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ABSTRACT (MAX. 200 WORDS):   
Healthcare is one of the largest and most essential industries in the world. eHealth systems, 
which includes information systems in healthcare, provides opportunity to monitor and ad-
ministrate patients. The purpose of eHealth systems, for instance electronic medical records, 
is to decrease administrative workload and improve healthcare. However, previous research 
shows a lot of time spent in the systems and a variety of results regarding user satisfaction. 
This qualitative interview study aimed to evaluate the healthcare professionals’, i.e., physi-
cians’ and nurses’, perception of current eHealth systems with the adoption of the theoretical 
framework the Update Information Systems Success Model by DeLone and McLean. eHealth 
developers were also studied to understand expected outcomes of a large eHealth implementa-
tion. After eight conducted interviews, it could be concluded that the systems fulfil user 
needs, even though they are overly complicated, include many clicks, causing double work 
and systems are poorly integrated with each other. The usage of systems is mandatory and in-
evitable since the information in the systems is one of the most important tools for carrying 
out healthcare. Poor systems integration between healthcare providers and between regions 
lead to risks for patients since information can be altered or lost. 
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1 Introduction 

In the introduction, the background to the research area as a subject is presented, including 
the problem area which works as a motivator for the research. After the background and 
problem area, the research question which is the fundament of the study is presented, together 
with the study’s purpose and its delimitations. 

1.1 Background 

During recent years, healthcare costs have increased as a result of aging populations and the 
spread of chronic diseases (Campanella, Serino, Mustilli, Crisci & D'Ambra, 2021). Problem-
atically, healthcare is a field that has historically lagged when it comes to information technol-
ogy development (Kart, Miao, Moser & Melliar-Smith, 2007). The field has its fair share of 
challenges, but the most prominent ones are communication, rising complexity, decreasing 
productivity, and quality of care (Bigus, Campbell, Carmeli, Cefkin, Chang, Chen-Ritzo, 
Cody, Ebadollahi, Evfimievski & Farkash, 2011; Varshney, 2003). Every year, many people 
world-wide die from preventable error deaths (Agarwal, Guodong, DesRoches & Jha, 2010). 
In 2010, that number in the US alone, was approximately 100 000 people (Agarwal et al., 
2010). The deaths are partly based on lacking communication and non-available information 
to clinical decision makers at the necessary time (Agarwal et al., 2010). To tackle communi-
cation challenges which is to an extent based on notes and human interaction, there has been 
an emergence in the field of eHealth (Black, Car, Pagliari, Anandan, Cresswell, Bokun, 
McKinstry, Procter, Majeed & Sheikh, 2011; Campanella et al., 2021). The development in 
eHealth has been extensive and large investments are being made to improve precision in di-
agnosis, overall healthcare quality and patient experience (Black et al., 2011; Campanella et 
al., 2021). There is a necessity to implement a structured use of Information and Communica-
tion Technology (ICT) in order to reduce the rising costs of healthcare (Campanella et al., 
2021), especially since innovation is a primary factor for staying competitive and continu-
ously improving processes and creating new products (Campanella et al., 2021). 

Digital and technological advancement have increased the possibilities for a more personal-
ised healthcare (Campanella et al., 2021). The advancements include more sophisticated anal-
yses of data and predictions (Campanella et al., 2021). The patient care is key in healthcare 
and a way to improve is through improved ICT (Campanella et al., 2021). ICT within 
healthcare is decreasing the administrative workload for healthcare professionals, which is ar-
guably important to increase time for patient interaction (Breeman, Keesman, Atsma, 
Chavannes, Janssen, van Gemert-Pijnen, Kemps, Kraaij, Rauwers, Reijnders, Scholte op 
Reimer, Wentzel, Kraaijenhagen & Evers, 2021). Breeman et al. (2021) investigates different 
stakeholders’ requests and preferences to reach a nuanced view on eHealth. Stakeholders in-
clude patients, healthcare professionals and eHealth developers (Breeman et al., 2021; 
Høstgaard, Bertelsen & Nøhr, 2017). 
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ICT in healthcare, is often referred to as eHealth (Campanella et al., 2021). Like many other 
concepts, eHealth, does not have one clear definition. However, eHealth has its cornerstones 
in the terminology’s health, technology, and commerce (Breeman et al., 2021; Campanella et 
al., 2021; Oh, Rizo, Enkin & Jadad, 2005). One thing that eHealth intends to increase is the 
efficiency of information distribution (Breeman et al., 2021). A part in reducing the adminis-
trative workload and increasing information distribution is with electronic health record sys-
tems, also called EHR systems. Breeman et al. (2021) investigates the user side of eHealth as 
a tool to improve healthcare. An identified problem is that eHealth is not seldom developed 
without investigating the needs of the user first (Breeman et al., 2021). This is problematic 
since eHealth systems tend to have high complexity and the functionalities and usability are 
important factors to consider (Kaipio, Kuusisto, Hyppönen, Heponiemi & Lääveri, 2020). 
End-user involvement in eHealth development is a factor that clearly influences the potential 
outcomes of an implementation (Høstgaard, Bertelsen & Nøhr, 2017). This implies the im-
portance to investigate the end-user involvement in eHealth development, to in the future un-
derstand why a new software implementation fail or succeed. eHealth implementation strug-
gles because of ignorance, as an example, an EHR system implementation in England failed 
due to the absence of involving end-users (Høstgaard, Bertelsen & Nøhr, 2017). 

Old ICT solutions are starting to be replaced by new eHealth technologies (Høstgaard, 
Bertelsen & Nøhr, 2017). The rollout of new systems to replace the legacy healthcare infor-
mation systems does come with several challenges (Sartipi & Yarmand, 2008). Replacing old 
systems often infer coping with tangling systems which can be problematic for organisations 
(Westerman, Bonnet & McAfee, 2014). Region Skåne, Sweden, is currently working on re-
placing their present healthcare information systems with a new eHealth system, this is done 
to mainly support medical health records (Region Skåne, 2021). The investments that are be-
ing made in order to implement a new eHealth system in region Skåne is budgeted to over 1.7 
billion Swedish Crowns (Region Skåne, 2021). The reason for why a new eHealth system is 
needed within the region is because it was deemed that their current system was to fragmented 
(Region Skåne, 2021). With large investments on eHealth (Bossen, Jensen & Udsen, 2013; 
Ellingsen & Røed, 2010) there is a substantial focus on ensuring quality. With many of the 
challenges mentioned above such as high complexity, healthcare quality, and communication 
(Bigus et al., 2011; Varshney, 2003) they are all important parts of the new eHealth system in 
Region Skåne. 

1.2 Problem Area 

Breeman et al. (2021) investigates the user side of eHealth as a tool to improve healthcare 
with the problems that it is not seldom developed without investigating the needs of the user 
first. This leads to the technology not being intuitive and contradicts the purpose, including 
reducing time and increasing quality (Breeman et al., 2021). Reducing administrative work 
and duplication of entering and reading information are problems eHealth intends to 
straighten out (Breeman et al., 2021). A study by Kaipio et al. (2020) builds on an earlier dis-
played dissatisfaction from nurses and physicians of the usability of eHealth systems. Previ-
ous studies (Howe, Adams, Hettinger & Ratwani, 2018; Kaipio et al., 2020; Vainiomäki, 
Aalto, Sinervo, Elovainio, Hyppönen, Lääveri & Mäntyselkä, 2017) show a relationship be-
tween poor usability and increased error rates and low user satisfaction which in return can 
lead to a damaged patient safety. 
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The need to decrease the administrative workload is essential for healthcare professionals and 
patients to increase time for patient interaction and continuity in care (Breeman et al., 2021). 
Ensuring that core values are fulfilled and that a user-centred development comes first re-
quires further research according to Breeman et al. (2021). A study by Pereira, Duarte, 
Salazar, Santos, Abelha and Machado (2012) concludes that entering data is time-consuming 
for physicians and nurses. Technical quality and ease-of-use are factors that are studied 
(Kaipio et al., 2020), with the general conclusion that usability is overall low and that the ex-
periences between physicians and nurses varies. End-user involvement in eHealth develop-
ment is by Høstgaard, Bertelsen and Nøhr (2017) described as a factor to clearly influence the 
potential outcomes of an implementation of eHealth, which is rarely used, similarly to what 
Breeman et al. (2021) states. This implies the importance to investigate the end-user involve-
ment in eHealth development to in the future understand why a new software implementation 
fail or succeed. 

Further, a mixed method study on an EHR system shortly after its implementation was exe-
cuted in Denmark a couple of years ago (Bossen, Jensen & Udsen, 2013). To evaluate the 
EHR and its success, the Updated DeLone and McLean Model for Information System Suc-
cess (DeLone & McLean, 2003) was used to structure the study (Bossen, Jensen & Udsen, 
2013). The studied stakeholders included mainly healthcare professionals but also eHealth de-
velopers (Bossen, Jensen & Udsen, 2013). The overall results of the study by Bossen, Jensen 
and Udsen (2013) were positive but differed depending on the stakeholders and their differing 
needs. Bossen, Jensen and Udsen (2013) states that only a few evaluation studies have been 
performed, which mostly have been quantitative ones, which creates a need for additional 
studies. The same is proposed by Gaardboe, Nyvang and Sandalgaard (2017), who pose that 
more qualitative research is needed for deeper understandings of healthcare systems. Since 
this study (Bossen, Jensen & Udsen, 2013) was conducted shortly after the EHR implementa-
tion, results could be affected by unestablished work practices. This creates a need to evaluate 
the usage and user’s interpretations regarding the current eHealth systems. 

On the one hand, the following study overlaps with some parts of the study by Bossen, Jensen 
and Udsen (2013), for instance the usage of the DeLone and McLean Information System 
Success Model. Different evaluation models exist, such as Technology-to-Performance Chain 
(Goodhue & Thompson, 1995), Technology Acceptance Model (Davis, 1989) and the Infor-
mation System Success Model (DeLone & McLean, 2003), which are all primarily focused on 
quantitative studies. However, they can also be used to structure a qualitative study (Bossen, 
Jensen & Udsen, 2013) to go deeper into interpretations and why an individual perceives an 
information system a certain way. The Information Systems Success Model is used for the 
evaluation since it has been validated many times and it fulfills the fundamental requirements 
to create a comprehensive research and at the same time have a high level of modifiability 
(Bossen, Jensen & Udsen, 2013). 

On the other hand, this study will solely be a qualitative research and not a mixed method re-
search, it will focus on more systems than an EHR, but mostly prominently, it will focus on 
the current system which is presently being replaced with a supposedly improved eHealth sys-
tem. With this in mind, we have, as mentioned, the ability to study how the users perceive the 
system today, identifying areas of improvement, and building the foundation to further extend 
this study in the future and compare the perceptions of the current eHealth system and the re-
placement system from the expectations of eHealth developers. 
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1.3 Research Question 

With the previously described problem area in mind, the following research question is aimed 
to be answered during this thesis: 

How are eHealth systems perceived by healthcare professionals in Sweden, i.e., physicians 
and nurses, and what are the expected outcomes by eHealth developers of an implementation 
of a new eHealth system? 

1.4 Purpose 

With the increased investments in eHealth and to ensure the quality of the systems and that 
the systems fulfill the needs of the users, the purpose of this qualitative interview study, based 
on the Updated Information Systems Success Model (DeLone & McLean, 2003), is to investi-
gate how eHealth systems are perceived, from an eHealth professional, i.e., physician and 
nurse, and eHealth developer perspective, and to build the foundation for future evaluations of 
eHealth systems in the digital transformation in Sweden. 

1.5 Delimitations 

Due to the scope of this study, it is delimited to not studying the stakeholder group patients. A 
specific system, i.e., system brand, will not be studied either. The study is also delimited to 
only investigate Region Skåne. Lastly, findings regarding legal concerns will not be covered 
deeply since it opens the door to other exterior fields and problem areas. Nevertheless, these 
findings will be presented to increase transparency but not further investigated. 
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2 Theoretical Background 

The theoretical background to the study consists of a review of previous literature which cul-
minates in the theoretical framework for the study. First, eHealth as a concept will be cov-
ered. Next, the Updated Information Systems Success Model, which make up the foundations 
for the study, is presented. Lastly, previous literature and perceptions of the combination of 
the concept eHealth and the Information Systems Success Model is examined, which eventu-
ally constructs the conceptual framework for examining eHealth quality, see Section 2.4, 
which in turn creates the interview guide, presented in Section 3 and fully available in Appen-
dix 1-4. 

2.1 eHealth 

eHealth is the abbreviation for electronic health (Eysenbach, 2001). As mentioned earlier, see 
Section 1, the definition of the term is not statical and does not have one definite definition 
(Campanella et al., 2021). The term, however, comes from the unifying of health, healthcare, 
technology, ICT, and commerce (Campanella et al., 2021; Oh et al., 2005). Recent calls for a 
framework and clarified definition for eHealth were made by Boogerd, Arts, Engelen and van 
de Belt (2015). The request for an updated definition was answered by Shaw, McGregor, 
Brunner, Keep, Janssen and Barnet (2017) who proposed a conceptual model for describing 
eHealth, see Figure 2.1 below. By studying eHealth practitioners, three overlapping domains 
were identified (Shaw et al., 2017). The domains include: (1) health in our hands, which is 
the usage of digital technologies to oversee, track and enlighten about health; (2) interacting 
for health, which includes using digital technologies in facilitating communication between 
health stakeholders; and (3) data enabling health, which is the usage of data to improve health 
and health services (Shaw et al., 2017). 
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Figure 2.1: A Conceptional Model for eHealth (Shaw et al., 2017) 

The three domains overlap and the borders are not completely clear, but one of the most im-
portant notes regarding eHealth from the researchers is the emphasis on the complex nature of 
the theory (Shaw et al., 2017). 

Similar to Shaw et al. (2017), Black et al. (2011) categorised eHealth in three groups which 
overlaps with the conceptual model for eHealth, see Figure 2.1 above. Black et al. (2011) 
grouped eHealth technologies into: (1) storing, retrieving, and transmitting data; (2) support-
ing clinical decision making; and (3) facilitating remote care. Further, these definitions are 
fulfilled via several different types of systems which act as purpose facilitators. These systems 
will be described below, see eHealth Systems in Section 2.1.1. What is clear with eHealth, in 
contrast to the fluid borders of the definition, is the ultimate purpose of eHealth. eHealth is the 
usage of ICT with the fundamental purpose to improve efficiency and cost-effectiveness  
(Campanella et al., 2021). In healthcare, the goal is to improve patient care, which could be 
done through the usage and improvements of eHealth (Campanella et al., 2021). Another well 
acknowledged definition that is commonly used and often revisited in literature is the quote 
presented below by Eysenbach (2001). 

e-health is an emerging field in the intersection of medical informatics, pub-
lic health, and business, referring to health services and information deliv-

ered or enhanced through the Internet and related technologies. In a 
broader sense, the term characterizes not only a technical development, but 
also a state-of-mind, a way of thinking, an attitude, and a commitment for 
networked, global thinking, to improve health care locally, regionally, and 

worldwide by using information and communication technology. 
(Eysenbach, 2001, p.1) 

To understand eHealth further, it consists of many types of systems and terms, many of which 
are used synonymous. Examples of umbrella terms that are included in eHealth, consist of 
healthcare information systems (HIS) (Ebardo & Tuazon, 2019), health information systems 
(also HIS) (Junbo, Flatley Brennan & Shiyu, 2020), and hospital information systems (HIS) 
(Handayani, Hidayanto, Pinem, Hapsari, Sandhyaduhita & Budi, 2017). Literature includes a 
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lot of research as a result of many different terminologies, but it is still under the interest for 
further research. Evaluations of more specific types of eHealth systems are presented in the 
next section of this chapter. 

2.1.1 eHealth Systems 

To enable solving different tasks within the hospital environment, multiple specific systems 
exist. Already mentioned systems are hospital, healthcare, and health information systems, all 
of which are abbreviated HIS. While these acts as collection names for information systems in 
healthcare and for hospitals, like the term eHealth, other more specific systems exist. Some of 
these systems are more central for patient care than others but importantly, the different sys-
tems fulfil individual purposes and enable solving tasks. Some of these systems, such as 
EHRs, are to a greater extent researched which implies the importance of those systems 
(Bossen, Jensen & Udsen, 2013; Suppa, Bullini Orlandi, Zardini & Pierce, 2018). 

The literature study by Black et al. (2011) aimed to clarify the most important systems in-
cluded in eHealth technologies in order to better be able to categorise and research the phe-
nomenon. Black et al. (2011) found two groupings of systems with two different purposes, in-
cluding data storage, management, and retrieval systems, and supporting clinical decision 
making. The first category includes the systems electronic health records (EHR) and picture 
archiving and communication systems (PACS) (Black et al., 2011). Starting with data storage, 
management, and retrieval systems. 

EHRs are complex systems which aim to manage patient information in a collected manner 
(Black et al., 2011). These systems are used to digitally collect, display, store and share infor-
mation regarding a patient’s health record (Black et al., 2011). According to Black et al. 
(2011), the level of sophistication can differ in EHRs, but commonly they are extensive mean-
ing that both clinical data, with patient information and sometimes images and scanned docu-
ment, and non-clinical data, more administrative tasks as planning and bed management, can 
be entered in the system. Since an EHR can support a wide variety of tasks, it is often used by 
multiple stakeholders, including healthcare administrators, healthcare professionals and to 
some extent also patients (Black et al., 2011). Häyrinen, Saranto and Nykänen (2008) uses an 
ISO definition for EHRs. They state that an EHR is “… a repository of patient data in digital 
form, stored and exchanged securely, and accessible by multiple authorized users.” (Häyrinen, 
Saranto & Nykänen, 2008, p.293), and includes retrospective, current, and prospective infor-
mation. Ultimately, the goal of EHRs is to support care, and safe and proper treatment (Black 
et al., 2011; Häyrinen, Saranto & Nykänen, 2008; Kohli & Tan, 2016). 

A part of EHRs is what is called electronic medical records (EMRs) (Suppa et al., 2018). 
Suppa et al. (2018) studies EMRs and argues in their paper that EMR is not an interchangea-
ble term with EHR. However, it is difficult to understand exactly what separates the two 
terms, EHR and EMR. Häyrinen, Saranto and Nykänen (2008) propose that an EMR is a type 
of EHR which is generally focused on medical care and only contains information entered by 
a single hospital department, such as cardiology records. 

