcentraler, plus nästan lika många privata vårdcentraler...så det är ett gigantiskt projekt. Nyligen 
gjorde Köpenhamn, Hovedstaden och Sjaelland samma resan. Vi har tittat på deras utbildningspaket 
och omfattning...först skedde förändringen i Huvudstaden och något annat sjukhus. Där hade man 
missbedömt hela utbildningsbehovet och det resulterade i mycket kritik kring det nya systemet. Men när 
förändringsarbetet sedan skulle ske i Sjaelland hade man lärt sig utav kritiken och kunnat bli bättre...Så 
det gäller att benchmarka och se vad andra har gjort. 

21 Haris Vi var lite inne på det tidigare, men när beräknar du att utbildningsbehovet kommer att uppstå om det 
inte redan har uppstått?  

22 IP2 Ja alltså, kommunikation, information...lite marknadsföring, förstår ni? 

23 Jakob Ja det bidrar väl till ökad acceptans?  

24 IP2 Ja precis och det måste vi börja med nu. Det är någonting som vi måste hålla på med hela tiden. Det 
riktiga utbildningsbehovet kommer att uppstå 10 veckor innan vi går live med första utrullningen av det 
nya systemet. Det får inte heller kallas för ‘utbildning’ utan det ska heta träning, men det är en mer 
teknisk fråga kring ekonomin. Det måste även finnas en förvaltningsorganisation som hela tiden har 
hand om utbildningen...jag tror att hela regionens organisation måste tänka om och jobba mer med 
dessa typer av frågor i framtiden. Det finns ju exempel på sådana LMS, ni vet, learning management 
system i Danmark, sånt behöver vi bli vassare på i regionen.  

25 Jakob Ser du utbildning som en kritisk framgångsfaktor för projektet? Där, låt säga 1 inte är jätteviktigt och 10 
är det kanske absolut viktigaste. Var skulle du placera in utbildning?  

26 IP2 Jag skulle säga 9,5 faktiskt...att man vet hur man använder systemet. Sen är det tråkigt att man ska 
behöva så mycket utbildning. Det skulle vara intuitivt men det tror jag inte att det kommer vara utan jag 
tror att man kommer att behöva träna....Och jag tror även att man behöver olika träning på olika 
åldersgrupper...Förstår ni?  
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27 Jakob Ja det är möjligt.  

28 IP2 Det finns olika vana helt enkelt, även om vi har jobbat med journalsystem i många år så märker man 
ändå att de olika åldersgrupperna är olika kvicka, om man säger så.  

29 Jakob Anser du att det har gjorts tillräckligt med förberedelser avseende utbildning inför SDV?  

30 IP2 Ja vi har ju inte börjat (skratt)... 

31 Jakob Som vi har förstått det går detta ihop med att ni blev lite tagna på sängen i samband med överklagan?  

32 IP2 Ja men sen tänker jag såhär att leverantören har gjort över 5000 installationer över hela världen...så de 
är väldigt erfarna. Däremot har de ingen svensk eller skandinavisk erfarenhet men människor fungerar 
ju ändå på ungefär samma sätt runtom i världen...Men å andra sidan kommer vi antagligen att få några 
slags mallar eller något sådant...I avtalet står det även att vi skall stå över 80% av arbetet gällande 
utbildning och leverantören ska stå för resterande 20%. Så det stora ansvaret ligger på oss. Jag hoppas 
att vi får hjälp och stöd av deras kunskap, men vi tänker ta lite rygg på det här i Bradford, för det var 
väldigt smart.  

33 Jakob Då kanske vi inte får jättemycket svar på nästa fråga, för det har att göra med om det finns en 
utbildningsplan för de anställda för SDV?  

34 IP2 Det kommer, det finns inte någon i dagsläget, men det är klart att det måste finnas. Vi ska faktiskt jobba 
tillsammans med de som hjälpte Sjaelland att få ordning på det. De företagen tänkte jag att vi ska jobba 
med just nu och detta är ett gigantiskt logistiskt projekt...att få rätt person på rätt utbildning...Och att det 
måste finnas rätt verktyg för att cheferna ska följa upp att medarbetarna har genomfört utbildningen. Det 
måste gå att visualisera och kunna se exempelvis att personalen är 50% eller 75% klara med 
utbildningen så det säkrar sig innan man drar igång... 

35 Jakob Vilka initiativ på beslutsfattarnivå tar ni för att utbilda personal inför SDV?  

36 IP2 Det vet vi inte riktigt...för det första måste vi också bestämma om vi ska ha en, två eller tre utrullningar, 
dvs implementationsvågor, och hur omfattande dessa skall vara...hur många av de införskaffade 
tjänsterna ska vi ha med i första omgången. Tar vi bara AS-IS funktionerna vi har idag så blir det en 
utbildning. Men när vi sedan lägger till 4-5 funktioner vi inte har i dagsläget blir det en annan typ av 
utbildning. Det har vi inte beslutat ännu, hur scopet ska se ut. Det ska vi besluta i juli.  

37 Jakob Jag tänker då lite på nästa här, där frågan är om ni har delat upp utbildning i olika faser. Men man skulle 
kunna säga, ser du olika faser i utbildningsarbetet?  

38 IP2 Jag tänker att ser man kommunikation och marknadsföring som en del av utbildning, vilket det faktiskt är 
även om man inte kallar det för utbildning...så är det en sådan fas vi ska börja med nu. Genom att 
exempelvis vara ute på roadshows och visa det nya systemet och så vidare. Sedan blir det ju såklart 
mer hands-on utbildning, alltså under de där 10 veckorna innan. Det är ju lite olika typer...all 
kommunikation och liknande är ju någon form av utbildning.  

39 Jakob Det blir på något vis acceptans innan även om det inte är utbildning i den benämning människor 
associerar utbildning som?  

40 IP2 Ja, och jag tänker att vi inte ska hålla oss till Region Skånes vanliga kommunikationstyp, där det läggs ut 
en notis på VGI, ett intranät, där ingen tar del av informationen ändå. Jag tänker att vi ska ha ett litet 
brand, liksom figurer och sådant som man enkelt kan känna igen.  

41 Jakob Försöka göra det lite mer attraktivt? Lite roligare?  

42 IP2 Ja precis. Ni kan få med er lite sånt från Bradford, jag kan länka deras hemsida.  

43 Jakob Det tar vi jättegärna. Blir väldigt intressant att kolla på.  

44 Jakob Nu vet vi att det här kanske anses som en direkt fråga till dig men är det ni som har ansvaret för 
utbildning av medarbetare vid implementation? Och i sådana fall, har ni allokerat resurser till detta?  

45 IP2 Vi ska göra det men vi har inte gjort det riktigt ännu. En övergripande tanke är att, lite som i Bradford, ha 
några frontfigurer på varje sjukhus som är kända i sin organisation. Exempelvis att när roadshows och 
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visningar sker ska en chefsfigur för en viss förvaltning tillsammans med läkare göra det tillsammans på 
just den förvaltningen. På varje enhet måste det egentligen finnas en s.k. Super-user, och då har vi 
räknat att 10% av våra anställda ska vara super-users, kanske till och med mer...de ska vara experterna 
på just in arbetsprocess. I dessa sammanhang brukar de kallas subject manager expert, eller 
SME...som ska vara med och designa systemet med sin kunskap och verka lite som ambassadörer på 
hemmaplan. Och när vi sedan ska utbilda kommer dessa personerna, som är lite extra pedagogiska, 
plockas ut som utbildare...ambitionen på lång sikt är att det inte ska finnas någon service-desk, utan att 
det ska finnas personer nära tillhand istället. Det är lite av visionen. Och det är därifrån, isf, som vi 
hämtar resurserna för den där intensiva träningsperioden...i Danmark utbildade dem 11 000 under de 
där 10 veckorna, där jag tror att de hade nästan 200 utbildare.  

46 Jakob Har du någon uppfattning om ni har en budget, hur många procent av den är allokerat till utbildning?  

47 IP2 Ingen aning. Vi har inte arbetat så mycket med just budget. Men det måste finnas en budget och detta 
behövs göras hur som helst.  

48 Haris Vem skulle du säga ansvarar för utbildning av systemet när det väl är i drift, eller, efter implementation?  

49 IP2 Visionen är att det måste finnas en sorts organisation som utbildar de här super-users. Men riktigt hur 
den kommer att se ut vet vi inte i dagsläget. Den här styr- och förvaltningsmodellen som jag nämnde 
tidigare har alla våra system mappade och där kan man se de olika rollerna...vem som tar hand om vad. 
De som jobbar på systemsidan har mer diskussion med leverantören medan de som jobbar på 
verksamhetssidan jobbar i driften. Jag tänker att det handlar om operationsplanering. Nu kommer vi att 
ha ett system, istället för PMO och Melior, därför kommer dessa rollerna att försvinna. Alla de som 
tidigare har jobbat med patientadministration kommer att kunna göra det i det nya systemet istället. Så 
riktigt hur det blir vet jag faktiskt inte, men det kommer att bli annorlunda. Det måste bli annorlunda.  

50 Haris Men det är ni som har ytterst ansvar alltså efter implementation, då leverantören endast hade 20%? 

51 IP2 Kring utbildning, ja.  

52 Jakob Är leverantören med efter implementation?  

53 IP2 Självklart. Det är en livslång förbindelse med leverantören...en affärsrelation. Jag tror att vi måste jobba i 
ett partnerskap på ett annat sätt med denna leverantören. Och de kommer alltid att finnas kvar här. Men 
hur många personer som kommer att vara kvar har jag ingen uppfattning om.  

54 Haris För vem vet hur utfallet hade blivit om de bara hade skött implementationen och sedan låtit er sköta 
resten.  

55 IP2 De flyger in folk här nu, jättemånga...de kommer att inkludera många i projektfasen och ganska många 
kommer att stanna kvar i efterhand också.  