PACS are digital systems used in healthcare for picture management, including picture taking, 
picture storage and subsequently processing (Black et al., 2011). Black et al. (2011) mentions 
that PACS can be integrated into the central piece that is the EHR. 
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In the second category, supporting clinical decision making, computerised provider (or physi-
cian) order entry, ePrescribing and computerised decision support systems (CDSSs) are in-
cluded (Black et al., 2011). Computerised provider (or physician) order entry (CPOE) systems 
are used to manage orders, including return laboratory test results, radiology images and refer-
rals (Black et al., 2011). These systems are used by healthcare professionals such as physi-
cians and nurses (Black et al., 2011). 

ePrescribing systems are used to manage and communicate medication prescriptions (Black et 
al., 2011). Both ePrescribing and CPOE can also be integrated in an EHR (Black et al., 2011). 
Important in ePrescribing, since it concerns medications, is the risk of errors occurring which 
could imply serious consequences (Black et al., 2011). One of the main purposes of ePrescrib-
ing is therefore to reduce errors through structuring prescriptions (Black et al., 2011). 

Lastly in the second grouping are the so-called clinical decision support systems (CDSSs). 
These systems integrate “… clinical and demographic patient information to provide support 
for decision making by clinicians.” (Black et al., 2011, p.7). Ji, Yu, Xi, Xu and Qin (2021) de-
fines CDSSs as information systems that uses massive data, medical understanding, and anal-
ysis to create decision support for specific patients or larger groups. 

Outside of the two groupings by Black et al. (2011) is mHealth, abbreviation for mobile 
health, which in recent years have acquired an increased role in healthcare and patient care 
(Marcolino, Oliveira, D'Agostino, Ribeiro, Alkmim & Novillo-Ortiz, 2018). mHealth though, 
fits in to the third grouping mentioned in the previous section, see Section 2.1 above, facilitat-
ing remote care. mHealth provides access to healthcare with the usage of mobile technologies 
(Marcolino et al., 2018). It allows fast communication with health information and supports 
medical practices (Marcolino et al., 2018). By some, mHealth is understood as a tool that can 
enable the fast transformation of the healthcare industry with the help of quality of care, low 
costs, and fast implementations (Marcolino et al., 2018; Iribarren, Cato, Falzon & Stone, 
2017). mHealth could enable monitoring, educating and communicating with patients, collect-
ing health data, and providing health services like diagnosis and treatment (Marcolino et al., 
2018). With the help of real-time data-driven healthcare analytics using mHealth creates a 
paradigm shift in healthcare according to (Junbo, Flatley Brennan & Shiyu, 2020). It enables 
patients to easier monitor diseases through disease management which could improve well-
being and patient care (Junbo, Flatley Brennan & Shiyu, 2020). 

Even though mHealth has experienced an increased role in today’s healthcare, it will not be 
further researched in this study due to the increased complexity and a patient centred perspec-
tive, which is avoided, see Delimitation in Section 1.5. This is also the reason why less focus 
was put on these systems. 

The different eHealth systems fulfil specific tasks, but in fact they often overlap and integrate 
in between each other. Identified key functionalities and characteristics in eHealth systems are 
described later, see Section 2.1.3. These are features that are seen as crucial parts for achiev-
ing system quality. Below, see Table 2.1, the three groupings have been used to structure dif-
ferent systems in eHealth (Black et al., 2011). The systems are not limited to the presented 
ones, but the systems have been identified as some of the most central eHealth systems. 
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Table 2.1: Summary of eHealth Systems 

Grouping based 
on (Black et al., 
2011) 

eHealth System Abbre-
viation 

Definition 

Data storage, man-
agement, and re-
trieval systems  

Electronic health 
record 

EHR System for managing patient infor-
mation. 

Electronic medical 
record 

EMR EHR focused on medical care and 
information entered by a single 
hospital department. 

Picture archiving 
and communica-
tion systems 

PACS Systems for picture management. 

Supporting clinical 
decision making 

Computerised pro-
vider (or physi-
cian) order entry 

CPOE System to manage orders, including 
return laboratory test results, radiol-
ogy images and referrals. 

ePrescribing N/A Systems used to manage and com-
municate medication prescriptions. 

Computerised de-
cision support sys-
tems  

CDSSs Systems for clinical and demo-
graphic patient data to support deci-
sion making by clinicians. 

Facilitating remote 
care 

mHealth N/A Facilitates remote care using mo-
bile technologies. 

2.1.2 eHealth Stakeholders 

Breeman et al. (2021) investigates the user side of eHealth as a tool to improve healthcare. An 
identified problem is that eHealth is not seldom developed without investigating the needs of 
the user first (Breeman et al., 2021). This leads to the technology not being intuitive and con-
tradicts the purpose of reducing time consumed and increased quality (Breeman et al., 2021). 
The stakeholder acceptance to guarantee suitable eHealth should be considered for developing 
the technology (Breeman et al., 2021). Stakeholders include patients, healthcare professionals 
and eHealth developers (Breeman et al., 2021; Høstgaard, Bertelsen & Nøhr, 2017). In 
healthcare professionals, actors such as physicians, nurses, physiotherapists, and medical sec-
retaries are found (Bossen, Jensen & Udsen, 2013; Høstgaard, Bertelsen & Nøhr, 2017; 
Breeman et al., 2021). 

2.1.3 eHealth Systems Characteristics 

Up until this point, eHealth as a term has been described, systems that are included in eHealth 
have been presented, and stakeholders that have a strong relationship with eHealth have been 
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introduced. As an extension and yet another level deeper into eHealth, it is now time to exam-
ine system characteristics and key features for success that have been identified in previous 
literature. 

eHealth systems are, in literature, described to include several tasks to solve. To solve some 
tasks, functionalities have been identified. The purpose of the functionalities is to enable 
healthcare, quality of care and improve patient safety. Functionalities in the systems are, in 
this case, referred to as hard characteristics. In general, the systems that were previously de-
scribed enables solving several different important tasks in the everyday work of healthcare 
professionals. The hard characteristics for everyday work include, referral and visitation, 
booking, receiving a patient, medication, ordering tests and results, establishing an overview 
of a patient, record management (both creating and reading documentation), communication 
between units, transferring of patients between units, planning of patients (including dis-
charging), and transcribing dictations (Bossen, Jensen & Udsen, 2013). Important to note is 
that other features also can be included, but these are identified to be some of the most crucial 
ones. 

Besides the hard characteristics there are several, what we call, soft characteristics that are 
seen as types of critical success factors for eHealth systems. The soft characteristics are de-
scriptions and measures of how the systems should be to use or how the systems should not 
be to use as well as the aims and tasks to support or eliminate. The characteristics are dis-
cussed to understand what brings satisfaction among healthcare professionals in their usage of 
eHealth. For instance, Hudson, Kushniruk, Borycki and Zuege (2018) found overall satisfac-
tion from physicians’ usage of EMRs to be moderate, but why is that? 

First, reducing the burden on healthcare professionals is an example of an identified core 
value for healthcare professionals through eliminating the need to enter duplicate data, de-
creasing redundancy, and thereby avoiding so-called double work (Breeman et al., 2021; 
Suppa et al., 2018). Further, Hudson et al. (2018) found the factor usability to be one of the 
most prominent factors that determined the success of the system. The contributing part which 
in turn determined usability was system response time, layout and speed (Hudson et al., 
2018). Similar to Hudson et al. (2018), other authors also found speed, system response time, 
time consumption and speed of access to be critical factors (Black et al., 2011; Bossen, Jensen 
& Udsen, 2013; Campanella et al., 2021; Garcia-Smith & Effken, 2013; Kaipio et al., 2020; 
Suppa et al., 2018). Layout together with intuitiveness are other factors that can contribute to 
usability (Hudson et al., 2018; Kaipio et al., 2020; Pereira et al., 2012; Suppa et al., 2018). 

In literature, another soft characteristic that was commonly present was ease-of-use together 
with efficiency (Black et al., 2011; Bossen, Jensen & Udsen, 2013; DeLone & McLean, 2003; 
Handayani et al., 2017; Pereira et al., 2012; Suppa et al., 2018). If an eHealth system is easy 
to use, the users seems to be more likely to be satisfied with the usage and support working 
tasks (Kaipio et al., 2020). Related to ease-of-use is the usefulness of the systems. In order for 
the user to appreciate eHealth systems, the user has to perceive a degree of usefulness to solve 
tasks (Handayani et al., 2017). The access to information is likely to also be important for us-
ers. There are multiple groupings for the information in systems, for instance completeness of 
records (Black et al., 2011; Bossen, Jensen & Udsen, 2013; Cohen, Coleman & Kangethe, 
2016; DeLone & McLean, 2003; Häyrinen, Saranto & Nykänen, 2008; Junbo, Flatley 
Brennan & Shiyu, 2020). There is also the accuracy of information (Bossen, Jensen & Udsen, 
2013; DeLone & McLean, 2003; Häyrinen, Saranto & Nykänen, 2008). Finally, relevant, and 
up-to-date information is by many seen as critical when it comes to being able to accurately 
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use information in systems (Bossen, Jensen & Udsen, 2013; DeLone & McLean, 2003; 
Handayani et al., 2017; Howe et al., 2018; Junbo, Flatley Brennan & Shiyu, 2020). If one or 
multiple of these information quality measures are present, the likelihood for eHealth to sup-
port working tasks are more prominent, since supporting decisions is part of everyday tasks in 
healthcare (Suppa et al., 2018). 

Some system characteristics might seem obvious. Yet, these characteristics should not be for-
gotten. For instance, the number of clicks is a characteristic that is aimed to be reduced for us-
ers to perceive the eHealth system as helpful (Pereira et al., 2012). The reduction of paper us-
age is another perhaps obvious goal when using eHealth systems (Ebardo & Tuazon, 2019).  
Logins, including login time and the number of logins, are other factors that are seen as con-
tributing to physician’s dissatisfaction (Bossen, Jensen & Udsen, 2013; Hudson et al., 2018; 
Kaipio et al., 2020; Vainiomäki et al., 2017). 

One purpose of eHealth systems for healthcare professionals is to help with documentation 
and administration to decrease workload and administrative work (Breeman et al., 2021; 
Campanella et al., 2021; Kaipio et al., 2020; Kohli & Tan, 2016; Pereira et al., 2012; Suppa et 
al., 2018; Vainiomäki et al., 2017). The need to decrease the administrative workload is key 
for healthcare professionals to increase time for patient interaction (Breeman et al., 2021). Pa-
tients also want to increase time for contact with healthcare professionals as well as attaining 
continuity in care (Breeman et al., 2021). Beyond decreasing workload with eHealth, facilitat-
ing communication and enable knowledge sharing are other characteristics (Campanella et al., 
2021; Suppa et al., 2018). Followingly, collaboration between both healthcare professionals 
enabled by eHealth is an important characteristic, but also the integration between different 
eHealth systems (Bossen, Jensen & Udsen, 2013; DeLone & McLean, 2003; Howe et al., 
2018; Hudson et al., 2018; Kaipio et al., 2020; Kohli & Tan, 2016; Suppa et al., 2018). 
Campanella et al. (2021) investigates the relationship between eHealth, consumers, and per-
formance on health centres. Campanella et al. (2021) found an overall satisfaction and that 
eHealth met needs of consumers. Accessing data and resources together with speed of access 
and general accessibility was factors also affecting user satisfaction (Black et al., 2011; 
Campanella et al., 2021; Suppa et al., 2018). 

What goes in line with efficiency and ease-of-use of eHealth is the learnability of such a sys-
tem. Hudson et al. (2018) and Cohen, Coleman and Kangethe (2016) emphasize that learna-
bility is a threshold in eHealth systems. If a system is difficult to use, it might be used improp-
erly which could cause problems, or it might even be avoided to be used. For a system to be 
easy to learn, it could have a clear workflow (Black et al., 2011; Hudson et al., 2018), but it 
can also be about readability and understandability (Black et al., 2011; Hudson et al., 2018; 
Vainiomäki et al., 2017). 

Improving quality of care can be achieved through the reduction of errors (Agarwal et al., 
2010). The reduction of errors is not only central aspects to be able to achieve a high quality 
care, but improving eHealth to decrease errors can also fulfil it (Agarwal et al., 2010; Suppa et 
al., 2018). Kaipio et al. (2020) makes the connection that poor usability leads to user dissatis-
faction and more errors. A consequence of poor usability could be decreased patient safety 
(Kaipio et al., 2020). The authors (Kaipio et al., 2020) state that the opposite applies – effi-
cient usage leads to increased patient safety. Related to the reduction of errors is standardisa-
tion and consistency which could both improve information and system quality (Kohli & Tan, 
2016; Pereira et al., 2012). Additionally, to improve system quality is the responsiveness, 
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performance, and overall stability of the systems (Bossen, Jensen & Udsen, 2013; Cohen, 
Coleman & Kangethe, 2016; DeLone & McLean, 2003). 

A fundamental part of success factors for eHealth systems, are that systems have the neces-
sary functionality, previously referred to as hard characteristics, to support work tasks and 
managing information and documentation (Bossen, Jensen & Udsen, 2013; Campanella et al., 
2021; Howe et al., 2018). Besides those, there have also been called for in literature the access 
and quality of support and service (Cohen, Coleman & Kangethe, 2016; Hudson et al., 2018; 
Suppa et al., 2018). If problem occur with functionalities, being able to solve the occurred 
problem with the help of support in an easy way, can help the user become more satisfied 
with the eHealth system. Another characteristic, which is one of the most prominent ones, is 
the possibility to get an overview of patients and information, which by many authors is seen 
as the base for reaching the state of successful systems with high levels of user satisfaction 
(Bossen, Jensen & Udsen, 2013; DeLone & McLean, 2003; Howe et al., 2018; Hudson et al., 
2018; Pereira et al., 2012; Suppa et al., 2018). 

To get an overview of the identified system characteristics and which reference reinforce 
which characteristic more easily, the table below have all above-mentioned characteristics 
collected, see Table 2.2. The characteristics have also been matched to the Information Sys-
tems Success Model, the column ISSM in Table 2.2. Later, the table will be used for the con-
ceptual framework of the study, see Table 2.3. The Information Systems Success Model is 
presented in the next section, see Section 2.2. 

Table 2.2: Summary of eHealth Systems Characteristics  

Characteristic ISSM Literature 

Accuracy of infor-
mation 

Infor-
mation 
quality 

Bossen, Jensen and Udsen (2013); DeLone and 
McLean (2003); Häyrinen, Saranto and Nykänen 
(2008) 

Completeness of rec-
ords/Comprehensive 
information 

Infor-
mation 
quality 

Black et al. (2011); Bossen, Jensen and Udsen 
(2013); Cohen, Coleman and Kangethe (2016); 
DeLone and McLean (2003); Häyrinen, Saranto and 
Nykänen (2008); Junbo, Flatley Brennan and Shiyu 
(2020)  

Facilitating communi-
cation/Sharing 
knowledge 

Infor-
mation 
quality 

Campanella et al. (2021); Suppa et al. (2018) 

Getting an overview of 
a patient/information 

Infor-
mation 
quality 

Bossen, Jensen and Udsen (2013); DeLone and 
McLean (2003); Hudson et al. (2018); Howe et al. 
(2018); Pereira et al. (2012); Suppa et al. (2018)  

Readability/Under-
standability 

Infor-
mation 
quality 

Black et al. (2011); Hudson et al. (2018); 
Vainiomäki et al. (2017) 
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Relevant/Up-to-date in-
formation 

Infor-
mation 
quality 

Bossen, Jensen and Udsen (2013); DeLone and 
McLean (2003); Junbo, Flatley Brennan and Shiyu 
(2020); Handayani et al. (2017); Howe et al. (2018) 

Standardisation/Con-
sistency 

Infor-
mation 
quality 

Kohli and Tan (2016); Pereira et al. (2012) 

Supporting decisions Infor-
mation 
quality 

Suppa et al. (2018) 

Accessibility to support Service 
quality 

Cohen, Coleman and Kangethe (2016); Hudson et 
al. (2018); Suppa et al. (2018) 

Accessibility/Speed of 
access 

System 
quality 

Black et al. (2011); Bossen, Jensen and Udsen 
(2013); Campanella et al. (2021); DeLone and 
McLean (2003); Howe et al. (2018) Suppa et al. 
(2018) 

Collaboration between 
healthcare profession-
als/system integration 

System 
quality 

Hudson et al. (2018); Kaipio et al. (2020); Kohli 
and Tan (2016); Suppa et al. (2018) 

Decrease/Eliminate re-
dundancy/double work 

System 
quality 

Breeman et al. (2021); Suppa et al. (2018) 

Ease-of-use/Efficiency System 
quality 

Black et al. (2011); Bossen, Jensen and Udsen 
(2013); DeLone and McLean (2003); Handayani et 
al. (2017); Hudson et al. (2018); Kaipio et al. 
(2020); Pereira et al. (2012); Suppa et al. (2018);  

End-user involvement 
in eHealth develop-
ment 

System 
quality 

Breeman et al. (2021); Høstgaard, Bertelsen and 
Nøhr (2017); Kaipio et al. (2020) 

Functionalities to sup-
port work tasks (see 
hard characteristics) 

System 
quality 

Bossen, Jensen and Udsen (2013); DeLone and 
McLean (2003); Howe et al. (2018) 

Intuitiveness/Layout System 
quality 

Kaipio et al. (2020); Hudson et al. (2018); Pereira et 
al. (2012); Suppa et al. (2018);  

Learnability System 
quality 

Cohen, Coleman and Kangethe (2016); Hudson et 
al. (2018) 

Login (number of 
logins and login time) 

System 
quality 

Bossen, Jensen and Udsen (2013); Hudson et al. 
(2018); Vainiomäki et al. (2017) 
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Number of clicks System 
quality 

Pereira et al. (2012) 

Reduce administra-
tive/documentation 
workload 

System 
quality 

Breeman et al. (2021); Campanella et al. (2021); 
Kaipio et al. (2020); Kohli and Tan (2016); Pereira 
et al. (2012); Suppa et al. (2018); Suppa et al. 
(2018); Vainiomäki et al. (2017); 

Reducing paper usage System 
quality 

Black et al. (2011); Ebardo and Tuazon (2019)  

Responsiveness/Perfor-
mance/System stability 

System 
quality 

Bossen, Jensen and Udsen (2013); Cohen, Coleman 
and Kangethe (2016); DeLone and McLean (2003) 

Speed/Response 
time/Time /Documen-
tation time 

System 
quality 

Bossen, Jensen and Udsen (2013); Black et al. 
(2011); Campanella et al. (2021); Garcia-Smith and 
Effken (2013); Hudson et al. (2018); Kaipio et al. 
(2020); Suppa et al. (2018);  

Usefulness System 
quality 

Handayani et al. (2017) 

Workflow/Work 
arounds 

System 
quality 

Black et al. (2011); Hudson et al. (2018) 

Reducing errors System 
quality/Net 
benefits 

Agarwal et al. (2010); Suppa et al. (2018) 

2.2 Information Systems Success Model 

The task of measuring the success of an information system was quite difficult in the 90s. No 
true methods or frameworks were established, and researchers used different variables and 
measures (DeLone & McLean, 1992). Interestingly enough, measuring IS success is still a 
major part of the IS research field (Urbach & Müller, 2012). Naturally, being able to measure 
the success of an information system is crucial to understand its value (DeLone & McLean, 
2003). This in turn lead to the development of their Information Systems Success Model (Al-
Kofahi, Hassan, Mohamad, Intan & Com, 2020; DeLone & McLean, 1992). The model origi-
nates in the several challenges that exists when measuring IS success (DeLone & McLean, 
2016). The challenges with defining success, was mainly because information systems to na-
ture are complex, interdependent, and multi-dimensional (Delone & McLean, 2016). As of 
today, DeLone’s and McLean’s Information Systems Success Model is one of the most 
popular and validated models (Ojo, 2017). It was originally developed in 1992 but has since 
been updated in 2003 (Ojo, 2017). 
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Figure 2.2: Updated DeLone and McLean Information Systems Success Model (DeLone & McLean, 2003) 

The updated model from 2003, see Figure 2.2 above, incorporates several dimensions; Infor-
mation Quality, System Quality, Service Quality, Intention to Use/Use, User Satisfaction, and 
lastly, Net Benefits (DeLone & McLean, 2003). Each arrow in the model represents the asso-
ciations between the different dimensions (DeLone & McLean, 2003). Noteworthy is that alt-
hough the model measures success, the arrows do not automatically mean a positive effect, 
instead it should be hypothesized on a case-by-case basis (DeLone & McLean, 2003). 

The information quality dimension covers the characteristics of a systems output (Urbach & 
Müller, 2012). When measuring the information quality, terms that have been used are 
accuracy, timeliness, completeness, relevance, and consistency (DeLone & McLean, 2003). 
System quality focuses on how the system is perceived (DeLone & McLean, 2003). Terms 
that are often used here are, ease-of-use and the performance of the system (Urbach & Müller, 
2012). Service quality represents the quality of support a user receive and training in the sys-
tem (Urbach & Müller, 2012). 

When it comes to the dimension of use there are some slight difficulties in definitions. 
DeLone and McLean (2003) brings up the possible problems of mandatory versus voluntary 
use, efficient and inefficient use, as well as informed use versus uninformed use. The 
challenges that different types of usage of a system creates, can be evaluated by following 
DeLone and McLean (2003) suggestion of using the term intention to use instead of use. 

User satisfaction is considered to be the most important dimension when it comes to 
information system success (Ojo, 2017; Urbach & Müller, 2012). User satisfaction is, just as 
it states, how a user perceives and appreciates the used information system(s) (Urbach & 
Müller, 2012). Net benefits relate to how an information system contribute to the success of 
different stakeholders (Urbach & Müller, 2012). It can in some cases be measured by as-
sessing the organisational impact as well as individual impact (Urbach & Müller, 2012). With 
that being said, net benefits can also be studied by simply examine how the net benefits are 
perceived by users (Ojo, 2017). 
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The strength of the Information System Success Model is how it shows the interrelationships 
between dimensions (Petter, DeLone & McLean, 2008). Petter, DeLone and McLean (2008) 
conclude that far too many researchers focus on just one dimension and thus they do not get 
the full picture. The interrelationships between the dimensions are in theory showing how 
each dimension affects the other (Petter, DeLone & McLean, 2008; DeLone & McLean, 
2002). The model shows that information quality, system quality as well as service quality all 
affect the user satisfaction and the intention to use a system (DeLone & McLean, 2003; Petter, 
DeLone & McLean, 2008). User satisfaction affects the intention to use, and in turn use af-
fects the user satisfaction (DeLone & McLean, 2003). The user satisfaction and the usage of 
the system then affects the net benefits, the net benefits then loop back to the two previously 
mentioned and in turn affects those as well (DeLone & McLean, 2003). As an example, high 
system quality would in theory lead to higher user satisfaction and usage, which in turn leads 
to positive net benefits (DeLone & McLean, 2003). 

During the next part of this section, previous literature on the combination of user evaluation 
models, primarily the DeLone and McLean Information Systems Success Model and eHealth 
will be examined and presented. 

2.3 eHealth in Information Systems Success Model 

With the Information Systems Success Model being a strong framework for measuring the 
success of an information system (DeLone & McLean, 2003), it has led to it being used in 
several different contexts such as e-commerce and e-learning (DeLone & McLean, 2003; Ojo, 
2017; Garcia-Smith & Effken, 2013; Efiloglu Kurt, 2019). The model has also been described 
to be useful within healthcare information systems (Van Der Meijden, 2003). Researchers 
such as Ojo (2017), Cho, Bae, Ryu, Kim, An and Chae (2015), and Bossen, Jensen and Udsen 
(2013) all used the framework while researching information systems in healthcare. 

Ojo (2017) based his research on DeLone and McLean’s Information Systems Success Model 
in order to examine the success of hospital information systems in developing countries, in 
this case Nigera. The author (Ojo, 2017) conducted a quantitative research study and a 
questionnaire to 442 health information management personnel was sent out. It was found that 
the model is applicable to hospital information systems. Furthermore, Ojo (2017) examined 
how each of the constructs affect the others. In his research model each of the hypotheses, 
arrows in the figure, see Figure 2.3 below, represent a positive effect on the other constructs. 
Ojo (2017) found that system quality, information quality, as well as service quality all have 
heavy influences on the use of an hospital information system (Ojo, 2017). With system 
quality being the most prominent influence on use (Ojo, 2017). The research by Ojo (2017) 
also showed that all the quality dimensions influenced users satisfaction with the hospital 
information system. Lastly, Ojo (2017) states that system use is an important part of the 
perceived net benefits. As a final note to the paper, Ojo (2017) argues that in order for a 
hospital information systems to be the most successful it should focus on improving the 
system quality. This because it is the largest influence on system use, which in turn is the 
main influence on net benefits. 
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Figure 2.3: Research Model Used by Ojo (2017) 

Cho et al. (2015) also used Delone and McLean’s model to examine the success of a newly 
implemented information system in three Korean hospitals. What Cho et al. (2015) found was 
that the three quality dimensions, system, information, and service quality all had significant 
influence on user satisfaction. Interestingly enough, Cho et al. (2015) did not see any 
significant influence between the service quality and intention to use. They did though, find 
that both information quality as well as system quality had strong influence on user 
satisfaction. Furthermore, they found that only user satisfaction had a large influence on net 
benefits. Noteworthy, as Cho et al. (2015) explains in their paper, their research may be 
limited since the research was conducted only a month after the new systems had been 
implemented. Bossen, Jensen and Udsen (2013) describes similar problems with their study. 
Altered working habits shortly after a system implementation was perhaps not established at 
the time leading to difficulties in evaluations directly after implementation (Bossen, Jensen & 
Udsen, 2013). This meant that the time for users to have actually used the system was perhaps 
too short in order for them to gain the true picture (Cho et al., 2015). Evaluation shortly after 
system implementation can show resistance and dissatisfaction (Bossen, Jensen & Udsen, 
2013).  

Petter and Fruhling (2011) used DeLone and McLean’s Information Systems Success Model 
as a framework for their research in emergency response information system, see Figure 2.4. 
Although, they altered it slightly in to make it more appropriate for their case, changing the 
model is not unusual since as DeLone and McLean (2003) themselves mentioned that the 
hypthotetic relations need to be altered on case-by-case basis. What Petter and Fruhling 
(2011) found was somewhat in line with the findings of Cho et al. (2015) and Ojo (2017) The 
quality dimensions all affect the user satisfaction and intention to use (Petter & Fruhling, 
2011). Petter and Fruhling (2011) also found that user satisfaction, intention to use as well as 
system use all positively affect individual impact, which in turn affects the organisational im-
pact. 
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Figure 2.4: Research Model Used by Petter and Fruhling (2011) 

Jen and Chao (2008) measured the success of a Health Risk Reminders and Surveillance 
(HRRS) system with DeLone’s and McLean’s model as a framework. Just like Petter and 
Fruhling (2011) they also altered the model to make it more suitable for their research. They 
did not involve the dimension service quality, instead they introduced a new dimension called 
“Mobile healthcare anxiety” (Jen & Chao, 2008). Jen and Chao (2008) discovered that only 
information quality had a significant influence on system use and user satisfaction. System 
quality did not have any significant effect on either system use nor user satisfaction (Jen & 
Chao, 2008). This is a direct opposite of what for example Ojo (2017) found. As Ojo (2017) 
stated that system quality was one of the most important parts of IS success. Furthermore, Jen 
and Chao (2008) found that system use lead to higher user satisfaction. In turn, user satisfac-
tion and mobile healthcare anxiety both influenced individual impact, while system use did 
not. Lastly, they found that individual impact had a positive impact on the organisation. 

Gaardboe, Nyvang and Sandalgaard (2017) researched the success of business intelligence 
tools within healthcare information systems at 12 Danish hospitals, with the use of DeLone’s 
and McLean’s model. What they found was that both information and system quality are sig-
nificant and positive influences on user satisfaction. System quality is also a positive influ-
ence on use, whilst information quality is not (Gaardboe, Nyvang & Sandalgaard, 2017).  Use 
does not affect user satisfaction, nor does use influence individual impact. User satisfaction 
does not influence use, but unlike use, it does affect individual impact according to Gaardboe, 
Nyvang and Sandalgaard (2017). 

Several factors that are seen as net benefits in healthcare and consequences from using 
eHealth systems have been identified in literature. Regarding organisational performance, 
eHealth systems can improve the service quality of healthcare (Campanella et al., 2021). In-
creasing time for patient interaction is a core value for both healthcare professionals and pa-
tients (Breeman et al., 2021), this is an aimed result from the usage of eHealth systems. In-
creasing time for patient interaction goes in line with another identified net benefit – continu-
ity in care (Breeman et al., 2021). Another identified net benefit from the usage of eHealth 
systems is faster processes which connects to organisational benefits but also patient benefits 
(Suppa et al., 2018). Faster processes can in return lead to the previously mentioned increased 
time for patient interaction. Next, the theoretical background is finalised with the conceptual 
framework for the study. 
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2.4 Conceptual Framework for Examining eHealth Quality 

During this last part of the theoretical background, the conceptual framework for examining 
eHealth quality is presented. The framework consists of central concepts and theories. The 
table which is the conceptual framework, see Table 2.3 below, is used to present the key 
elements of the study with corresponding literature that explains the concepts. The conceptual 
framework provides with structure for the study, hence the structure will return in the 
interview guides, see Appendix 1-4. As mentioned in the lead paragraph to this chapter, the 
conceptual framework is the culmination of the theoretical background. 

Table 2.3: Conceptual Framework for Examining eHealth Quality 

Dimension Metrics References 

Information 
Quality 

Healthcare professional’s view on 
information quality in eHealth systems, 
including: 

• Correctness 
• Access to information 
• Accuracy of information 
• Completeness of 

records/Comprehensive 
information 

• Facilitating 
communication/Sharing 
knowledge 

• Getting an overview of a 
patient/information 

• Readability/Understandability 
• Relevant/Up-to-date information 
• Standardisation/Consistency 
• Supporting decisions 

Black et al. (2011); Bossen, 
Jensen and Udsen (2013); 
Campanella et al. (2021); Cho et 
al. (2015); Cohen, Coleman and 
Kangethe (2016); DeLone and 
McLean (1992); DeLone and 
McLean (2003); Efiloglu Kurt 
(2019); Garcia-Smith and Effken 
(2013); Handayani et al. (2017); 
Howe et al. (2018); Hudson et 
al. (2018); Häyrinen, Saranto 
and Nykänen (2008); Jen and 
Chao (2008); Junbo, Flatley 
Brennan and Shiyu (2020); 
Kohli and Tan (2016); Ojo 
(2017); Petter and Fruhling 
(2011); Pereira et al. (2012); 
Suppa et al. (2018); Urbach and 
Müller (2012); Vainiomäki et al. 
(2017); Van Der Meijden (2003) 

System 
Quality 

The eHealth system’s quality as a 
response to necessary system 
characteristics and functions, including: 

• Accessibility/Speed of access 
• Collaboration between healthcare 

professionals/system integration 
• Decrease/Eliminate redun-

dancy/double work 
• Ease-of-use/Efficiency 
• End-user involvement in eHealth 

development 
• Functionalities to support work 

tasks (see hard characteristics) 
• Intuitiveness/Layout 

Agarwal et al. (2010); Black et 
al. (2011); Bossen, Jensen and 
Udsen (2013); Breeman et al. 
(2021); Campanella et al. 
(2021); Cho et al. (2015); 
Cohen, Coleman and Kangethe 
(2016); DeLone and McLean 
(1992); DeLone and McLean 
(2003); Ebardo and Tuazon 
(2019); Efiloglu Kurt (2019); 
Gaardboe, Nyvang and 
Sandalgaard (2017);  Garcia-
Smith and Effken (2013); 
Handayani et al. (2017);  Howe 
et al. (2018); Hudson et al. 
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• Learnability 
• Login (number of logins and 

login time) 
• Number of clicks 
• Reduce administrative/documen-

tation workload 
• Reducing paper usage 
• Reducing errors 
• Responsiveness/Perfor-

mance/System stability 
• Speed/Response time/Time /Doc-

umentation time 
• Usefulness 
• Workflow/Work arounds 

(2018); Høstgaard, Bertelsen and 
Nøhr (2017); Jen and Chao 
(2008); Kaipio et al. (2020); 
Kohli and Tan (2016); Ojo 
(2017); Pereira et al. (2012); 
Petter and Fruhling (2011); 
Suppa et al. (2018); Urbach and 
Müller (2012); Vainiomäki et al. 
(2017); Van Der Meijden (2003) 

Service 
Quality 

Healthcare professionals’ perception of 
service quality for eHealth systems, 
including: 

• Support quality 
• Accessibility to support 
• Training 

Bossen, Jensen and Udsen 
(2013); Chatterjee, Chakraborty, 
Sarker, Sarker and Lau (2009); 
Cho et al. (2015); Choi, Rho, 
Park, Kim, Kwon and Choi 
(2013); Cohen, Coleman and 
Kangethe (2016); DeLone and 
McLean (2003); Ojo (2017); 
Hudson et al. (2018); Petter and 
Fruhling (2011); Pitt, Watson 
and Kavan (1995) 

Intention to 
Use 

Why the eHealth is used, including: 

• Why system is used 
• Mandatory 
• Nonmandatory 

Cho et al. (2015); DeLone and 
McLean (2003); Petter and 
Fruhling (2011); Urbach and 
Müller (2012) 

Use Usage of eHealth, including: 

• Actual usage 
• When systems are used 
• Tasks that are easier/more 

difficult with eHealth 
• Supporting everyday work 

DeLone and McLean (2003); 
Van Der Meijden (2003) 

User 
Satisfaction 

How satisfied user is with eHealth 
systems as a tool to solve working tasks, 
including: 

• User satisfaction of eHealth 
system usage 

DeLone and McLean (2003); 
Garcia-Smith and Effken (2013); 
Jen and Chao (2008); Urbach 
and Müller (2012); Van Der 
Meijden (2003) 
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Net 
Benefits 

Benefits and consequences of usage of 
system, including: 

• Individual benefits 
• General benefits or consequences 
• Error reduction 
• Quality of care 
• Advantages/disadvantages for 

patients, other staff, 
hospital/health organisation 

• Service quality of healthcare 
• Increased time for patient 

interaction 
• Continuity in care 
• Faster processes 

Agarwal et al. (2010); Breeman 
et al. (2021); Campanella et al. 
(2021); DeLone and McLean 
(2003); Jen and Chao (2008); 
Suppa et al. (2018); Urbach and 
Müller (2012); Van Der Meijden 
(2003) 
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3 Research Methodology 

Throughout this chapter, the selected research method for the study is described and moti-
vated. The research process was initiated with a literature review which resulted in the con-
ceptual framework to increase the understanding of eHealth, the Information System Success 
Model, and the bridge between the two. A critical eye towards information during this phase 
was established, and primarily peer reviewed references were used with a few exceptions. 
This chapter describes the entire process from selection of respondents, data collection, inter-
view guides, to data analysis, research quality and ethical reasoning. 

3.1 Research Strategy 

The research question of the study how are eHealth systems perceived by healthcare profes-
sionals in Sweden, i.e., physicians and nurses, and what are the expected outcomes by 
eHealth developers of an implementation of a new eHealth system? aims to study a, by man-
kind, socially constructed phenomenon and thereby goes in line with explanatory methodol-
ogy. We aim to examine how healthcare professionals and eHealth developers perceive the 
phenomenon eHealth. With that being said, the research philosophy could be named to be 
phenomenology (Patton, 2015), since this study investigates a socially constructed phenome-
non. The two groupings will be investigated to understand deep perceptions and interpreta-
tions of eHealth. Each individual interpretation of the respondents is of interest because we 
want to understand how eHealth is perceived by the respondents. The research philosophy en-
ables the research to get answers that was not considered before the research (Patton, 2015), 
which for us is a strength. 

According to Patton (2015), the most prominent method to study human behaviour is by qual-
itative methods. The research question and research philosophy build the ground to qualitative 
method and more specifically to qualitative interpretive methodology. This study intends to 
present, discuss, and interpret other people’s interpretations. Perhaps, a quantitative research 
could have fulfilled the same purpose to some extent, but the research area requires more 
qualitative research (expressed by for instance Bossen, Jensen & Udsen, 2013; Gaardboe, 
Nyvang & Sandalgaard, 2017) to reach more rich descriptions and explanations. Since differ-
ent interpretations, both the respondents’ interpretations and our interpretations as researchers, 
are the focal point of the study, it is required that presentations of findings are accurate and 
carefully considered so that the truth is not altered. 

Since the study also aims to create the foundation for future research, thick descriptions in-
stead of straight answers, like in quantitative research (Patton, 2015), are of interest, which 
also motivates the selection of a qualitative interpretive methodology and a qualitative method 
using semi-structured interviews, which will be presented next. 
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3.2 Data Collection 

Since the study is qualitative interpretive, the data collection consists of interviews. Inter-
views are one of the most common forms of data collection for qualitative research according 
to Recker (2012). The interviews are of semi-structured type since they put the focus on the 
interview and data sampling on the respondent (Patton, 2015). As described later on, semi-
structured interviews gives adaptability for the interview (Patton, 2015). The sequence of 
questions can be changed, the questions themselves can be altered, and questions can even be 
added or removed. It all depends on the individual interview. For instance, being repetitive as 
interviewers can be avoided, or the contrary. 