56 Jakob Finns det något samarbete med andra regioner? Som vi har förstått är ni i Skåne lite först inom detta? 
Finns det något intresse från andra regioner att kolla på er hur ni gör eller har de visat något intresse 
överhuvudtaget?  

57 IP2 När tankarna kring ett nationellt journalsystem kom fram med 3R-projektet...då var det Stockholm, 
Västra Götaland och Skåne. Man skulle göra någonting tillsammans, men sedan knackade det i fogarna. 
Skåne bröt sig ur först och då följde Västra Götaland efter och plötsligt blev det inte längre 2R utan då 
skulle alla regioner ha egna journalsystem...vi har jobbat ganska mycket med Västra Götaland eftersom 
de också har Melior... 

58 Jakob Hur mäts kunskapsnivån av anställda efter utbildning? Finns det någon tanke där? Kommer ni på något 
sätt att kunna säkerställa att rätt utbildning tillhandahålls? 

59 IP2 Det är en bra fråga. Det får vi nog fundera på för det är ju väldigt viktigt att hela tiden utvärdera vad man 
gör för att bli bättre. Det har vi inte knäckt på ännu, men den är viktig.  

60 Jakob Finns det något sätt ni arbetar på idag med att kunna säkerställa rätt utbildning, eller på något annat 
sätta mäta eller finns det något... 

61 IP2 Det vet jag inte riktigt, den mäter ju inte riktigt det du är inne på. Man brukar utvärdera det på utbildning, 
alltså om man tycker om den, men det är något annat än att man har tillägnat sig kunskapen.  
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62 Haris Vi har tidigare hört talas om ett slags avvikelseprogram där man kan se avvikelser i systemet?  

63 IP2 Ja, i det här systemet kan man i princip mäta allting. Du kan exempelvis mäta in på individnivå...hur 
många klick individen gör för att ta sig till ett visst ställe i systemet. Och då kan man också se om 
personen behöver mer utbildning eftersom det är för många klick, då försöker vi träna personen...Det 
finns inbyggt i systemet. 

64 Jakob Det finns en god grund att stå på? 

65 IP2 Egentligen är det ett ganska trögt system. I det ska man skriva att det har gått fel någonstans, sedan 
rapportera det på papper, sedan gå till ansvarig osv och sedan gör man en utredning...alldeles för trögt. 
Sånt måste gå lite snabbare. Annars blir det att vi administrerar ihjäl oss.  

66 Jakob Samtidigt är det kanske inte så svårt att mäta just om man är dålig på något...men just när vet man att 
man kan 100%, eller 90%...lite den aspekten.  

67 IP2 Det där är väldigt intressant men även ganska svårt. Det är något jag ska ta med mig och tänka lite på. 

68 Jakob Har de tänkta användarna av SDV varit involverade i processen? Vi tänker naturligtvis i nutid för vi har 
förstått att de kommer vara involverade framöver?  

69 IP2 Jättefå har varit involverade i upphandlingsprocessen...den så kallade kärngruppen med ett antal 
individer från vården. Samtidigt är det då 28 000 personer som vi behöver utbilda...väldigt få har varit 
involverade, men de som har varit involverade har varit det inom upphandlingsprocessen. Då har vi låtit 
leverantören visa hur de löser olika patientflöden case. Och dessa personer har varit med och tittat hur 
de har gjort dessa case. Men eftersom vi expanderar så nu skall vi tillsätta dessa arbetsgrupper som ska 
jobba...och det kommer vara väldigt många människor involverade. SME:rna kommer också vara 
involverade...men den fasen som vi är i just nu jobbar vi med en fråga i taget...vi måste anpassa oss till 
vår ledningsorganisation och vårt sätt att arbeta i Sverige. Det finns inte heller någon på toppen som 
säger hur vi ska arbeta och så måste alla acceptera det. Det är viktigt att alla är överens...Vi ska ha ut 
20 arbetsgrupper från början med olika många personer och det ska finnas en s.k. workstream -lead... 

70 Haris IP1 nämnde också workstreamen... 

71 IP2 Ja, vi ska hjälpas åt och fördela personer inom de olika förvaltningarna...vem som ska vara ledare för 
vilken workstream..och till den ska det även finnas en configanalyst, alltså någon som kan ändra i 
systemet ganska snabbt. De paren ska jobba tillsammans, och så ska man jobba inom 20 olika 
områden...vi följer best practice från USA, England och så får man justera arbetet så att det passar 
verksamheten... 

72 Jakob Jag tänkte just på det. Det är intressant att det var en väldigt liten grupp som var involverade i 
upphandlingsprocessen...Hur valdes den här gruppen ut? 

73 IP2 Jag var inte med på den dessvärre. Men jag antar att att det handlade om bra kompetenser...de släpper 
ju inte gärna vem som helst från vården. För de behöver varenda sköterska och läkare som finns för att 
sköta patientvården. 

74 Jakob Känner du att det finns en god samarbetsvilja ute bland anställda att faktiskt allokera resurserna? Jag 
förstår att patientsäkerheten måste tillgodoses också... 