Another data collection method that could have been suitable for the study would have been a 
field study over time or an ethnography. The reason why interviews instead of an ethnography 
were selected reaches back to what Patton (2015) argues, that ethnographies requires a lot of 
time, which was not offered in this study. 

To ensure that data was safe and later accessible, the interviews were recorded after permis-
sion was given by the respondent. Recording with built in functionality in Zoom was used, 
but also a back-up recording with mobile phone was used. Both interviewers also took hand-
written notes during the interviews to not interrupt the interviewee when coming up with 
questions or comments. The notes also worked as tools for later analysing the data. 

Finally, when it comes to data collection, all interviews were executed with the usage of video 
calls, meaning that we could see both hand gestures and facial expressions of the respondents. 
The same goes for the respondent who also saw our body language. Face-to-face interviews 
were not available for this study. The next best in line after face-to-face interviews was via 
video calls. When we could see the respondent, we could also see if the respondent under-
stood the questions and reactions, which could not have been done with simple telephone in-
terviews. 

3.3 Respondents 

The respondents of the study consist of eight people with different working titles, roles, and 
experience. The respondents are divided into two stakeholder groups: (1) healthcare profes-
sionals, in this case physicians and nurses; and (2) eHealth developers. Four healthcare pro-
fessionals, including two nurses and two physicians were interviewed. Four eHealth develop-
ers were also interviewed, most of which had a background as physicians. All respondents are 
available below in Table 3.1. We wanted to interview both eHealth developers and healthcare 
professionals to be able to better answer the research question. We selected the respondents 
depending on the roles and titles of the respondent, and not the department at which for in-
stance a nurse worked at. In the stakeholder group healthcare professionals, two nurses and 
two physicians were interviewed because these were identified to play crucial parts in 
healthcare. Due to scope of the study, healthcare professionals like nursing assistants and sec-
retaries, were not interviewed. Even though all stakeholders in healthcare have a role to fulfil, 
the most prominent roles must be considered being physicians and nurses, especially in the 
usage of eHealth systems. We did not have many aspects to determine if the respondents were 
appropriate or not. However, the healthcare professionals had to have experience in the usage 
of eHealth systems and the eHealth developers had to have experience in the development of 
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eHealth. This led to the informants being of different levels, working with different things, 
and having a variety of experiences. Most of the eHealth developers worked as managers. 
Two respondents were even recently retired. We believe that this fact does not affect the study 
since the respondents were just recently retired and the working habits were current as well as 
the experiences from system usage. Two of the respondents were on the opposite quite junior 
and had only worked for a while. We see the strengths in having different levels of experi-
ences of respondents since this could provide more nuanced results. 

The selection process was initiated with the respondents being contacted via e-mail where the 
fundamental subject and purpose of the study was presented. It was also explained that it is 
possible to be anonymous, which the respondents preferred. Since some of the answers could 
reveal anonymity, especially during the background questions, some of the answers were 
changed to be more generic and some unimportant answers that revealed anonymity was re-
moved. The respondents were found via convenience sampling. Therefore, the respondents 
have been in the geographical closeness in the Skåne region. Consequently, all respondents 
work or have worked towards Region Skåne. 

Most of the reached-out respondents answered and interviews were booked shortly after. All 
of which were held via video calls via the platform Zoom which enabled the visual interaction 
between us as interviewers and each respondent. The respondents are presented in the table 
below, see Table 3.1. The table also includes the data for each respondent regarding stake-
holder group, title, date, duration, and type. 

Table 3.1: Respondents 

Respondent Stakeholder group Title Date, duration Type 

R1 eHealth developer System Spe-
cialist 

2021-04-23 11:00, 
44 minutes 

Video call 
Zoom 

R2 Healthcare profes-
sional 

Physician 2021-04-26 09:00, 
1 hour 2 minutes 

Video call 
Zoom 

R3 eHealth developer Manager SDV 2021-04-27, 14:00, 
1 hour 5 minutes 

Video call 
Zoom 

R4 eHealth developer Manager SDV 2021-04-28, 10:00, 
1 hour 6 minutes 

Video call 
Zoom 

R5 Healthcare profes-
sional 

Nurse 2021-04-29, 10:00, 
40 minutes 

Video call 
Zoom 

R6 Healthcare profes-
sional 

Physician 2021-04-29, 14:00, 
59 minutes 

Video call 
Zoom 

R7 eHealth developer Manager Re-
gion Skåne 

2021-04-30, 09:00, 
51 minutes 

Video call 
Zoom 

R8 Healthcare profes-
sional 

Nurse 2021-05-03, 10:00, 
1 hour 12 minutes 

Video call 
Zoom 
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When it comes to qualitative research, it is easy to get overwhelmed by the data generated by 
interviews (Patton, 2015). As a result, we wanted to have as many interviews with eHealth de-
velopers as with healthcare professional, and we wanted to have at least two interviews with 
nurses as well as with physicians. Consequently, eight interviews were executed, averaging 
close to an hour a piece. 

3.4 Interview Guides 

The interview guides, see Appendix 1-4, are based on several articles as a foundation (see for 
instance; Bossen, Jensen & Udsen, 2013; Petter & Fruhling, 2011; Urbach & Müller, 2012). 
The guides are also based on the conceptual framework of the study, see Table 2.3,  and there-
fore a wider theoretical background than the three mentioned articles. The structure of the in-
terview guides and thereby the interviews, follow the same structure as the framework, see 
Table 2.3. The interviews followed the structure of the interview guide, but since the inter-
views are of semi-structured type, the interview may or may not deviate from the guide. The 
interview guide primarily works as a support for the interviews. 

The fact that the interviews were of semi-structured type, allowed both the respondents and us 
as interviewers to alternate between questions when it was suitable and ask for clarificatory 
answers or further reasonings. This is the strength of semi-structured interviews because it 
both follows a structure and have base questions to follow, but it also gives room for each in-
dividual interview and respondent (Patton, 2015). Adaptability is a word which easily associ-
ates with semi-structured interviews. So, semi-structured interviews, instead of closed ques-
tions and close answers as well as instead of interviews without an interview guide that is 
completely open, provides with the opportunity to in a more structured way receive open an-
swers (Patton, 2015). 

Since the two studied stakeholder groups are healthcare professionals and eHealth developers, 
two interview guides were developed and adjusted for its different stakeholder. Although the 
interview guides differ some extent, they are similar because both are based on the same 
structure. Because both the interviewers’ and the interviewees’ mother tongue were Swedish, 
all interviews were conducted in Swedish to ensure the highest quality of responses and the 
comfort of the interviewee. To make the Swedish interviews possible, the original interview 
guides, see Appendix 1 and Appendix 3, were translated to Swedish, see Appendix 2 and 4. 
While the interview guide for healthcare professionals, see Appendix 1, is about understand-
ing and evaluating the current eHealth systems, usage, and perceptions, the interview guide 
for eHealth developers, see Appendix 3, have been adjusted to study their perspective of the 
users’ perceptions on the current eHealth and investigate how the eHealth developers think 
the perceptions will change in the future with the new eHealth system implementation. In 
other words, what is expected to change with the new implementation and how expected out-
comes are ensured, with an increased focus on the new upcoming eHealth system. The nine 
categories that make up the interview guide are; 

Background – Introductionary questions regarding the respondent’s role and relationship to 
eHealth systems. The background also increases the personal contact to make the respondent 
feel comfortable. 
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Information Quality – Questions to examine how information is found in the system, how 
easy or difficult it is to find, how up to date, complete and important the information is. Also, 
questions that discusses how information is used in working tasks, and documentation and 
getting an overview of information is covered. 

System Quality – The system quality questions concerns the actual system and how it is to 
use, for instance regarding response times and logins. Questions regarding difficulties and 
advantages of the systems, together with necessary functionalities, are also reflected in this 
category. 

Service Quality – The questions för this category intends to give answers to the respondents 
perceptions and experiences regarding service of the eHealth systems, also referred to as 
support. Training is also included in this category. 

Intention to Use – Questions here reflects on why the systems are used. The expected answer 
here is that the use is mandatory or necessary, but other types of responses can also occur. To 
extend this category, a question regarding if there are any systems that are purposely avoided 
is included. 

Use – Questions to reflect on when systems are used, if they support working tasks, and if the 
user experience any duplicatory work and the respondents’ experience in paper usage. 

User Satisfaction – This question category includes if the user experience satisfaction with the 
eHealth systems. 

Net Benefits – Questions in the category net benefits includes a straight question regarding the 
benefits the respondent experience with the systems, and questions of the consequences for 
patients, other staff, and the hospital and health organisation. 

Closing remarks – Questions that opens up for further discussion and enables emphasis on 
brought up subjects. It also ensures that the closure of the interview is comfortable for the 
respondent and it gives the respondent the opportunity to add things that were considered un-
said. 

3.5 Data Analysis 

To be able to understand, process, present and analyse the collected data, i.e., the transcrip-
tions from the interviews (Appendix 5-11), the data had to be categorised. For this to happen, 
all interviews were recorded and transcribed after permission was given from the respondent. 
To more easily be able to process the data, some of the answers to the interview questions 
were rewritten. The reason for that is because sometimes spoken language does not make 
sense, hence some answers were changed to a more correct written language. The content and 
meaning of the answers that were rewritten did not change, but rather the readability was in-
creased. 

The purpose of the categorisation of the data is to later be able to use the recorded data and 
distinguish relevant data from irrelevant data. The colour coding is convenient here, both for 
us as researchers and for readers who wishes for more insights on the origin of presented data. 
Colour coding in the transcriptions using the categorisations and corresponding colours is 
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presented in Table 3.2 below. The different categories, also named dimensions, also have a 
specific ID which is also presented. The categorisation and coding table is a result of the con-
ceptual framework (see Table 2.3). 

Since we use a pre-created conceptual framework for constructing the interview guides and 
the study, a deductive analysis approach is adopted. A deductive analysis, opposed to a induc-
tive analysis, utilises already established codes and categories for examining data (Patton, 
2015). Data is matched with the framework and concepts are strengthened or not strength-
ened. If instead an inductive analysis was adopted, the framework would emerge from identi-
fied patterns and concepts from the collected data (Patton, 2015). Even though a deductive ap-
proach is used, it does not restrict from finding and presenting data from the data collection 
that has not been identified before as a part of the conceptual framework. 

Table 3.2: Colour Coding and ID for Categorisation of Transcriptions 

Dimension Colour ID 

Information Quality Turquoise InQ 

System Quality Green SyQ 

Service Quality Red SeQ 

Intention to Use Yellow IU 

Use Pink U 

User Satisfaction Grey US 

Net Benefits Dark Yellow NB 

 

To understand how the colour coding work in practice, a table is presented below with a real 
example from the transcriptions (see Table 3.3 below), with corresponding colour coding and 
identified ID in the column to the right. Even though entire transcriptions are not translated, 
the example of categorisation and coding of data have been translated to understand the cod-
ing example more clearly (see Table 3.4 below). 
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Table 3.3: Example of Categorisation and Coding of Data 

Row # Person Information Code 

83. I Varför använder du systemen?  

84. R2 Jag måste. Det är ett av mina allra viktigaste verktyg, journal-
datasystemet. Så jag använder journaldatasystemet vid varje 
patientkontakt. Om det sen är telefon eller papper eller om pati-
enten är hos mig. Jag använder det därför att jag söker inform-
ation och därför att jag skall skriva ner information. Och den 
informationen jag söker är ofta komplex information som jag i 
min hjärna ska syntetisera till en ny informationsmängd så att 
säga. 

IU, 
U, 
InQ 

 

Table 3.4: Example of Categorisation and Coding of Data, Translated 

Row # Person Information Code 

83. I Why do you use the systems?  

84. R2 I must. It is one of my utmost important tools, the EHR. I use 
the EHR at every patient contact. If that then is telephone or 
paper or if the patient is with me. I use it because I search in-
formation and because I shall write down information. And that 
information which I search is often complex information which 
I in my brain will synthesise to new information so to say. 

IU, 
U, 
InQ 

 

When the transcriptions were carefully coded, they could subsequently be used in the next 
section, see Section 4 Empirical Findings. The empirical findings are presented using the 
same structure as the conceptual framework. The same goes for the discussion of the study, 
see Section 5, which is a result of the combination of the collected data from the theoretical 
background and the empirical findings. 

3.6 Research Quality 

As qualitative research is often heavily reliant on observations, interpretations, and is gener-
ally subjective (Recker, 2012), it is important to reflect on one’s research quality. In this sec-
tion, we will cover the actions taken to ensure that the thesis upholds a justifiable research 
quality. 

3.6.1 Validity 

Recker (2012) suggests that there are multiple types of validity when it comes to qualitative 
methods. Both internal and external validity have been thought about during our research. To 
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boost the internal validity of our research we applied the method from Johnson (1997) of data 
triangulation. We used multiple data sources to get a better understanding of the phenomenon 
we studied. We also tried to maintain a chain of evidence as suggested by Recker (2012), in 
such way that all our interview questions were based on topics found in the literature (as can 
be seen in Table 2.3). We also transcribed and colour coded the interviews so that the findings 
and results could be traced back. Furthermore, we applied the idea of investigator triangula-
tion (Denzin, 2015; Franklin & Ballan, 2001). As Denzin (2015) explains that people rarely 
observe phenomes in the same way, to tackle this challenge, we continuously throughout the 
research discussed and compared our ideas, views, and observations. For example, both of us 
were always present during interviews. Furthermore, we colour coded one transcription indi-
vidually and then swapped transcriptions with each other to cross check the coding (Franklin 
& Ballan, 2001). The coding was finally compared, discussed, and decided on, which guaran-
teed that the interpretations from us as researchers were the same. 

Regarding the external validity, we are aware that it is a weakness of qualitative research 
(Patton, 2015). To increase the external validity and the overall generalisability of our re-
search, we have interviewed healthcare workers from different hospitals, areas of expertise, 
and departments (Patton, 2015). We have also described the interview setting and participants 
to the best possible extent without risking their anonymity, this to make proximal similarity 
assessment possible (Patton, 2015; Polit & Beck, 2010). 

3.6.2 Reliability 

Recker (2012) explains reliability as “whether individuals other than the researchers, upon 
considering the same observations or data, would reach the same or similar conclusions” 
(p.94). To increase the chances of this being the case, we have transcribed all our interviews 
so that they are available for readers to study (Whittemore, Chase & Mandle, 2001). Further-
more, we also colour coded them to make it more understandable how we have interpreted the 
gathered data. Quite fundamental, but still relevant to mention is that we have throughout the 
paper presented adequate literature and methods to make it transparent of how the paper has 
been developed (Minayo, 2012). 

3.7 Ethical Considerations 

Ethical issues are always a part of research (Orb, Eisenhauer & Wynaden, 2001). We as re-
searchers have an obligation to conduct the research in an ethical manner (Recker, 2012). We 
have decided to follow the aspects mentioned in King’s book (King, 2010). The aspects men-
tioned by King (2010) are the following: to protect participants from harm, respect partici-
pants’ dignity, give them the right of self-determination, give them right to privacy, and lastly, 
protect their confidentiality (King, 2010). What we have done to fulfill these ethical demands, 
is that we have done as suggested by Recker (2012) and King (2010). The first thing we did 
when we contacted possible participants was to inform them of the goals with the interview 
and the scope of the interview (King, 2010). We then informed the participants that participa-
tion is completely voluntary (Recker, 2012). We have also made the participants aware that 
we will do everything we can to keep any information that could cause their identity to be re-
vealed hidden (King, 2010; Recker, 2012). After the interview was conducted, we informed 
the participant of how we were going to use the information provided by them, in the case that 
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they would like to revoke their information that would not have been a problem (King, 2010). 
Lastly, with all research and writing, honesty is important, thus we report our findings no mat-
ter what the findings were. With that said, in the case of our findings, not being what we 
looked for or expected, they will still be presented (Recker, 2012). 
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4 Empirical Findings 

The empirical findings follow the structure from the conceptual framework (see Table 2.3) to 
retain the context of the study. The categories are presented collectively, and in general, the 
healthcare professionals are presented first in each category and complemented with eHealth 
developers’ views on usage and future expectations after a new eHealth system implementa-
tion. The empirical findings present the respondents’ interpretations of each category. When 
referring to a response from the transcriptions the respondent and corresponding row is ref-
erenced. 

4.1 Information Quality 

The physicians of the study, R2 and R6, have some different experiences with the eHealth 
systems. While the primary EHR of R2 was PMO (R2:4; R2:8) since R2 worked in primary 
care, the primary EHR of R6 was Melior (R6:10). R2 thinks information is available and that 
you easily can get access to the information (R2:8). However, R2 express that only patient in-
formation from primary care is available, which is expressed as problematic since some infor-
mation is lacking (R2:8). To a certain extent the information can be accessed, but to compen-
sate for the gap between the systems and the lack of integration between the systems, R2 must 
connect the information in R2’s mind from both systems (R2:10), even though this is said to 
mostly apply in more complicated cases. On the opposite, R2 express that too much infor-
mation can cause information overload with irrelevant information (R2:10). Information can 
be missing in the systems due to lack of automatic integration and communication between 
systems (R2:10). 

R2 believes that the systems hold crucial information to solve working tasks but emphasize 
that the human factor still must complement where it is thought to lack information (R2:18). 
That information can be missing or not be up to date, as expressed (R2:16), the healthcare 
professionals in general take a safety measure (R2:22). Entering information is easy since it is 
unstructured, and you can do it “however you want” (R2:24). Though it is also seen as a dis-
advantage that entering information is unstructured because it is difficult to extract infor-
mation (R2:24). Respondent R2 believes that it is more difficult to find information rather 
than entering data (R2:26). Because the systems are unstructured, getting an overview of a pa-
tient is complicated since you as a user must “synthesize” a lot of complex information your-
self (R2:30; R2:84). This especially applies for when information has been entered by others 
than you (R2:30). Even though it is today difficult getting an overview, it has improved since 
last systems (R2:60). Other systems such as Nationell patientöversikt (NPÖ, translated to na-
tional patient overview) can complement systems to receive more information (R2:90). An 
advantage of the systems is that information from laboratory results is quickly available 
(R2:122) and most places for primary care according to R2 use the same systems which is ad-
vantageous (R2:124). Finally, regarding information quality from the perspective of R2, it is 
believed that different types of physicians have different needs (R2:132). A general 
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practitioner perhaps requires a more general picture with all patient information while a spe-
cialist only wants some specific and detailed information of a certain pipeline (R2:132). 

Further, R6 states that there is a lot of information in the systems (R6:16), but it is difficult to 
get an overview of information (R6:20). Like what R2 said (R2:30; R2:84), the overview 
must be created in your own head after reading through information (R6:20). So, getting an 
overview is complicated (R6:66). There is a form of delay in information, but in general it is 
perceived as up to date (R6:24). The delay can occur when physicians dictate information 
(R6:26) that must be rewritten by secretaries which can take up to an hour or so, but the dicta-
tions are available directly after recorded which fills the gap of delay in written information 
(R6:28). Information is complete and available according to R6 (R6:30; R6:32), but again the 
overview is fragmented. R6 says that the completeness of information is determined by feel 
(R6:34). Sometimes, important information can be missed because it has been “buried in the 
system” (R6:34), and that the access to outer region patient information can be missing to-
gether with primary care information (R6:34). 

When it comes to documentation and entering data, R6 express there is a structured way, but 
it includes a lot of free text (R6:40). The consequences according to R6 is that information af-
terwards is difficult to use in a structured way (R6:40). Melior acts as a paper journal on a 
screen rather than an information system and thus does not embrace the possibilities to use 
data (R6:30). Like R2 states, information is more accessible now for everyone than earlier and 
information is up to date (R6:68). Also, test results are easily accessible (R6:68). Again, re-
garding overview, R6 states there is a need for a better layout and structure of information 
(R6:74). According to R6, nurses and physicians have different ways of documenting for dif-
ferent needs. This results in worsen conditions to understand and get overviews (R6:110). Fi-
nally, patient information is available within the region, shared for hospitals, which is posi-
tive, however, information is missing from primary care and outside the region which both is 
seen as problematic (R6:120). Transfer of information between the primary care and hospital 
care and between regions are well-known dangerous information transition events (R6:112). 
Transferring data can cause information being misrepresented or even lost (R6:112). 

The nurse R5 thinks that information is both accessible and easily overviewed since it is col-
lected in one place (R5:16; R5:18). Information is also up to date and complete (R5:22; 
R5:26). While R5 believes it is easy to get an overview, R5 also states that it is often required 
to process a lot of information of text to get an overview of a patient, especially if the patient 
has a long medical history (R5:38). Entering information is structured and follows a template 
(R5:32; R5:34). Information is collected in one place, the users have access to the same infor-
mation (R5:148; R5:150), except for when the patient comes from outside the region or from 
primary care (R5:156). 

The other nurse, R8, uses many eHealth systems to access relevant information but the EHR, 
Melior, is the most central system (R8:28). Sometimes, R8 experience a delay in information 
due to dictations from physicians which is a problem (R8:30). To get an overview and find in-
formation, R8 must go into many journals to get the full picture and must keep information in 
R8’s head (R8:38), as R2 and R6 also states. Further, R8 says; “For instance, if the patient has 
applied for psychological pains and stomach pain, you have to enter the different journals, 
both the journal for surgery and the journal for psychiatry” (R8:38). A patient’s journal is also 
large if the patient received care a couple of times, which complicates getting an overview 
(R8:142). Information from primary care and outer region care is not available for R8 (R8:40; 
R8:42), at least not easily. R8 finds the information to be up to date (R8:52) aside for some 
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dictations (R8:30) and information is complete (R8:54). Conversely, R8 argues that some-
times information can be misleading because it can be difficult to distinguish confirmed diag-
nosis from speculation (R8:56; R8:58; R8:60). Information quality is though crucial and cen-
tral for completing the work (R8:66), also expressed by the eHealth developer R7 (R7:9). En-
tering information according to R8 is structured and follows a form of template (R8:70). 

When it comes to information quality for eHealth developers, there is a consensus amongst 
that it is crucial with high levels of information quality. It can be seen, as R7 (R7:9) states, 
that the information within the systems is the cornerstone of the entire healthcare. R4 (R4:8) 
says that faulty information within healthcare could potentially lead to patient safety risks. 
The information quality is so important that if the system cannot guarantee information qual-
ity, it is highly uncertain if a system can even be implemented (R4:8). In the cases of infor-
mation being faulty the human factor is often to blame (R4:10). According to the respondent, 
there are automatic control mechanisms in modern systems that control information in the 
system to make sure that the information quality is high and correct (R4:10). However, it is 
unclear if this applies to the current system or not, or if it is to be implemented. 

The picture that is being painted by the eHealth developers is that the current EHR system is 
problematic since it has made users, out of fear of accusations, not properly documenting 
(R4:70), instead they only summarise older information (R7:11). What this has led to is that 
there is firstly, a lot of extra work being done, and secondly, making information more diffi-
cult to find (R7:11; R7:15). When asking one of the managers if the users have the infor-
mation needed to successfully complete their everyday work task, R4 replies that sometimes, 
information can be so hard to find that it can disappear in the current system (R4:18). This can 
then lead to situations where the physicians do not know all the information that is theoreti-
cally available (R4:18). When asking the eHealth developers if the physicians and nurses be-
lieve the information in the systems as current and up to date, R3 and R4 (R3:28; R4:16) on 
the one hand claim that they do not think the information is up to date. R7 (R7:21) on the 
other hand, believe that users think of the information within the system to be up to date. The 
reason for these differences in views can only be speculated about, but there is, as R7 (R7:19) 
says, a six-to-seven-hour delay of inserting information in the systems due to physicians 
handing over the responsibility of writing information to secretaries, which contradicts what 
R6 states (R6:26; R6:28). 

The eHealth developers also raise concerns with the current system since it does not share in-
formation with other parts of the healthcare, such as private clinics and primary care (R3:14). 
When it comes to the new system that is about to be implemented, all developers speak 
warmly of it. The problems with information being hard to find due to unnecessary documen-
tation will be absent. The new system’s records will instead be living documents that is con-
stantly being built on (R7:17). The new eHealth system will also improve the communication 
between the primary care and the hospitals in the region (R7:101). 

4.2 System Quality 

In system quality, R2 states that several different systems, especially EHRs, are used (R2:4). 
In primary care PMO is used, and Melior in hospital care, both of which cannot really com-
municate (R2:4). Other systems are used as complements for more specific healthcare such as 
surgery or maternal care (R2:4). All these systems are poorly integrated with each other 
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according to R2, and this integration gap is filled with the usage of paper (R2:4). In the future, 
SDV is thought to bridge the gap so there is only one common system for all healthcare in Re-
gion Skåne (R2:6), something that many eHealth developers also describe. A problem with 
this is that most patients believe that all healthcare have access to all systems and information, 
which is false (R2:122). As for now, some systems connect with each other with links (R2:8). 
The system Paraplyportalen connects several systems (R2:44; R2:46). Poor system integration 
can according to R2 lead to unnecessary double work or even wrong conclusions (R2:10). The 
number of systems used in a day could be about a dozen (R2:52). Switching between these 
systems depends on the system that is switched to (R2:52). Some switches are easy while 
some are not. Changing patients in the systems are perceived as easy (R2:48). When it comes 
to malfunctions, the systems in general work well with a few exceptions, but malfunctions 
have decreased throughout the years (R2:32; R2:68). Functionalities that are integrated pleas-
antly are booking in the EHR and via Paraplyportalen (R2:116). 

Paper usage is existent (R2:12; R2:34). The usability, ease-of-use and intuitiveness puts 
greater demands on increased searchability and the ability to better connect patient to prob-
lem, and medication controls (R2:36). In contrast to R2, R6 believes that paper usage has de-
creased (R6:116). Most of the paper usage described by R6 is communication with patients, 
and the healthcare record paper used in emergency care (R6:116). Further, R6 thinks that the 
paper usage will disappear with the new eHealth SDV. Also, the collaboration between sys-
tems is unsatisfactory (R2:36). According to R2, the number of logins is few, but it can take 
some time to log in (R2:38). The systems sometimes are seen as slow and unresponsive 
(R2:42). 

In general, among the healthcare professional respondents, the users have their own way of 
solving tasks in the systems with different workarounds, often referred to as “shortcuts” 
(R2:54; R2:64). The reason could be that the user know that some workarounds are dead ends 
(R2:52). Learning the system was complicated since all systems are differently built seen to 
layout (R2:54). The systems thus bring the advantages of accessibility and searchability ac-
cording to R2 (R2:60). R2 thinks that Melior is a complicated system out of a healthcare per-
spective (R2:90). 

Picture management was outside of PMO (R2:62). The same goes for Melior, where you must 
enter Sectra via Patientliggaren, which only works on computers that have the integration 
(R6:22). However, the written test results for a scan are available in the EHR. The same ap-
plies for the nurse R5 (R5:58). Switching to this system can take quite some time according to 
R5 (R5:108). 

One of the primary difficulties with the current systems is the double work (R2:96; R2:98). A 
radiology result for instance must be written in three places, the healthcare record, the radiol-
ogy system and in the emergency referral (R2:96). Also, as mentioned earlier, double work 
occurs when working between different systems and transmissions of patients since paper 
notes must be entered in the systems, and even scanned (R2:102). Consequently, R2 do not 
believe that paper usage has decreased (R2:106; R2:108). The respondent R6 also experience 
a lot of double documentation (R6:106; R6:108), since the same information must be docu-
mented in different places and nurses and physicians document similar information as well 
(R6:106). To have information gathered in one place, much information is repeated and cop-
ied from earlier records which creates an immense amount of data (R6:110). 
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The other physician, R6, primarily use many eHealth systems and Melior as EHR and multi-
ple other systems connected to it, like the PACS, Sectra (R6:10). Some other systems are used 
for laboratory test results, blood sampling test results and the so called Patientliggaren which 
is a logbook for the patients (R6:10). Besides the systems used, paper usage in emergency 
care in Lund, Region Skåne, is also prominent (R6:10). The systems are seen as “user-un-
friendly” and “difficult”, which you learn to live with according to R6 (R6:18) and the sys-
tems are characterised by unnecessarily many clicks (R6:20; R6:38), and illogical placement 
of functions (R6:38). A task that should require tree clicks if well-designed, takes approxi-
mately 20 clicks today (R6:66). Physicians also use a lot of dictation, but it has only been in-
tegrated with a few physicians to have direct speech recognition to the systems, otherwise you 
dictate, and secretaries enter the information in text (R6:26). 

R6 clearly states that Melior, the EHR, is a paper journal on a screen and does not take ad-
vantage of possibilities to use data (R6:30) and the ease-of-use is lacking (R6:32). Even 
though the systems are seen as unintuitive, they are important in daily work (R6:36). The ac-
cess to computers is pleasing, but sometimes a system does not work on a specific computer 
(R6:44). The number of logins is few, but not restricted to one login (R6:46). Switching be-
tween patients require you to close the first patient (R6:56). Probably due to a mistake with 
mix-ups between patients has led to the possibility to only manage one patient at a time 
(R6:56). This take up some time and R6 thinks it would be beneficial to have the possibility to 
have multiple patients open simultaneously (R6:58). It is easy to switch between the many 
systems states R6 (R6:60; R6:62). When discussing speed and response times, the satisfaction 
is in general high (R6:48). The only exception is what the respondent describes as “the small 
frustrating micro wait, five seconds” which happens when using the dictation system (R6:48). 

Learning the systems took some time for R6 but thinks new users with more computer habit 
thinks it is easier to learn the systems (R6:64). The systems are unintuitive which means that 
you as a user must learn your own tricks (R6:64; R6:70). All necessary functionalities exist 
pursuant to R6, but they are not optimally good (R6:74). It is difficult to make errors in the 
systems (R6:76). A thing that is missing today and what takes up a lot of time is the lack of 
portability of systems (R6:104). It would make the daily work more efficient if tablets were 
used (R6:104). 

One primary problem described by R6 is the work with medications and medication lists 
(R6:110). Many errors are said to occur, it is difficult to integrate information between sys-
tems and people write differently which leads to problems in medication management 
(R6:110). A nationwide medication record or medication list would help solving this problem 
(R6:112). 

The nurses have different views on the system quality even though the most used system is 
the same, Melior. R5 also use a system called Cytobase (R5:12) while R8 use many more sys-
tems in daily work (R8:14). The systems are according to R5 structured and everything is ac-
cessible in one place with different tabs and descriptions (R5:16). However, R5 also experi-
ence a lot of clicks (R5:16), but it is not difficult to go from one view to another (R5:20). 
There are enough computers on R5’s department, but when there are many students on intern-
ship, you could have to wait for a computer to be unoccupied (R5:42; R5:44). The number of 
logins is low (R5:46). The systems are sometimes slow to use (R5:50). Like what R6 said re-
garding switching between patients, you can only have one patient open at a time (R5:52). In 
contrast, R5 thinks this is good and not problematic (R5:52; R5:52; R5:56). 
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Learning the systems also took some time for R5, bit it was probably a matter of habit 
(R5:62). Making errors is difficult (R5:82) and all necessary functionality is available for 
completing everyday work (R5:80). Double work is present for R5. For instance, the paper us-
age when taking notes on the ward round must be entered to the computer when the ward 
round was completed (R5:132). This is one of the moments when R5 experience paper usage 
(R5:134). Increased portability with tablets would be beneficial says R5 (R5:138), like what 
R6 states (R6:104). R5 also experience paper usage when patients come from primary care or 
outside the region (R5:158), due to the lack of integration between systems in primary care 
and hospital care, and between regions. 

Nurse R8 express that several systems are used for solving different tasks, Melior is the EHR, 
Orbit is the surgery system, Ortreg is the surgeons’ EHR/EMR, Obsterix is used for child-
birth, web PASiS for payments, and Patientliggaren is for emergency care (R8:14; R8:16). 
Finding workarounds and shortcuts is current also for R8 (R8:20). The number of clicks is 
many (R8:22). Melior is described as “… a terribly bad system. It is not easily worked.” 
(R8:22). The different systems are as described earlier connected via links, but not integrated 
in a good way with each other (R8:28). Primary care is not integrated either (R8:40). There 
are a few logins (R8:26; R8;88), and a card can be used to log in (R8:26). It is well-structured 
to log in (R8:76). There is one common login for the entire department which most employees 
use which is weird says R8 (R8:80), and one personal login which R8 uses (R8:76). However, 
one issue regarding logins is that if you log out and pull out your card, the next user of the 
same computer views your login, therefore the new user also must log out the previous user 
even though the card was pulled out, which can take up some time (R8:76). 

There is a lot of double documentation and unnecessary work (R8:48; R8:44) and there is a 
high degree of administration workload (R8:50). The systems, and specifically Melior, are 
cumbersome and unmanageable (R8:68). They are according to R8 illogical, inefficient, they 
are built on without thought, and not adapted well to healthcare (R8:68; R8:100). Integration 
between systems is poor and there are links to the systems (R8:68). Automation in the sys-
tems is low and many clicks are necessary, meaning that the systems are not smooth (R8:70). 

The supply of computers is satisfactory (R8:72), but at times you could have to wait (R8:72). 
More laptops or similar could be beneficial according to the nurse, to reduce paper usage and 
double work with scanning papers and re-entering information (R8:74). The systems are slow, 
it takes time to switch between systems and open pictures says R8 (R8:82). Many systems are 
linked which can cause delay (R8:82). Changing patients requires you to have one patient 
opens at a time (R8:86). The picture management for R8 works fine (R8:90; R8:92). 

Learning the systems meant learning to use your own workarounds and finding shortcuts that 
are not necessarily the best way (R8:96), even though R8 says R8 knows how to use the sys-
tems (R8:98). There is an awareness that better systems are available in Sweden (R8:102). In 
Region Skåne, R8 says that a lot of paper is used because many forms are filled out on paper 
(R8:102; R8:104; R8:106). A large problem with the eHealth systems is the lack of connec-
tion between systems in primary care and hospital care and between regions (R8:102). The 
fact that all systems are built differently, in layout, is according to R8 a problem (R8:104). 
Double work is again a part of daily work. Having to double document in a variety of systems 
cause irritation (R8:126). Although this respondent, R8, expresses a lot of dissatisfaction with 
clicks, lack of integration (R8:142) and the non-ease-of-use (R8:146), it is better to have the 
systems than not having them (R8:140). 
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When it comes to system quality and being able to reach the systems, the eHealth developers 
and managers think that the availability to computers is satisfactory (R3:40; R4:24; R7:31). 
The eHealth developers view on the number of logins that the users must do in the systems 
varies. R7 (R7:35) mentions that most systems are compatible with the login in Melior. R4 
(R4:26) states that the number of logins today is a handful. R4 even brings up a case where a 
lecturing physician spent 13 minutes of his lecture, logging in to several systems to illustrate 
for the audience the tedious process that physicians go through every day (R4:26). Because of 
the excessive amounts of logins, the hospital has started to use group logins to tackle the pro-
cess of always having to login on your own user profile (R4:26). R3 shares views with R4, the 
number of logins in the current system are more than they would like for it to be (R3:42). 

The overall quality regarding response times and up-times of the systems is different between 
the responding eHealth developers. R4 (R4:28) almost paints a doomsday scenario where the 
systems are often malfunctioning and down. R4 even goes to say that the entire system is 
about to crash down for good, the question is when, and the “fuse” is lit (R4:28). R7 (R7:35) 
does not share the apocalyptic view, who instead claims that the systems are sometimes slow, 
but mostly this is due to new applications being implemented. R3 (R3:44) claims that the re-
sponse times are reasonable, at least if you are inside the firewall and on a good computer. 
When it comes to switching between the different systems within the healthcare it is described 
by R7 (R7:39) as quite good, since you change systems through links. 

When asking the respondents of how the future system will be for the users to learn they were 
all one the same page. R3 says (R3:50) it will be a process, especially for physicians. R4 
(R4:36) agrees and states that the new system will be more complex, and users will not be 
able to learn it without proper education in the system. The complexity and new style of work 
with the new system, will according to R7 (R7:47) perhaps lead to a type of texting and driv-
ing, where a large focus is on the computer rather than with the patients. Overall, all the 
eHealth developers agree that the new systems will include many clicks throughout (R7:47; 
R1:100; R3:38). 

Although the challenges mentioned, the new system that the eHealth developers are working 
on will have faster response times than the previous one (R1:55). It will also reduce the num-
ber of systems, since right now there are around 800 systems in Region Skåne (R4:28; R1:59). 
The future system also aims to reduce the number of double work and paper usage within the 
healthcare (R3:86; R4:72; R4:68). It will also connect the different healthcare sectors in a 
more efficient way (R7:101). Noteworthy is perhaps that this all sounds promising, but as R1 
(R1:108) mentions, it all sounds great in theory, but reality is a whole different thing. 