75 IP2 Absolut. Vi har haft 4 st workshops nu under våren. Alla chefer i vården i skåne var med...för att få dem 
att förstå att de måste släppa sina bästa för detta. Sen om de gör det återstår att se. Vi hade faktiskt en 
workshop i fredags...vi har även satt governance strukturen för projektet som vi vidareutvecklar. Det är 
inte riktigt klart ännu, det är lite administrativa processer kring det hela. Leverantören var också här förra 
veckan med deras utvecklingsteam från Kansas City och vi hade en rundvandring på sjukhuset med 
dem. Då träffade vi många medarbetare...man kände att de var sugna och kompetenta och ställde 
mycket frågor. Sen gemene man i vården tror jag knappt vet riktigt vad SDV är. De vet bara att vi har 
gamla odugliga system som är jättejobbiga och inte pratar med varandra och sånt. Men det är upp till 
oss att marknadsföra den förändringen...  

76 Haris Medarbetarna är överens om att det behövs en förändring? De är inte så nöjda med... 

77 IP2 Ja alla är missnöjda med det gamla. Men de kommer att älska det här nya...och då är det gamla säkert 
jättebra (skratt)... 
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78 Haris  Då är vi nere på den sista frågan. Den är ganska bred men vad anser du vara mest problematiskt 
avseende utbildning? Kan du pinpointa någon aspekt eller någon faktor? 

79 IP2 Svårt...jag tror att det svåraste är att få läkarna på utbildning. Det är alltid den gruppen som krånglar.  

80 Haris Du menar pga att de... 

81 IP2 De är alltid svåra att ta ur verksamheten och tycker ofta inte att de inte behöver någon utbildning. Alla 
andra vårdmedarbetare förstår att de måste gå på utbildning och där ges även tillfällen och möjligheter 
till det.  

82 Jakob Är det en kombination mellan motviljan från läkarna och att det är svårt att allokera dessa resurser?  

83 IP2 Det kan vara både och, men det känns även som att det är kulturellt, world wide för läkarna. Det är 
liksom inte bara i Skåne...De är ganska individualistiska. Men ändå måste de alltid jobba i team...och nu 
ska de standardisera sina vårdprocesser...det ni. 

 

7.2.3 Intervju 3 

Intervju med Person 3. Datum: fredag 26:e april 2018. Plats: Digitaliseringskontoret, 

Remissgatan 4 

 

1 Haris Vill du presentera dig själv och berätta lite om din befattning? 

2 IP3 Ja det kan jag göra. Jag är kliniker från början, men har varit chef på flertalet olika nivåer in regionen. 
Då gick inte det att kombinera med kliniken för man kommer liksom i lojalitetskonflikter och man måste 
kunna stå över det när man representerar flera specialiteter. Och tidsmässigt så hann jag inte så jag 
slutade operera. Jag har varit heltidschef sedan jag slutade.  

3 Jakob Vår uppfattning är att ni idag anväder er av två primära journalsystem, Melior och PMO, det finns även 
ett flertal externa moduler som är kopplade till dessa. Vilket utbildningsbehov har ni idag avseende 
journalsystemen? 

4 IP3 De journalsystem som finns idag förvaltas tekniskt inom IT-avdelningen men ute på dom olika 
förvaltningarna och sjukhusen, enheterna, så finns de ju personer som har ett visst ansvar för Melior 
eller PMO. Dessa personer har lite kanske lite mer kunskap än de andra medarbetarna och kallas till 
olika typer av sammankomster och möten och får viss information kring saker och ting och deltar 
också ibland i beslut om man ska göra förändringar uppgraderingar och liknande. Så jag föreställer 
mig att dom har hand om det mesta av utbildningen, men den utbildning som finns, tror jag är lite e-
learning och pier-to-pier, att man lär sig av sina arbetskamrater. Jag tror att det är längesen vi hade 
klassrumsutbildning i journalsystemen men ja...Jag är inte 100% säker på att jag har rätt i det jag 
säger utan det är förmodan. 

5 Jakob Det förstår jag. Utifrån din uppfattning, skulle du påstå att den utbildning som finns idag är tillräcklig? 

6 IP3 För de system vi har idag så är svaret både ja och nej. De är också så att medarbetarna lär sig ofta 
inte mer om datasystem än att de klarar sig. Dvs, hur många kan alla finesserna i Word, eller i Excel? 
Utan man lever på något sätt så man har näsan ovanför ytan och fixar det. Vi suboptimerar 
utnyttjandet av it-systemen idag eftersom man har en tröghet i det här att man lär sig inte mer än vad 
som är nödvändigt. Detta är omöjligt i nästa generations IT-system, då måste man kunna mycket mer. 
Om du är pilot så räcker de inte med att du kan landa och starta i lugnt väder, du måste kunna lite 
mer. Och den kunskapen använder du kanske inte varje dag, du måste ändå kunna det. Det är så att 
våra nya moderna it-system kommer att kräva mer kunskap av medarbetarna. Och då behöver vi 
också, viga för en annan utbildningsorganisation eller träningsorganisation. 

7 Jakob Anser att den befintliga utbildningen idag är tillräcklig för effektivt utöka personalens kunskap inom 
systemet? 
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8 IP3 Nej. Nej det tror jag inte. Men jag tror att det är svårt att, det är svårt också att motivera personalen att 
utöka sin kunskap i det befintliga systemet. 

9 Jakob De tycker att dom har redan tillräckligt med kunskap? 

10 IP3 Alltså de flesta tycker inte att Melior och PMO levererar det man vill av ett IT-system så jag tror att 
man lär sig så mycket att man kan klara sin morgondag sen skiter man i det. 

11 Haris Vilket utbildningsbehov har ni i avseende SDV? 

12 IP3 Ja det är stort, vi har ju bara öppnat lite grann på lådan och tittat in, men jag kan bara nämna att vi har 
varit på studiebesök i England på ett sjukhus i Bradford, ni har kanske hört de. De hade 43 olika 
kurser, för den personal som kom in så utbildningen blev mer roll-specifik och behandlade olika saker 
så att det är ett stort utbildningsbehov. 

13 Haris När du beräknar att utbildningsbehovet kommer att uppstå? Om det inte redan har uppstått? 

14 IP3 Ja alltså om man ska skilja på och om man ska definiera informationsaktiviteter och 
träningsaktiviteter. Informationsaktiviteter behöver vi starta med och har redan startat med så det är i 
full gång. Men direkta träningsaktiviteter som så att säga syftar till att lära någon i systemet de 
kommer i princip efter den här anpassningsfasen när vi har byggt om systemet och har en produkt ,då 
börjar utbildningen. Och det skulle jag tro är ungefär ett halvår innan vi beräknar gå live på första 
stället och det skulle då vara någon gång under senvåren, sommaren 2020. Då startar verkligen vårt 
träningsbehov. 

15 Jakob Men det behovet du pratar om innan har det kanske mer koppling till acceptans och liksom öka 
förståelsen för förändring, det är ju en form av träning? 

16 IP3 Jag bygga förväntan och på något sätt förbereda för förändring kan man säga. För om jag inte 
förändras så kommer jag inte att må bra i det nya systemet. 

17 Haris Ser du utbildningen som en kritisk framgångsfaktor? Om du skulle placera in i en skala 1-10 där 1 är 
inte så jätteviktigt, och 10 är det absolut viktigaste, jämfört med andra faktorer såklart, vart hamnar 
utbildning? 

18 IP3 Det är uppe på en tia, jag skulle säga de att de ligger på samma nivå som teknisk success, det är klart 
att den tekniska delen också har kritiska moment. Vi måste ha ett program som kommer upp, om man 
trycker “on” så ska något hända. Men utan utbildning så är vi helt lost. 

19 Haris Anser att det har gjorts tillräckligt med förberedelser i avseende utbildning inför SDV? 

20 IP3 Nä vi har inte riktigt kommit igång än kan man säga. Det här arbetet har pågått ganska länge men i 
och med att vi fick en överprövning av tilldelsningsbeslutet som fattades i september så, kunde vi inte 
gå i direkt kontakt med leverantören. 

21 Haris Vi har också hört att det kan ha varit ett övergripande problem för att ni inte kan planera lika bra? 

22 IP3 Ja, utan vi var hänvisade till att läsa anbudet och försöka förstå och det var inte så lätt. Det är 1200 
sidor från engelska översatt text. Och dom som gjorde det gjorde översättningsarbetet på 6 veckor 
med 40 olika översättare. Så början ser inte ut som slutet, det som blir enhet blir avdelning blir 
organisation någon annanstans. Läser du från början till slut blir du vilse flera gånger. 

23 Jakob Är inte det lite ironiskt att dom ska standardisera sjukvården men de har inte standardiserat 
översättningen på ett sätt? 

24 IP3 De var en del översättningar, engagement hade dom översatt till förlovning (skratt). 

25 Haris Finns de en utbildningsplan för anställda för SDV? 

26 IP3 Ja alltså leverantören har ett koncept. Systemet finns installerat på 6000 sjukhus och 27000 
sjukvårdsinrättningar, jag tror det är i ett 30-tal länder. Och det finns redan idag på 5 eller 6 språk. Så 
att dom har ju metodologi, men erfarenheterna från Köpenhamn där man installerade konkurrenten till 
Cerner, Epic, då anammade de det amerikanska utbildningspaketet ganska oförändrat och det gick 
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inte så bra. Så jag tror att vi har kulturella skillnader mellan Skandinavien och framför allt USA, men 
kanske även de anglosaxiska länderna och andra europeiska länderna. Vi har svårt att engagera vår 
personal om vi inte kan svara på frågan varför. Det gjorde man inte riktigt i Köpenhamn utan man drog 
på och man var heller inte riktigt fullutrustad när man började vilket gjorde att det haltade. Vissa 
strategiska beslut som inte var så bra fattades i Köpenhamn. Men sedan reformerade man sitt 
utbildningspaket, så i 4 eller 5 omgångar har man utvecklat det så att vid de senaste 
implementationerna på Sjaelland, utanför huvudstadsregionen så har det gått bättre. Och det visar på 
något sätt att det här extremt viktigt att vi tar det här väldigt seriöst och har en mycket hög 
ambitionsnivå när vi ämnar att konstruera ett utbildningsmaterial som är anpassat till Sverige. 