4.3 Service Quality 

Service quality for the respondents R2, R6, R5 and R8 differ from each other. R2 states that 
there is always access to support (R2:72), but it takes more time than you want and too long 
(R2:70; R2:72). R6 states the same – the support is not the fastest (R6:44). As a result, you as 
a user cannot be bothered (R2:64). R2 do not know if the opinion on the time it takes to get 
support depends on too high demands or other things (R2:72). A lot of accessible support is 
available from home says R2 (R2:72). In general, R2 though believes that the support under-
stands the problems (R2:76), which R6 also states (R6:80). 
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Training in the systems were received and R2 thinks it was enough (R2:80). It would proba-
bly be beneficial with further education/training, but neither the employer nor the employee 
cannot be bothered (R2:80). This could be arranged to repair previously, by individual users, 
established workarounds in the systems (R2:82). Later, R2 states that new employees do not 
get a formal education but learn on the job (R2:82). R6 means that new employees that have 
not worked in Melior gets a short introduction education (R6:72; R6:86). R6 underwent an ed-
ucation when Melior was implemented (R6:82). The education was not enough but rather an 
introduction, and most of what was learned is through “trial and error or fail and terror” and 
learning from employees (R6:82; R6:84). 

For R6, support starts with you reporting the error to a local system responsible at the clinic 
who then tries to solve the issue (R6:78). If the responsible cannot solve the issue, you contact 
the central IT-department (R6:78). You could also contact an IT-service for more general 
questions, for help with passwords and similar (R2:78). R6 wishes for a “smarter, quicker and 
smoother” service (R6:78). 

Support if issues occur is by R5 described as always accessible (R5:92). When experiencing 
problems, you call IT-support (R5:86). There is an IT-responsible at the department for sup-
port (R5:94), like what R6 said (R6:78). The quality of the support is seen as good with good 
problem solving (R5:96). R5 was not introduced with a course for learning Melior (R5:100), 
which contradicts R6 (R6:72; R6:86). Rather, you learn as you go according to R5 and follow 
colleagues (R6:100). 

When Melior was new, R8 received education, but it was not extensive (R8:94). If you are 
new today, which goes in line with R6, you do not receive an introduction which is seen as 
bad (R8:94). When the matter is further discussed, R8 gets ambiguous if there is an introduc-
tion or not, thus it is left unsaid (R8:96). The training in the systems however is based on trail-
ing other colleagues and learning from others, hence, your education depends on the colleague 
you follow and his or her knowledge (R8:96; R8:118). 

R8 thinks the support quality and access to support is good because of a 24/7 support 
(R8:108). If you experience issues, they are solved via phone or hands on take over from a 
distance (R8:108; R8:110; R8:112). The problems are understood by the support because they 
probably face the same issues often (R8:114). Lastly, the nurse R8 and R8’s colleagues have 
discussed that it would be favourable to have a short training session regularly, perhaps once a 
year, to learn the best way to do things in the systems (R8:116). This does not currently exist 
(R8:116). 

When it comes to educating the users with the future system the developers are aware that ed-
ucation will be needed (R4:76). R1 (R1:61) states that it will take a lot of education for the us-
ers to warm up to the system and be comfortable using it. R3 (R3:62) explains that the support 
for the system will largely be based in Sweden, but the expert support will be provided to an 
extent from the United States and India. The developers are aware of the large challenge they 
are facing in educating the entire healthcare staff. R4 (R4:38) explains that it will be an in-
credible challenge to educate 28 000 people to use the system. Giving everyone a high-quality 
education within the system is according to R4 the fourth most important aspect to the 
eHealth system implementation being successful, ranking after patient safety, overall security, 
and information security (R4:38). R7 explains that there will be several learning sessions for 
users some months before the system is getting implemented (R7:59). R7 also describes that if 
a user has not finished their education, they will not be allowed to work (R7:59). Once users 
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are educated there will be, as R4 clarifies (R4:56), support in the shape of “elbow support”. 
Basically, there will always be superusers at the hospitals to aid people facing problems with 
the system (R4:38; R7:57). If the elbow support is not enough there will be call-center support 
as well (R4:56). The need for education in the system will according to R3 (R3:68) be ongo-
ing throughout the systems lifespan. 

4.4 Intention to Use 

When answering and motivating why the eHealth systems are used, the response among the 
physicians and nurses was unanimous – they had to use the systems. R2 said “I have to.” and 
continued that it, more specifically the EHR, is one of the most important tools (R2:84). It is 
used because information is searched and documented (R2:84), and the only way to get this 
information is through using the systems (R2:86). R6 states it is mandatory to use the systems 
(R6:90) and the response to the question Why do you use the systems? was the following: 

Yes, it is because I cannot work without them. It is completely impossible to 
work without the systems as for now. Our entire working process is more or 

less built on what is in the systems. (R6:90) 

The nurse R5 means that the systems are used to be able to get information about patients re-
garding for instance medicines and blood samples (R5:104). Further, R5 explains that the sys-
tems must be used (R5:106). Similarly, R8 rapidly replies “That I must (use the systems)” 
(R8:120) and deem that the usage is mandatory (R8:122). Complements cannot be used, and 
the patients must be documented (R8:122). 

R2 avoided Melior and used other ways to get the information because it was boring to use 
Melior (R2:88). In contrast, R6 means that you cannot purposely avoid any specific systems 
because you still must use the systems (R6:92). The respondent R8 answers that the system 
Patientliggaren is purposely avoided because it is not in the interest of the patient (R8:124; 
R8:126). Further, it is explained that the system is for statistical reasons to measure the work 
which is seen as unnecessary and not a part for R8’s work. 

When asking the eHealth developers of why the users are using the system, they were all giv-
ing the same answer – it is mandatory (R3:72; R4:58; R7:63; R1:86). There is simply no way 
for physicians and nurses to work without the systems (R1:86). R3 explains that people are 
hired on the condition that they use the systems (R3:72). R4 describes that it is possible to 
practice emergency and warzone healthcare without an information system but providing pa-
tients with planned healthcare with patient safety is not possible without a system (R4:58). 

In the future the answer remains the same from the eHealth developers and managers, the use 
will be mandatory (R4:62; R7:65; R3:74). As R3 explains, there is no free choice if a physi-
cian or nurse wants to use the system, the information systems usage is mandatory (R3:74). 
R4 (R4:62) says that even today you cannot even take an MRI scan of a patient without using 
the systems. There must be a referral and request in the system to be able to turn the MRI on. 
To summarise, the intention to use is mandatory, and it will not change in the future. 
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4.5 Use 

When concerning the dimension use in the interviews, some physicians write records in the 
system themselves; some leave it to secretaries (R2:24). R8 confirms the statement from R2 
and says that some physicians write records themselves, but not a lot of them nor a majority 
(R8:34; R8:36). Mostly the younger physicians write themselves (R8:34; R8:36). Different 
users have different needs (R2:130; R2:64). An example of this is that R8 states that it is im-
portant to use the systems as a nurse to get the overall picture and therefore the systems are 
often used (R8:154). While the physicians generally want a more specific view of patients ac-
cording to R8 (R8:154). The way the systems are used does not change over time and is con-
nected to the way you learned to use them, and you do not change that learned pattern 
(R2:64), which is also expressed by R6. Special patterns for work have been a matter of habit 
to work in the systems, for better or worse (R6:38). 

The EHR system is used for every patient contact (R2:84), whether it is a direct contact or via 
telephone. The systems are normally used for every patient interaction or for everything that 
concerns the patient says R8 as well (R8:128). The nurse explains that all information must be 
documented (R8:128). This leads to the systems being used several times an hour, but it is dif-
ficult to estimate how much time is being spent since it depends on the number of patients, 
but the personnel are heavily computer dependent (R8:136; R8:132; R8:134). Every time 
something is completed with the patient or is to be completed with the patient, the systems are 
used (R8:132). The nurse R5 says the following on when the systems are used: 

Always. From immediately in the morning until the work shift ends. As a 
nurse, it is a lot of administrative (work), more than you think. We sit rela-

tively much with the computer. (R5:114) 

The systems are used as a working tool (R6:14). Typically, the systems support the daily 
working tasks (R2:110). The systems support working tasks, and it is essentially impossible to 
work without them (R6:36). It not only supports but it is rather a condition to be able to work 
and see information (R6:36; R6:96). The systems support the working tasks according to R8 
(R8:130). R5 have a hard time estimating how much time the system usage takes up of R5’s 
day but decides on 50% system usage and 50% patient interaction (R5:116; R5:118). The re-
spondent believes that too much time is spent in the systems and increased patient interaction 
would be preferred (R5:120). R6 believes that more time is spent with the systems than with 
direct patient contact (R6:104) and estimates that up to 50% of the time at work is spent with 
the systems and that it is a lot (R6:98). 

Working tasks that have been simplified with the usage of eHealth systems include tasks 
around medication and writing or renewing prescriptions (R2:92). On the opposite, tasks that 
have become more difficult or unnecessarily difficult include too much information in differ-
ent locations and overly complicated at times (R2:94). The systems are used throughout al-
most all working tasks, but especially when gathering and documenting information, which is 
a part of the working tasks (R6:96). 

When asking the eHealth developers about users’ usage of the system, R7 (R7:63) said that 
everything goes through the systems. You order blood samples, give out medication, gather 
information for your decisions, and then you document your decisions in the system (R7:63). 
Because of everything going through the systems, physicians will need to work in a new kind 
of way, closer to a computer than before (R7:45). Looking at tasks that will become 
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simplified, R4 (R4:66) says that essentially everything will become easier and better. A task 
that perhaps take 15 minutes today will in the future take three minutes with the help of 
eHealth systems. 

4.6 User Satisfaction 

User satisfaction is passable for the system users of the study except for one (R2). R2 says the 
following when asked if R2 is satisfied with the systems: 

No. Most of the people working with PMO probably have many points of 
views and desires for improvements … Then you can always say that when 
changing to the new system called Millennium or SDV, … PMO will never 

be as good as when the change is done. (R2:112) 

What this imply, is that the current system is not satisfactory for now but when transferring to 
a new system, the dissatisfaction is pointed at the new system instead of the old system 
(R2:112). 

The respondent R6 does not experience any love for the systems (R6:14). For instance, earlier 
referred to as “the small frustrating micro wait” (R6:48), see Service Quality in 4.2, causes 
frustration and dissatisfaction (R6:48). Another saying from R6 pointing to dissatisfaction is 
when stating that no system is more hated than the other (R6:92), instead you accept the situa-
tion. Further extended, on a scale of one to ten, R8 values the user satisfaction to a five or a 
six (R6:118). R6 have learned to live with the systems, it is practical to have information ac-
cessible, but the overview is too bad, and the systems are user-unfriendly and could be im-
proved a lot (R6:118). R8 builds a similar picture with a general satisfaction in the middle of a 
scale (R8:146). “I am not super satisfied with the systems, but I can manage to work in them.” 
(R8:146). R8 describes that irritation is created from logins that does not work properly 
(R8:80). R5 thinks that many clicks can lead to user dissatisfaction (R5:74). 

The healthcare professional R5 evaluates the systems to a six out of ten due to some double 
work, many clicks, and an old-looking interface, but they fulfill the demands to solve working 
tasks (R5:142). The last reason is why the satisfaction is overall positive rather than negative 
(R5:142). A final note from the healthcare professionals is that you can get “blind” when us-
ing your own system and eventually think that the system is the best way, when it perhaps is 
not optimal (R5:160), even though R5 is a new user to the systems. 

The eHealth developers say that generally people are perhaps not satisfied with the current 
system, but since they have not experienced anything better, they are in a sense like a goldfish 
in a goldfish tank (R7:85; R4:74; R3:88). R4 (R4:74) says that people tend to complain, and 
they will probably complain on the new system as well. R3 (R3:88) says that people probably 
think that the current systems are passable. Since the users have learnt the systems and are 
comfortable using them, they accept the flaws (R3:88). One reason for this is as R3 (R3:88) 
explains, the overall quality and up-time of the current system has continually increased over 
time. Because physicians will have to work in new ways with the future system, it will proba-
bly lead to quite a lot of dissatisfaction at least in the early stage of using the new system 
(R7:47; R3:88; R4:40). R7 says that people will probably never love the current system as 
much as the day the new one is implemented (R7:49) which goes in line with R2 (R2:112). 
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4.7 Net Benefits 

R2 means that patient safety risks can occur in the work with the eHealth systems (R2:18). 
However, the risks are eliminated with filling information gaps with the experience from phy-
sicians (R2:18; R2:20). R8 also states that it is difficult to make errors that jeopardise patient 
safety (R6:76). For R2, the primary care EHR, PMO, has a clear advantage over the hospital 
care system, Melior (R2:60). The healthcare today would work poorly according to R2 if 
there were no eHealth systems, with the exception for a few days (R2:116). Having the sys-
tems creates many advantages (R2:116), but the system also leads to some disadvantages, for 
instance the micro wait described by R6 leads to a lot of time consumed in the systems 
(R6:48). 

For the patients when using the eHealth systems, in the eyes of the respondents, the ad-
vantages include giving accurate responses to patients as a result to collected information in 
systems (R2:122). You are also “found” as a patient in the systems, which is positive accord-
ing to R2 (R2:122). R6 describes similar advantages for patients, that information is collected 
and rapidly accessible (R6:120). In contrast, a lot of time is spent in the systems which instead 
could be spent with patients (R6:120). Eventually, this also leads to longer waiting times 
(R6:120). R5 says that the advantage for the patients is that the personnel get better overviews 
of patients which probably leads to better care (R5:148). 

For other healthcare professionals when using the eHealth systems, in the eyes of the respond-
ents, there are advantages in that the professionals have access to the same information and 
can communicate with each other in the systems (R6:122; R5:150). Disadvantages for other 
healthcare professionals when using the systems is that the more time that is being spent in 
the systems create unavailability and takes away time for discussions and consultations with 
other colleagues (R6:124). The patients are the one affected by the time spent in the systems 
according to R6 (R6:126). 

For the healthcare organisation when using the eHealth systems, in the eyes of the respond-
ents, R6 says that tasks that are moved from administration to self-service leads to more time 
consumed in the systems and less time for other things, which R6 does not appreciate (R6:58). 

You implement things where the win is visible but where all losses are im-
possible to measure. We have for instance HR-fönstret (a HR system) where 

the responsibility clearly has been moved from administration to the em-
ployees (healthcare professionals). Then you can clearly see that the admin-

istrative personnel have been reduced by five employments, but the thou-
sands of hours that the organisation and amateurs spend is not visible. … 

Then it is easy to describe these things (changes) as a success. (R6:58) 

Further for the healthcare organisation, statistics and data can be seen from the systems, 
which can help lead and manage the organisation in becoming more efficient (R6:126). The 
organisation is mostly indirectly favoured with the usage of the systems with an improved 
healthcare with the systems says R6 (R6:126). For the hospital organisation, the advantages 
with the eHealth systems according to R5 is the easy allocation of patients and patient infor-
mation between hospitals (R5:154), however this does not apply to primary care and outside 
the region (R5:156). 
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If systems were better built, less time could be spent in them and more time with patients ac-
cording to R6 (R6:104). Many errors occur in medical lists even though much time is spent on 
getting them right (R6:110). Further, R6 argues that this guaranteed leads to more patient 
safety risk (R6:112). A patient safety risk can also transpire when patients go from primary 
care to hospital care or if the patient changes region (R6:112). The reason is because infor-
mation can be altered or lost along the way (R6:112). 

R8 speculates that patient safety risks and errors can take place because of having multiple 
systems that are being used (R8:104). Also, the mix between paper usage and the eHealth sys-
tems could lead to more errors and that you miss information (R8:106). The systems take up 
much time that better could be spent on with patients according to R8 (R8:126). The primary 
advantage of the current eHealth systems is according to R8 the following: 

… the information is open for all concerned. It must be the largest ad-
vantage that all, both patient and other occupational, see what is done with 

the patient and what is important in care. (R8:148) 

Asking the eHealth developers of the advantages or disadvantages that the new system will 
bring, R1 (R1:106) said that the new system will help patients get more standardised 
healthcare. Physicians will get a better overview of their actual work and patients (R1:106). 
R3 (R3:96) says that the patients hopefully will be the primary winners with the new system. 
For instance, medicine will not be administered improperly to the same extent as before and 
the patient’s contact with healthcare will become more straightforward than before. R3 
(R3:98) also explains that nurses’ work will probably see a rapid improvement with the new 
systems with a more efficient way of working, while the physicians may see the opposite and 
it can take some time for them to get used to the new system and see the net benefits since 
more time will be spent in the systems. 

Looking at the organisation there are both advantages and disadvantages depending on how 
you interpret it. R4 (R4:76) explains that you will now be able to track performance of the 
healthcare in an entirely new way. Management and the administration are the ones affected 
by this change. This in turn makes it impossible to hide from the excuse of lacking infor-
mation. When things go south and there are blames to be given, it will be easy to track the de-
cisions back and point fingers towards individuals (R4:76). This means that it will be impossi-
ble to become a manager in the organisation without being good with the information sys-
tems. R7 (R7:95) hopes that the healthcare organization will benefit from the increased effi-
ciency and that it will allow for better communication between the primary care and the hos-
pital healthcare (R7:101), ultimately improving patient care. 

4.8 Other Empirical Findings 

During the interviews, findings that were outside the scope of this paper have been found. 
These findings will not be further discussed later in this study, see Delimitations in Section 
1.5. For the transparency of the research, the findings will be presented below. The findings 
will also be a part of future research proposals in the last section of this paper (see Section 
6.1). 
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4.8.1 Legal Concerns 

During the interviews with the eHealth developers, issues concerning legislation in Sweden 
were discussed. R4 (R4:64) claims that the decision makers are between a rock and a hard 
place when it comes to the laws concerning patient data. R4 (R4:64) says that legislators have 
written laws that states how things are to be done instead of what should be achieved. This is 
the reason for the concerns. R1 (R1:23) also claimed that it is difficult for the developers to 
validate if, what they are building, works properly since the patient data law is restrictive in 
Sweden. Overall, there are several aspects regarding patient data that must be kept in order 
with the systems (R3:80). If the legislations regarding patient data were not as tough, the pos-
sibilities would be undreamed-of says R3 (R3:80). 

4.8.2 Learning from Other Sectors 

In the interviews it also becomes evident that the SDV project has used expertise from several 
different sectors. For example, since there have been large changes within the banking sector, 
they have used the lessons learnt to improve the planning and structure of their own work in 
the healthcare sector (R3:76). Furthermore, people from the telecom sector and their expertise 
in digital transformations and large projects have helped in client and contractor discussions 
with Cerner (R4:4). 

4.9 Summary of Empirical Findings 
Table 4.1: Summary of Empirical Findings 

Cate-
gory 

Stake-
holder 
Group 

General Findings 

Infor-
mation 
Quality 

Healthcare 
profes-
sionals 

• Information quality important. 
• No significant delay in information. 
• Complicated to get an overview. 
• Issues between primary care, hospital care and regions. 
• Entering information is unstructured with free text. 

eHealth 
developers 

• Difficult to find information in the current systems.  
• Information gets buried because of information overload. 
• In the future, searchability, standardisation, and getting an 

overview will be improved using living documents. 