27 Jakob Skulle man kunna säga då i Köpenhamn då lite taskigt sagt, att dom var lite nonchalanta i början inför, 
alltså scopet av hela projektet eller hur stort arbete som faktiskt behövde genomföras, skulle man 
kunna säga så? 

28 IP3 Nja...det är så otroligt mycket. Men kan ju hända också att leverantören inte var förberedd riktigt på 
vad detta skulle innebära, att träffa en ny kulturell befolkning och ett litet annorlunda sätt. Jag vet 
faktiskt inte hur mycket Epic har etablerat sig i Europa utanför USA men jag tror att det är mindre än 
vad Cerner har. Så Cerner är nog lite mer ödmjuka på den positionen, sen kan man alltid diskutera 
vilka som har suttit i ledningen för det här. I Köpenhamn så har det varit, den s.k vice direktören i 
regionen en administrativ position, säkert en jätteduktig person men hon kommer från ett 
administrativt läger och frågan är hur mycket kliniker som har varit inne i det här. Jag är också 
administrativ ur den synpunkten men jag har varit kliniker väldigt länge, och de var inte så längesen 
jag var i kliniken. Jag känner på något sätt att vi i diskussion med Cerner har varit mera ifrågasättande 
redan från början att det här inte ett IT-projektet utan detta är ett kliniskt förändringsprojekt. 

29 Haris Det verkar vara den övergripande attityden med att man inte vill se det som ett it-projekt utan ett 
verksamhetsprojekt? 

30 IP3 Ja ser man det som ett IT-projekt så blir dessa frågorna undanskuffade, det är inte det. IT är en metod 
som kommer in vid kanten, det är det lilla problemet, det stora problemet är det kliniska 
förändringsarbetet. 

31 Haris Nästa fråga här då, vilka initiativ tas det på verksamhetsnivå för att utbilda personal inför 
implementationen? 

32 IP3 Jag tror dom väntar på oss, jag tror inte dom tar så stora initiativ. Jag åker runt och håller 
föreläsningar om systemet och vad som fordras av oss, jag försöker att i princip aldrig att tacka nej till 
en inbjudan. Men jag kan inte träffa alla. 

33 Jakob Det är ju onekligen en utbildningsform det där med? 

34 IP3 Det är nog lite så att man är van att sträcka ut handen och väntar sig att man får något levererat, och 
man tar inte riktigt den biten att nu har jag fått något och nu ska jag ta det vidare inom organisationen. 
Vi vill däremot väcka hela verksamheten så att alla tar sitt ansvar och för det vidare.  

35 Jakob Då hade vi en följdfråga men den fick vi lite svar på också, hur många utbildningstillfällen är 
planerade? Men då förstår vi det som att ni inte riktigt är där ännu? 

36 IP3 Nej det är vi inte. Vi vet att det finns betydande e-learning, program och enheter och sen har ju 
leverantören definierat att utöver e-learning och olika typer av filmer och annat material som finns så 
behövs de någonstans mellan 4-8 timmar klassrumsledd undervisning för att man ska få bli certifierad 
användare. Och är du inte certifierad så får du inget inlogg och har du ingen inloggning så kan du 
stanna hemma för då kan du inte jobba.  

37 Jakob Då tänker vi lite på nästa fråga. Har ni delat upp utbildning i olika faser? 

38 IP3 Alltså jag, min fas är ju att jag har en kollega som är träningsansvarig(skratt). 

39 Jakob Jag förstår,det var mer tanke på om det finns en fas före implementation, under och efter? Hur man 
har planerat utbildningen inom de faserna om man ser de som ett paket? 

40 IP3 Nej jag skulle vilja byta innehållet till den frågan och säga såhär; att en del av träningen har med 
implementationen att göra , sen har vi en framtida förvaltning av systemet som varar för alltid som 
också måste innehålla kontinuerlig träning. Därför kommer detta systemet inte att stå stilla utan 
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kommer att förändras hela tiden. En av våra förebilder är “inter-mountain healthcare” group i Utah, där 
man har en organisation som heter Eye-center som är någon slags förvaltare av programmet och 
programmets möjligheter och de har förändringskonferenser tisdagar och torsdagar. Det man gör är 
att flytta en ruta från olika punkter och lägger till små förbättringar i simpel programmiljö hela tiden. Så 
att jag tror att vi, vi kommer liksom, det här kommer inte vara färdigt utan detta kommer, 
implementationen är the beginning not the end, sen ska det förädlas under all tid framöver. Så därför 
så, utbildning blir ofta ett ord som beskriver någonting, som att igår lärde jag mig spela tennis.  
Men det är inte så enkelt. Utan du lär dig hela tiden att spela tennis eller golf eller något annat. Du 
tränar hela tiden för att uppnå ett bättre resultat och det är lite grann så jag vill betrakta det här SDV, 
att det är inte ett journalsystem på det sättet att det är någon passiv sak du använder för 
dokumentation. Utan de är ett redskap som du använder för att spela spelet. Och ju bättre du blir på 
redskapet desto bättre kommer du att bli på spelet. 