System 
Quality 

Healthcare 
profes-
sionals 

• Multiple, poorly integrated with each other, systems are 
used for different tasks. 

• Paper usage is strongly prominent, like double work. 
• Usability, ease-of-use, intuitiveness and searchability 

brings more to wish. Systems are difficult and user-un-
friendly. 

• Many clicks in the systems. 
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• Logins are few and generally work well. 

eHealth 
developers 

• Satisfactory access to computers.  
• Too many logins according to eHealth developers. 
• The perception on performance of current systems varies 

dramatically. 
• New system will be difficult to learn since it will take more 

clicks and change working habits. 
• New system will improve response times, lower the num-

ber of systems used, and reduce double work and paper us-
age. 

Service 
Quality 

Healthcare 
profes-
sionals 

• Support is available but some it takes too long. 
• System training was seen as insufficient or absent. 
• Learning from others as you go is the common method for 

learning using the systems. 

eHealth 
developers 

• Education will be more important and focused on. 
• International support when needed. 
• “Elbow support”/superusers will be first in line. 
• Call centre support. 

Intention 
to Use 

Healthcare 
profes-
sionals 

• Use is necessary and mandatory. 
• The systems are seen as one of the most important tools. 

eHealth 
developers 

• Mandatory to use the systems. 
• Everything revolves around using the systems. 

Use Healthcare 
profes-
sionals 

• The eHealth systems are used in every patient interaction. 
• The usage is a large part of the healthcare professionals’ 

working day. 

eHealth 
developers 

• The systems are used for everything, handing out medicine, 
ordering blood samples, gathering patient information, et 
cetera. 

• New system will force physicians to work in new ways, 
closer to the computer than before. 

User Sat-
isfaction 

Healthcare 
profes-
sionals 

• Most respondents are somewhat satisfied with the systems 
since they support working tasks. 

eHealth 
developers 

• User satisfaction is seen as generally low, but the users do 
not know anything better than what they already have 
(goldfish in a goldfish tank). 

• New system expected to have low user satisfaction in the 
beginning. 
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Net Ben-
efits 

Healthcare 
profes-
sionals 

• Access to same information leads to giving accurate re-
sponse to patients. 

• Patient safety risk can occur in medication management 
and in the transfer of patient. 

• The time spent in systems could be spent with patients and 
colleague consultations. 

eHealth 
developers 

• Patients will hopefully be the primary winners, with better 
contact with healthcare and more correct medication. 

• Healthcare professionals will see an improved work effi-
ciency after a while. 

• The organisation will benefit from improved efficiency and 
better communication between the different healthcare pro-
viders. 

• Improving patient care with new eHealth systems. 

 

 



Healthcare Professionals’ Usage of eHealth Systems  Ekelund and Ekwall 

 

– 47 – 
 

5 Discussion 

The purpose of the following section is to discuss the empirical findings in relation to the the-
oretical background, i.e., previous literature and in relation to the conceptual framework of 
the study. Empirical findings that prove, disprove and/or that are not found in relation to the 
conceptual framework will be discussed. Finally, this section will culminate in the conclu-
sions of the study. 

5.1 Information Quality 

Patient information and information quality are key for healthcare. It is the cornerstone of the 
entire healthcare as expressed by R7 (R7:9). eHealth systems support the collection of infor-
mation in one place, which is said to be important according to Black et al. (2011) and 
DeLone and McLean (2003). One respondent expresses that too much information can induce 
irrelevant information. This relates to, what was previously mentioned in the theoretical back-
ground in Section 2.1.3, readability and accuracy of information (Black et al., 2011; Hudson 
et al., 2018; Vainiomäki et al., 2017). eHealth developers describe the same issue, that infor-
mation can be buried after a patient visits the healthcare a couple of times. Compensating 
lacking information with human abilities seems to be important for professionals. In the litera-
ture, access to information is crucial, the same goes for accuracy of information (Bossen, 
Jensen & Udsen, 2013; DeLone & McLean, 2003; Häyrinen, Saranto & Nykänen, 2008), and 
correctness (DeLone & McLean, 2003), but when asking the respondent it was described that 
accessibility is high to a certain extent. The lack of system integration (which is a part of sys-
tem quality) seems to be a contributor to worsen access to information, accuracy of infor-
mation, correctness, and up-to-date information, which results in lower information quality. 
The fact that today’s systems within one hospital is poorly integrated, creates an information 
overload which leads to information being difficult to read and understand. Redundant data is 
read through by both nurses and physicians in the systems. eHealth systems between hospi-
tals, primary care, and private care leads to users questioning the relevancy of the data and 
that information can be lacking. Transferred data can be misinterpreted or even lost according 
to R6 when moving patients from primary or private care to hospital care, or between regions. 
This is one primary risk. It is stated in the interviews that faulty information can lead to pa-
tient safety risks, and thereby the opposite goals of eHealth systems. 

Entering information is quite easy according to respondents but seems to be a result of enter-
ing information being unstructured, which in return could lead to decreased readability and 
understandability. Standardisation is by Kohli and Tan (2016) and Pereira et al. (2012) de-
scribed as important in eHealth systems. Because of information entering being only a little 
standardised with templates, the opportunity to get an overview of patients and information is 
lowered. The most prominently described issue is getting overviews or at least problems re-
lated to getting an overview. The human factor complements getting an overview according to 
R2, R6 and R8. Meaning that at times, plenty of information must be held in mind. One of the 
respondents, R5, believes that getting an overview is easy, but this is rather a result of 
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information being accessible and further states that there is a lot of text to process to find an 
overview or a full picture. Processing much information to get an overview is confirmed by 
the other nurse R8 and by the physicians. Even though information is expressed by the re-
spondents as one of the most important tools to fulfil working tasks to create quality in care 
and patient safety, it is inadequate in numerous cases as argued above. 

Information is said to be up-to-date and not delayed in systems by most healthcare profes-
sional respondents. One of them, R8, say that information can be lagging after physicians dic-
tate and wait for information to be transcribed and entered the systems. However, this is by 
R6 described to be compensated with the dictation being available directly. eHealth develop-
ers explain that in the future, the eHealth systems will be more up to date by physicians hav-
ing to enter more of information themselves. 

The eHealth developers similarly state that finding information is difficult in the current sys-
tems together with getting overviews. This intends to be solved in the future by more stand-
ardisation and less free text. Also, more automated control mechanisms intend to make sure 
that information is accurate and correct already upon entry. Information will be more of a liv-
ing document collected in one place rather than diffused across several systems in the future 
according to the developers. It is interesting to see if this so-called living document instead of 
long text masses will solve current issues with information being in unstandardised in differ-
ent digital locations. Also, if this can solve information being difficult to overview and in-
crease the correctness and actuality, eventually supporting decision for professionals. 

5.2 System Quality 

The system quality of the current systems has shown several different views of the different 
systems that exists within the healthcare. With access to the system being a measure of system 
quality (Garcia-Smith & Effken, 2013; Urbach & Müller, 2012) users and eHealth developers 
was asked regarding their views on the accessibility to the systems. eHealth developers 
thought that the access to computers and the system were satisfactory (R3:40; R4:24; R7:31), 
the users tended to agree, but there were sometimes issues with specific computers and in rare 
cases there was need for easier access (R6:44; R5:42; R5:44). Generally, the system quality 
based on the accessibility measure is satisfactory within the healthcare. One improvement 
mentioned by users was the need for portable devices. Something that will be more used in 
the future according to the developers. 

Moving on to the response times which is an important aspect of system quality (Hudson et 
al., 2018; Urbach & Müller, 2012). There is an interesting difference in opinions. On the one 
side, we have the healthcare professionals and a few eHealth developers who do not find the 
response times to be problematic. On the other side, one eHealth developer paints a doomsday 
scenario, saying that the systems are often down and malfunctioning. Both sides’ views are 
interesting and the reason for the different views can only be speculated about, perhaps has 
the eHealth developer had bad luck with specific systems, and the other people have simply 
not been in contact with those. For the sake of the majority, we will have to go with the an-
swer of the majority and argue that the systems generally hold an acceptable standard in re-
sponse times and up time. This since several authors argues that system quality is partly based 
on the responsiveness, performance, and overall stability of the systems (Ebardo & Tuazon, 
2019). 
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So far trough this part, the system quality of the current systems may be perceived as satisfac-
tory. As we begin to focus on to the other parts of the systems this view may come to change. 
Breeman et al. (2021) and Suppa et al. (2018) explained that reducing the administrative 
workload of healthcare workers is an important aspect to keep in mind. The current systems 
have led to large amounts of administrative work as well as a lot of double work (R8:48; 
R8:44; R8:50). There are several reasons for this, one reason is that notes that have been taken 
are first on paper and must thus be written into the system later (R5:132). Moreover, we dis-
covered during the interviews, that different systems are used in hospitals and the primary 
care (R2:4). One respondent speculated that the number of systems in Region Skåne alone 
was approximately 800. Some of these can in turn not communicate properly between each 
other (R2:4). An example would be that one radiology result must be written in three places, 
the healthcare record, the radiology system and in the emergency referral (R2:96). This type 
of duplicate data, and redundancy, is exactly the type of double work that should be avoided 
(Breeman et al., 2021; Suppa et al., 2018). On top of this ineffective way of working in the 
system, the poor integration between the systems has led to paper being used as to fill this in-
tegration gap (R2:4). The usage of paper in order to fill the gaps of the integration of systems 
is going against one of the intended purposes of eHealth systems to decrease paper usage 
(Breeman et al., 2021; Suppa et al., 2018). 
 
Furthermore, usability is according Hudson et al. (2018) one of the most prominent factors re-
garding system quality. The system is often depicted as user-unfriendly, and even to the ex-
tent that the systems are as papers on a screen (R6:40). In return, the poor usability could lead 
to user dissatisfaction and errors, which could lead to occurring patient safety risks (Kaipio et 
al., 2020). Looking at the layout and speed which Hudson et al. (2018) stated were some of 
the measures of usability, we found in our interviews, that the system layout was described to 
be designed in illogical ways (R6:38). Tasks that should take as few as three clicks instead 
take about 20 (R6:66). This unnecessary number of clicks goes in direct opposite of the sug-
gestion by Pereira et al. (2012), that less click increase users view of the system being helpful. 
Even if the systems require many clicks, it is still seen as satisfactory systems since they allow 
the users to complete their everyday work (R5:80). The systems are not great, but it has all the 
necessary functionalities, earlier named hard characteristics in Section 2.1.3, needed to com-
plete their job (R6:74). This is perhaps because as Handayani et al. (2017) states, that the user 
appreciates eHealth systems if they can solve their tasks. 

Furthermore, for instance Melior, the current EHR in hospital care, is an old system from the 
late 80s (R4:12), which potentially is an explanation to the unintuitive design. Another poten-
tial explanation could be a lack of actual user involvement, but this is only speculatory since 
we have not investigated the implementation of the current system. The next systems involved 
users in the development process, more on this later. Breeman et al. (2021) states that exclud-
ing the healthcare workers leads to systems not being intuitive and thus leads to the systems 
quality being poor. R6 (R6:88) stated that these types of systems are like super tankers, they 
are impossible to change direction. If a user has a suggestion for an improvement, they are 
rarely possible to implement. 

Continuing on the topic of usability we take a closer look at learnability. Cohen, Coleman and 
Kangethe (2016) mentions how learnability is an important part of eHealth systems. If a sys-
tem is hard to learn, it may lead to people using it improperly. Several of the healthcare work-
ers described the use of shortcuts or work arounds (R6:64; R6:70; R2:54; R2:64; R8:20). 
These work arounds are according to R8 (R8:96) not necessarily the best way of doing things. 
The system seems to also take some time to learn according to R5 (R5:62) and R6 (R6:64). 
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When it comes to the number of logins there are different experiences. It is mentioned that the 
number of logins and the time it takes to login contribute to users dissatisfaction (Bossen, 
Jensen & Udsen, 2013; Hudson et al., 2018; Kaipio et al., 2020; Vainiomäki et al., 2017). R4 
(R4:26) who brought up the case of a practicing physician at Karolinska, spending 13 minutes 
of a lecture logging into the system he uses each day. Worth mentioning, is that it was not the 
norm with the interviewed respondents, but it gives indications that logins can be problematic. 
The interviewed healthcare professional said that the number of logins is few. On top of this, 
they also explained that they can relatively easily switch between systems through links. In-
terestingly the eHealth developers stated that the number of logins is too many, so many that 
entire departments have started to use group logins instead of each person login in individu-
ally. 

Ojo (2017) advocated for system quality importance. During our interviews with the eHealth 
developers, we understood that system quality is an important part of their work in sculpting 
the future system. Users are being included in the process to a large extent as suggested by 
Breeman et al. (2021). The number of systems will be heavily reduced and increasingly inte-
grated to reduce double work, and the response times will be faster which is advocated by 
Hudson et al. (2018) and Urbach and Müller (2012). The back side of this development in 
system efficiency is that the system will be difficult and complex to learn, which is directly 
the opposite of what Cohen, Coleman and Kangethe (2016) suggests. It will also take a lot of 
focus for the users to work with it, so much work that it can almost be described as texting 
and driving. The new system will also just like the old one, include a lot of clicking which 
will arguably reduce the efficiency of the system Pereira et al. (2012). The new system does 
show promise to some extent, but as R1 (R1:108) said, it all sounds great in theory, but we 
will just have to wait and see. 

5.3 Service Quality 

As previously stated in this paper, service quality represents the quality of support a user re-
ceive together with training in the system (Urbach & Müller, 2012). R2 and R6 (R2:70; 
R2:72; R6:44) state that there is IT-support to aid them if they run into issues, the only prob-
lem is that it often takes too long for them to solve the issues. Even though the support may 
take time, it tends to understand the issues the user is experiencing (R2:76; R6:80). 

As Urbach and Müller (2012) brings up training in the system as an important measure, we 
focus on what type and to what extent the users had been trained to use the system. R6 had 
education in the system back when it was implemented. The education was according to R6 
not enough instead it was more of an introduction, the users then had to learn the system 
trough “trial and error or fail and terror” and learning from employees (R6:82; R6:84). The 
lacking education could perhaps be the origin to the usage of shortcuts or different worka-
rounds. R2 (R2:80) mentions that it would probably be beneficial to have a follow up educa-
tion a few months after implementation to fix the shortcuts and workarounds. This can argua-
bly be especially important in cases such as mentioned by R8, training in the systems is based 
on trailing other colleagues and learning from others (R8:96; R8:118). This can then mean 
that if your colleague is using faulty shortcuts, so will you. 

Problematic is that, as R2 (R2:80) states, neither the users nor the managers can be bothered 
to have further education, people simply do not like going back to the school bench. When it 



Healthcare Professionals’ Usage of eHealth Systems  Ekelund and Ekwall 

 

– 51 – 
 

comes to getting an education in the system as a newly hired, there are different views. R6 
said that new employees get a short introduction to the system (R6:72; R6:86). Interestingly 
R5 was not introduced with a course for learning Melior (R5:100). The difference of views 
may have to do with them having two different work roles, but we cannot say for sure. 

The service quality was described by R6 as you report an error to a local system responsible at 
the clinic (R6:78). If the responsible cannot solve the issue, you contact the central IT-depart-
ment (R6:78). You could also contact an IT-service for more general questions, for help with 
passwords and similar (R2:78). R8 and R5 both think that the support quality and access to 
support is good (R8:108; R5:92). Based on our findings during the interviews you could argue 
that although the service may be slow, and education may be lacking, there is still adequate 
support to the users when problems occur. 

Looking at the systems that is about to be implemented (SDV), the eHealth developers are 
aware that educating all users will be an extremely difficult challenge. They are also aware 
that it is important to educate people in using the system for it to be successful. R3 (R3:62) 
who mentions that the support for the system will largely be based in Sweden, but the expert 
support will be provided to an extent from the United States and India. This focus on support 
goes in line with the literature that the access and quality of support and service is important 
(Cohen, Coleman & Kangethe, 2016; Hudson et al., 2018; Suppa et al., 2018). Even though 
the plans for education and support seems extensive, they should perhaps also follow suit on 
what R8 (R8:116) suggested, that it would be favourable to have a short training session regu-
larly, perhaps once a year, to learn the best way to do things in the systems. 

5.4 Intention to Use 

As suggested by DeLone and McLean (2003), intention to use is the motivation for why a sys-
tem is used. It often takes the form of mandatory or nonmandatory use, informed or unin-
formed use, or efficient or inefficient use (DeLone & McLean, 2003) as mentioned in Section 
2.2. In the case of this study, the intention to use for the physicians and nurses similarly takes 
the form of mandatory use. The intention to use is though also seen as necessary and helpful. 
The motivation to use the eHealth systems from a healthcare professional perspective is be-
cause the usage is inevitable. This is an accurate description of the intention to use because of 
the answers from the respondents in the study because the users are in a sense forced to use 
the systems, but it is also a tool to complete daily tasks. Using the systems is the only way to 
get the information according to R2. It is mandatory to use the eHealth systems, not only from 
a manager telling what to do, but rather that users feel that it is necessary to use the systems to 
complete the everyday work properly. 

Similarly, the intention to use from eHealth developers’ perspective for the users is because it 
is mandatory, and the nurses and physicians cannot work without the systems (R3:72; R4:58; 
R7:63; R1:86), at least not to a certain extent. Drawing conclusions on what influences the in-
tention to use, similar to what Cho et al. (2015), Petter and Fruhling (2011), and Urbach and 
Müller (2012) did, is not possible with this qualitative study. What instead can be said is that 
most users feels a need to use systems all day, every day. 

In the future, when the implementation of the new system is completed, it is expected that the 
intention to use the systems is the same or even more mandatory. eHealth systems can in the 
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future perhaps anchor the position as one of the most important tools in healthcare. When 
transforming to the new systems, with the SDV project and Millenium, it will also be 
mandatory for all caregivers in Region Skåne to use the same system, which increases the 
level of mandatory. Also, it is described by R7 that more healthcare will revolve around the 
new systems and digital solutions, such as remote care (R7:67) which increases the level of 
mandatory and necessity of using the eHealth systems. This has not been further examined in 
this study, but the patients will potentially also get a taste of an increased mandatory usage of 
digital tools in healthcare connected to supplementary remote care. 