41 Haris Så man skulle kunna säga att du ser det inte som att det finns någon direkt maxkapacitet för individen 
den anställde, t.ex. 3år nu är vi 100% utan det är hela tiden ett redskap… 
 

42 IP3 Jag tror att utbildning...nu ser man att du har nått nivå 1, “färdigt”. Du behöver inte mer än till nivå 2 så 
är du klar. Men jag tror inte att det är på detta sättet här utan vi kommer att hitta möjligheter att hela 
tiden bli lite bättre i systemet eller hitta ställen där vi behöver skriva om saker och ting i systemet för 
att det ska bli bättre. Så att vi tillsammans med leverantören kan bygga det partnerskapet att helt 
enkelt bygga tills det fungerar. 

43 Haris Dom alltid vara med er? Cerner kommer alltid vara där? 

44 IP3 Ja. 

45 Jakob Då är nästa fråga om det är ni, Region skåne alltså, som har ansvaret för själva utbildningen, av 
medarbetarna vid själva implementationen så att säga?  

46 IP3 Väldigt mycket i avtalet är upplagt på 80-20 regeln. Att antingen har vi 80 eller 20 % av de arbetet så 
att säga. Och när vi kommer till utbildning har vi 80 och de har 20. Så att dom står väl, utan att riktigt 
veta, men jag föreställer mig att dom står för något sätt för läroplanen, och sen måste vi utforma 
lektionerna. Så att vi upprätthåller läroplanens läroskrift. 

47 Jakob Ni får materialet från leverantören men ni får arbeta utifrån det materialet kan man säga? 
 

48 IP3 Ja det finns säkert utbildningsmaterial men, även det på ett annat språk och är kopplat till hur man 
arbetar med utbildning i England och USA och vi behöver ha ett svenskt och ett skånskt 
utbildningsmaterial.  

49 Haris Då är nästa fråga om ni allokerat resurser till detta? Finns det någon uppskattning om hur många % 
som är satta till just utbildningsaspekten i detta projektet? 

50 IP3 Nej, vi har inte tagit ner de på den nivån ännu. Det finns en politiskt fastställd budget på ungefär 1 
miljard, och ungefär 50% av den, 500 miljoner är direkt ersättning till Cerner. Medan den andra halvan 
är Region Skånes kostnader, egna interna kostnader för att ta fram det här projektet. Så att hela 
implementationen betraktas som en investering i Region Skåne det vill säga att kostnaderna börjar 
inte att belasta verksamheterna som avskrivningar förrän efter 6 år. Då kommer vi också att avveckla 
en del andra kostnader för nuvarande system som inte längre behövs. Så att det innebär då att 
projektet har en budget och vi kan köpa tjänster av verksamheterna, vi betalar för personal som vi 
släpper in hos oss men om det är tillräckligt stor budget eller inte… Köpenhamn hade fram till start 
bränt 4 miljarder, i enbart egna kostnader, så att jag tror att vi kommer att behöva mer pengar än de 
som man hittills har beslutat om politiskt. 

51 Haris Vi ska se då, vi är nyfikna på vem som ansvarar för utbildningen när systemet är i drift? Alltså efter 
implementationen när allting är satt? Vi har hört talas om dessa “workstreamsen” också... 

52 IP3 Ja alltså workstream-grupperna har till uppgift att göra en anpassning av programmet så att det finns 
en skånsk produkt. Sen ska den implementeras. Och då har vi träningsverksamhet som är kopplat till 
implementationen, men sen kommer över i förvaltningsläget. Och då tror jag att vi måste bygga upp 
en helt annan förvaltning än den vi har för IT-system idag, där det ofta är personer som sitter liksom 
på IT-avdelningarna eller liknande. Jag tror att vi måste ha individer som har utbildning i både sjukvård 
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och informatik och som finns ute i verksamhet i vita kläder och känner folk där ute och är med i flödet 
och förstår hur flödena fungerar för att kunna anpassa systemet och hjälpa nya eller andra att komma 
över trösklarna. För att sedan vidareutveckla sig i systemet. Så blir det blir mer tränare ute i 
verksamheten.  

53 Jakob Då tar vi nästa och lite nyfikna på hur mäts kunskapsnivå efter utbildning av anställda? Kommer ni på 
något säkerställa att rätt utbildning har tillhandahållits? Finns det något mätinstrument? 

54 IP3 Ja, det hoppas vi att vi har hittat. Det är en IT-teknisk leverantör, om jag har förstått de rätt har just 
den programvaran som innebär att vi kan gå ut och ställa individuella frågor till alla som har en dator 
eller en smartphone, för att hitta vita fläckar. Exempelvis om avdelning x i Hässleholm inte har fått 
någon information...det ser vi tydligt och så kan det göras utryckning dit. Vi kan mäta var 
utbildningsinsatserna har tagit om de inte tagit och vilka som lackar kunskap.  

55 Jakob Är det ett sätt att mäta kunskapsnivå där med certifiering? Nu är jag certifierad nu har jag kunskap nog 
att kunna mäta systemet på ett bra sätt? 

56 IP3 Ja. 

57 Jakob Men om man utvecklar det ytterligare där och man säger att för det vanligaste nu när man mäter 
kunskapsnivå brukar väl ofta vara att mäta avvikelser, vad människor gör fel. Men t.ex. finns det något 
sätt, när vet vi om när användaren använder 85% av systemet och när den nyttjat 100% av systemet? 

58 IP3 Det finns sådana funktioner inbyggda i systemet som räknar hur många klick man använder för att ta 
sig från A till B och liknande, så man kan mäta. Man kan mäta precisionsnivån hos en enskild det vill 
säga, att någon kan ha missuppfattat eller själv hittat en väg fram till att lösa ett problem som är 
onödigt klumpig. Då kan man få ett larm som säger att du använder 50% mer klick än andra. Och så 
kan man få tips om hur man är smartare i systemet. 

59 Jakob Har de tänkta användarna av SDV på något sätt varit involverade i processen? 

60 IP3 Ja, det har dom varit. Ungefär 300 medarbetare från Region Skåne har deltagit i upphandlingsarbetet 
som har varit gigantiskt. Och sen nu i anpassningsarbetet kommer kanske 300-400 kliniskt aktiva 
personer att komma in och jobba med anpassningen, och i nästa sekvens när vi ska implementera, då 
talar vi om kanske 3500-4000 medarbetare som måste in och arbeta aktivt i det här. Vi är ungefär 28 
000 som ger vård. Det finns ju lite litteratur på det här som du säger. Vid så här stora förändringar så 
behöver man ha ungefär någonstans 15% av arbetsstyrkan som måste känna att dom är väldigt 
involverade. Och 15 % av 30 000 det blir 4500 människor så att det är ju i den storleksordningen vi vet 
att vi måste engagera ganska många för att få den här moment of gravity att svänga över. 

61 Haris Det är väl framför allt att det kan bli problematiskt där att det faller bort mycket resurser som är ute på 
fältet och i drift då som måste utbildas och att effektiviteten på så sätt minskar på grund av det. Det är 
något som kanske också måste beaktas?  

62 IP3 Man planerar aldrig i samband med sådana här aktiviteter eftersom att då kan du vara säker på att du 
drar ner på ett ställe och så uppstår problemet på ett helt annat och så får du dubbelt så lite 
produktion så att säga. Utan du planerar alltid för full produktion och sen får du ta smällarna där de 
eventuellt kommer och kan du inte kompensera för detta så blir de vissa produktionsnedrag. De är 
inte planerade, utan de är en konsekvens av någonting. Och så försöker man motverka det så gott 
man kan i verksamheten. 

63 Jakob Men om man säger att det är valår nu, känner du att det finns en förståelse bland politikerna. För det 
är ganska rimligt att anta att det kommer bli en effektivitetsminskning inom vården när man ska 
implementera ett sådant stort system, tror du de är med på detta och har förståelse? 

64 IP3 Mja alltså nu är dom inte de alls, nu är de ju valår (skratt). 
Så dom ställer inte den frågan överhuvudtaget, dom vill inte höra de svaret, utan dom går vidare sen 
efter valet får vi ju se vad som händer. Vii kommer ju anstränga oss så mycket vi kan för att göra den 
här implementationen så bra som möjligt och samtidigt producera så mycket som möjligt parallellt 
med detta. Men sen är det ju oundvikligt att inte tro att de ska bli någon produktionspåverkan. Det är 
både okunnigt och naivt.  

65 Jakob Ja vi är nere på sista frågan, en ganska bred fråga men vad skulle du säga eller anse vara mest 
problematiskt i avseende utbildning? 
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66 IP3 Jag tror att de är som alltid att det är svårt att utbilda någon som inte känner sig extremt motiverad. 
Om man inte har upplevt programmet så är det svårt kanske att hitta motivationen eller man ser att 
det här kan väl inte vara så himla svårt att lära sig. Erfarenheter från en del Engelska sjukhus har varit 
att man har skolkat från utbildningen, eller man har vart på utbildningstillfället men man har lekt mer 
med sin mobil än tillägnat sig undervisningen. Och sen kommer provet och då klarar man inte det och 
då ska du gå på jobbet nästa dag. De fick arrangera nattutbildningar för omtentor och nattubildningar 
under någon vecka. Så att i Bradford så började de utbilda 10 veckor innan go-live i 20 
utbildningssalar, med torgplatser i varje. De gav 43 olika kurser och de hade lyckats utbilda 80% av 
personalen när de gick live. Efter 14 dagar var de 95% som var utbildade. Det innebar alltså att 
paniken blev stor när det verkligen kom till datorn och upptäckte att de borde varit mer 
uppmärksamma. Du lutar tillbaka dig lite och tänker: det här ska jag nog klara av. 
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