5.5 Use 

Current usage is high, and much time is spent in the systems according to healthcare profes-
sionals. The difference in usage between the two occupational categories, nurses, and physi-
cians, seems to be that physicians delegate administrative responsibility to secretaries. This is 
applicable to many physicians, primarily the older generation. This will potentially change 
with the use of direct dictation which can increase the usage of the systems by physicians. In 
future systems, eHealth developers state that eHealth system use will change, especially for 
physicians. This probably is most applicable in the beginning of the new systems and in the 
change of work procedures. Physicians will be required to enter information more by them-
selves instead of secretaries. Further in the future, working tasks in the systems that take 15 
minutes will be reduced to take three minutes according to R4, which can have large positive 
consequences for the healthcare, including reduced waiting times and increased time for pa-
tient interaction. This is contradicting to what eHealth developers are united on, that use will 
increase for physicians, which in return should lead to decreased time for patient interaction. 
What the system changes eventually will result in is impossible to say, but a lot of usage to-
day can both increase and decrease in the future, depending on the level of integration in daily 
tasks. 

Use for nurses are currently high, but it is a necessary usage, which is also mentioned from 
physicians. Systems are used in almost every situation in daily work. The systems are said to 
support tasks but, in the future, the system will be more of a support and helping with deci-
sions according to eHealth developers. More rigorous integration and control in the future 
with for instance handling of medicines will change. Portability is a described wish from 
nurses and physicians, something that is intended to be implemented according to eHealth de-
velopers. This will in return lead to a decreased paper usage, but a system usage in the paper 
situations instead. What this means is that an increased system usage in some situations can 
lead to decreased system usage in other. Nevertheless, double work is aimed to be removed. 

5.6 User Satisfaction 

Hudson et al. (2018) found overall satisfaction from physicians’ usage of EMRs to be moder-
ate, but why was that? Since we conducted a qualitative study, we cannot show how each di-
mension statistically affect each other. Despite this, we still found some noteworthy things. 
The findings regarding user satisfaction showed that the healthcare workers stated that they 
show no love for the systems, instead they accept it for its flaws and are content since it al-
lows them to complete their everyday work tasks. If they would put a number from one to ten 
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on a satisfactory scale, the general answer would be somewhere around five to six. A lot of 
the dissatisfaction towards the systems is described by the respondents to be because of lack-
ing system quality and poor information quality. The number of clicks, difficulties in getting 
overview of information, issues with logins, are all influences on the dissatisfaction. The fact 
that system quality and information quality are expressed to be the influences on user satisfac-
tion can be seen in several previous works, such as Ojo (2017), Petter and Fruhling (2011), 
Cho et al. (2015), and Gaardboe, Nyvang and Sandalgaard (2017). Although we do not have 
any statistical leverage in our findings, they are still interesting since they are in line with pre-
vious literature. 

Throughout our interviews with the respondents there was an overall dissatisfaction towards 
the systems in place, but as we asked them specifically about their user satisfaction the major-
ity still stated that they accepted the systems. It could be explained with what an eHealth de-
veloper mentioned; they are like goldfishes in a fish tank, they do not know anything better. 
Looking at the future systems that are about to be implemented, there is no doubt that it will 
meet some resistance. The system will force specifically physicians to change their working 
habits, and this will lead to more work with a computer, which, according to the eHealth de-
velopers, will be a challenge. This means that the new system will probably have a low user 
satisfaction until the day where the new working style start to show the benefits that the new 
system promises. This discussion goes in line with what is argued by Bossen, Jensen and 
Udsen (2013) who explained that shortly after a system implementation there can be signs of 
resistance and dissatisfaction. 

5.7 Net Benefits 

The literature is somewhat indecisive regarding net benefits. Ojo (2017) and Petter and 
Fruhling (2011) found that use is an important influence on net benefits. Petter and Fruhling 
(2011) also found, similar to Cho et al. (2015), Gaardboe, Nyvang and Sandalgaard (2017), 
and Jen and Chao (2008) that user satisfaction had a large influence on net benefits. 

It was found that there was a general view from the healthcare professionals that the more 
time they need to spend with the systems, i.e., use, the less time they could spend with pa-
tients (R6:126). This has a negative effect on patients since according to R6 (R6:126) the pa-
tients are the ones suffering from healthcare workers having to work more in the system than 
they would like. R6 also stated that if systems were better built, less time could be spent in 
them and more time with patients (R6:104). This statement goes in line with Ojo (2017) who 
said that system quality leads to better use, which in turns leads to net benefits. So, a better 
desigend system would perhaps reduce the amount of time needed with the system and then it 
would provide positive net benefits just like R6 said. Due to the qualitative approach, this 
cannot be statisctically confirmed, but the observation is still interesting when put in relation 
to the literature. R8 speculated that there are dangers in having to many systems (R8:104), R6 
agrees since patient risks can transpire since there is not a connection between the primary 
care and hospital care (R6:112). This disconnection between the different healthcare providers 
can lead to patient safety risks, especially since they have different medical lists. One of the 
purposes of eHealth and specifically ePrescribing is to reduce medication and prescription er-
rors which could lead to risks for patients (Black et al., 2011). However, this seems to not be 
accomplished currently. The ambition from the eHealth developers is to solve this in the fu-
ture and thereby increase safety and accuracy of medications for patients. 
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One current result of high levels of usage, as described by a physician, is that time spent in the 
systems gives less time for colleague consultations. eHealth is supposed to enable knowledge 
sharing (Campanella et al., 2021; Suppa et al., 2018), but from the aspect that the systems can 
take time from colleague interaction, it is not enabling knowledge sharing. However, it can be 
said to enable knowledge sharing since information is collected in one common place. 

The future system aims to increase the benefits for all stakeholders. The patients will probably 
be the primary winners, since R1 (R1:106) said that the new system will help patients get 
more standardised healthcare. R3 (R3:96) patient medicine will not be administered improp-
erly to the same extent as before. The new system will also allow you to track performance of 
the healthcare in an entirely new way (R4:76). This can then possibly be used to increase effi-
ciency within the healthcare. The patient’s contact with healthcare will also become much 
simpler than before (R3:96). R7 (R7:95) hopes that the healthcare organisation will benefit 
from the increased efficiency and that it will allow for better communication between the pri-
mary care, hospital care and other healthcare providers (R7:101). The new systems will also 
provide benefits such as storing information in more accessible ways, with the information 
being stored in one place and more structured. 
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6 Conclusion 

The purpose of this qualitative interview study was to, based on the Updated Information Sys-
tems Success Model, investigate how eHealth systems are perceived, from an eHealth profes-
sional, i.e., physician and nurse, and eHealth developer perspective, and to build the founda-
tion for future evaluations of eHealth systems in the digital transformation in Sweden. To re-
alise the purpose of the study, the research question is answered in the conclusion. 

How are eHealth systems perceived by healthcare professionals in Sweden, i.e., physicians 
and nurses, and what are the expected outcomes by eHealth developers of an implementation 
of a new eHealth system? 

Information quality is perceived as one of the most crucial aspects for practitioners because it 
is the cornerstone in supporting healthcare workers with their daily tasks. eHealth systems en-
sure that information is available for all and that it is up to date at most times. The current 
eHealth systems however give users a poor overview due to information overload and text 
masses having to be processed. Even though current eHealth systems are perceived as ac-
ceptable since they support all tasks, they are not rated any higher since systems are overly 
complicated, illogical and induce many clicks. 

When it comes to users’ perception of system quality in eHealth systems, many identified ex-
planations leads to double work and increased administrative workload, which include: (1) a 
noticeable level of paper usage; (2) poor integration between internal eHealth systems; (3) 
poor integration between different healthcare providers’ eHealth systems (hospital care, pri-
mary care, private practitioners, and regions). The expressed consequences of the three above-
mentioned parts are increased patient safety risks due to the loss or altering of information, 
and dissatisfaction among the users. Despite the eHealth systems being perceived as inade-
quate at times, they seem to be acceptable for the users since they have all needed functionali-
ties. Nonetheless, the intention to use the systems is seen as mandatory, necessary, and essen-
tially inevitable. Structured, modern, and advanced healthcare cannot be executed without the 
use of the eHealth systems according to all respondents. 

Expected outcomes from an eHealth developer perspective of a new eHealth system imple-
mentation is that getting overviews will be improved through living documents, rather than a 
paper medical record on screen with reiterations like today. Standardisation of entering data 
will become more prominent, potentially leading to data becoming more useful both for the 
healthcare professionals and patients, but perhaps also for healthcare management and public 
health. 

The primary change is the integration between hospital care, primary care, and private practi-
tioners, which all will use the same system. The integration can lead to data being available 
for the concerned parties, less double work, and eventually improved patient care. Integration 
between regions will have to wait, which could be a result of Swedish healthcare system be-
ing run by regions rather than the state. Also, many different systems today will be combined 
into one or a few systems, which in return is aimed to reduce current levels of double work. 
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On the one hand from an eHealth developer’s point of view, nurses are expected to experience 
an improved job and more assistance with the help of systems. On the other hand, physicians 
will experience a large change with the new eHealth system implementation. In the beginning 
of the new system implementation, some resistance is expected due to a changed way of 
working. Physicians will experience an increased mandatory usage of systems, instead of hav-
ing secretaries doing most of the administrative works, which can lead to dissatisfaction. The 
motivation from management must be adequate for the physicians to change their way of 
working and pushing through the expected early phase of dissatisfaction. 

Conclusively, steering the large ship that is healthcare and eHealth systems is a challenge it-
self. Educating all users and satisfying everyone is perhaps an equally tough challenge. Theo-
retically, a change is for the greater good and solves issues, but only the future can reveal the 
level of success of an implementation. Nonetheless, taking help from end-users and learning 
from other sectors is an adopted method to ensure success. This study shines light on an im-
portant research area which have been comprehensively studied before, but which still calls 
for further research due to an increased importance of healthcare and the extensive integration 
of eHealth systems today. 

6.1 Future Research 

It was found during the interviews that Region Västra Götaland implements the same eHealth 
system as Region Skåne. Interestingly, Region Västra Götaland are already facing larger re-
sistance than Region Skåne (R3:90). Consequently, there is an opportunity to do a replication 
study of this research in Västra Götaland as well. To study how the users perceive their cur-
rent systems, discuss with the developers what is being done with the new system, then com-
pare the findings with our findings and make it possible to see why Region Västra Götaland 
experience resistance which Skåne is not. 

Further studies that are proposed to be performed are, firstly, a study executed directly follow-
ing a new eHealth system implementation. With a study like this, you can review whether the 
new system has changed how healthcare workers’ work or not. Has the change been as dra-
matical for the physicians as predicted by the developers? Have the nurses become more effi-
cient and spend less time on administrative tasks? Noteworthy is that we would suggest to not 
put large focus on user satisfaction with a study like this. This since both Bossen, Jensen and 
Udsen (2013) and Cho et al. (2015) raised concerns with it being problematic a short time 
after implementations. 

Secondly, a study that could be pursued would be a longer period after the implementation 
phase. Thus, a researcher would be able to study the success of the new information system, 
has it lived up to the promises from the developers? Have information and system quality 
changed from the eyes of the users? How do they perceive the new system after a long time of 
using it? Has the user satisfaction improved from previous system? Has the organisation im-
proved its efficiency? 

Third, we propose a large-scale study, where several regions in Sweden are compared. How 
does the users in the Swedish healthcare perceive their eHealth systems? How are the regions 
working towards the future? A study like this would be interesting since it would allow for a 
comparison between regions and Sweden as a whole, which can increase generalisability. 
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Answers such as what regions are heading in the right direction in digitalisation, and which 
are not could perhaps be yielded. A study like this will of course not be possible to do with 
limited time and resources, thus it is perhaps more suitable for a higher level of research and 
not bachelor or master level. Nonetheless, it would be a study which potentially would give 
valuable insights on what others do well. 

Future studies that could be pursued is a result of the exclusion of an important stakeholder in 
this study – patients. They should also be studied to add to the complete picture. Healthcare 
professionals beyond physicians and nurses were also left out of this study. Hence, other 
healthcare professionals with daily usage of eHealth systems could also be included in future 
research, such as physiotherapists and secretaries. 

Lastly, the empirical finding Legal Concerns (see Section 4.8.1) gives research opportunities 
outside the field of information systems, or at least complementary to the field. Legal con-
cerns seem to heavily affect eHealth system implementation and development in Sweden. 
This leaves the door open to study why it is so problematic and what can be done to make it 
better. 
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Appendix 1 – Interview Guide for Healthcare 
Professional 

The interviews are aimed to follow the structure of this interview guide, but since the inter-
views are of semi-structured type, the interview can deviate from the guide. The interview 
guide primarily works as a support for the interviews. 

*Introduce yourself and the subject in matter (eHealth). State that the interview will be rec-
orded if ok with the interviewee and later transcribed. Answers will solely be used for aca-
demic purpose and all respondents will be anonymised. Answers that could compromise the 
anonymity of the respondent will also be anonymised. 

Background 

1. What is your current occupation? 
a. What is your role description? 
b. What are your work tasks? 
c. What is your working department? 
d. How long have you worked as a/an … (current occupation)? 

2. What type of and which eHealth systems do you use? 
a. (…) every day? 
b. (…) occasionally? 

3. What is your own perception of your overall IT qualifications? 
4. What is your relationship to eHealth systems? 

Updated Information Systems Success Model 

Information Quality (in the eHealth system) 

5. How do you find information in the systems? 
6. How (easy) is it to find information? 

a. How (easy) is it to get an overview? 
i. (…) of a patient(s)? 

ii. (…) of images? 
7. Do you find information to be up to date? 

a. Can you somehow ensure that information is up to date? 
8. Do you perceive information to be complete? 
9. Do the systems have all necessary information for working tasks? 

a. What is lacking? 
10. In what way does information support your work tasks? 
11. How is it to enter information in the eHealth? 

a. Is it structured/unstructured/standardised/easy/difficult? 
12. Do you know where to document information? 
13. Do you sometimes find it difficult to get an overview in the eHealth? 



Healthcare Professionals’ Usage of eHealth Systems  Ekelund and Ekwall 

 

– 59 – 
 

a. If yes; Why? 

System Quality (of eHealth) 

14. What is the accessibility for computers to access and manage the eHealth? 
15. How are the systems to use? 

a. Regarding ease of logins? 
b. Regarding response times? 
c. Switching between patients? 
d. Switching screens? 
e. Number of logins? 
f. Number of systems? 
g. Switching systems? 
h. Image management? 

16. How was it to learn using the systems? 
17. Do you experience any difficulties/problems with the systems? 

a. What type of difficulties/problems? 
18. What are the advantages of the systems? 
19. Are you aware of how to use the systems properly? 
20. Do you believe the systems have all necessary functionality? 

a. If no; what is lacking? 
21. How easy is it to make errors? 

Service Quality (of eHealth) 

22. What are the possibilities to receive support in the systems if needed? 
23. What type of support do you receive when experiencing problems? 

a. What is the quality of the support? 
i. Do the service providers understand your problems? 

ii. If poor support; What do you do when experiencing problems with 
eHealth systems? 

24. Have you been trained in using the systems? 
a. If yes; Do you find the training sufficient? 
b. Have you and your colleagues have been trained to use the system similarly? 

25. Pot. What is your experience regarding responsiveness for suggestions of system im-
provements if you were to suggest? 

Intention to Use (eHealth) 

26. Why do you use the systems? 
a. Mandatory/nonmandatory? 
b. Are there systems that are purposely avoided? 

i. Which ones? 
ii. Why? 

Use (of eHealth as a tool for work procedures) 

27. In what situations do you normally use eHealth systems? 
a. Do the systems support the work tasks? 

28. How often do you use the systems? 
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29. What tasks do you find easier with the help of eHealth systems? 
30. Are there any tasks that you find more difficult with the use of eHealth systems? 

a. Or unnecessarily difficult? 
31. Do you experience any duplicate work when using eHealth systems? 
32. Have work task been added or eliminated with eHealth? 
33. What is your experience in the usage of paper? 

a. Increased/decreased usage? 
34. Do you believe that the eHealth supports your everyday work? 

a. Why/why not? 

User Satisfaction (Perception on the usage of the eHealth system) 

35. How satisfied are you with the usage of the systems? 
a. Elaborate 

Net Benefits (of eHealth) 

36. Which benefits do you experience with the systems? 
37. What are the advantages and disadvantages for (…) when using eHealth?  

a. (patients)? 
b. (other staff)? 
c. (the hospital/health organisation)? 

Closing remarks 

38. Is there something else you would like to add or comment? 
a. Is there something important you think we have not covered or discussed at all 

or enough? 
39. Can we reach back to you if we have further questions or need any clarifications? 
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Appendix 2 – Interview Guide for Healthcare 
Professional, Swedish Translation 

*Introducera dig själv och ämnet i fråga (eHealth). Nämn att intervjun spelas in om det är ok 
med intervjuobjektet och även transkriberas. Svaren kommer enbart användas i akademiskt 
syfte och alla respondenter kommer anonymiseras. Svar som kan röja anonymitet kommer 
också anonymiseras. 

Background 

1. Vad är ditt nuvarande yrke? 
a. Vilken är din rollbeskrivning? 
b. Vad har du för arbetsuppgifter? 
c. Vilken avdelning jobbar du på? 
d. Hur länge har du jobbat som … (nuvarande yrke)? 

2. Vilka typer av och vilka eHealth system använder du? 
a. (…) dagligen? 
b. (…) ibland? 

3. Hur skulle du värdera din generella IT-kompetens? 
4. Vad har du för relation till eHealth system? 

Updated Information System Success Model 

Information Quality (in the eHealth system) 

5. Hur hittar du information i systemen? 
6. Hur (enkelt) är det att hitta information? 

a. Hur (enkelt) är det att få en överblick? 
i. (…) av en patient(er)? 

ii. (…) av bilder? 
7. Upplever du att information är aktuell? 

a. Kan du säkerställa att information är aktuell? 
8. Upplever du att information fullständig? 
9. Har systemen all nödvändig information för att lösa arbetsuppgifter? 

a. Vad saknas? 
10. På vilket sätt stöttar information dina arbetsuppgifter? 
11. Hur är det att lägga in information i eHealth? 

a. Är det strukturerat/ostrukturerat/standardiserat/enkelt/svårt att dokumentera? 
12. Vet du var du ska dokumentera information? 
13. Upplever du det ibland som svårt att får en överblick i eHealth? 

a. Om ja; Varför? 

System Quality (of eHealth) 

14. Hur är tillgången till datorer för att tillgå och använda eHealth? 
15. Hur är systemen att använda? 

a. Gällande inloggningar (ease of logins)? 
b. Gällande responstider (response times)? 
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c. Växla mellan patienter? 
d. Växla skärmar? 
e. Antal inloggningar? 
f. Antal system? 
g. Växla system? 
h. Bildhantering? 

16. Hur var det att lära sig använda systemen? 
17. Upplever du några svårigheter/problem med systemen? 
18. Vilka är fördelarna med systemen? 
19. Är du medveten om hur systemen ska användas? 
20. Anser du att systemen har alla nödvändiga funktioner? 

a. Om nej; vad saknas? 
21. Hur enkelt är det att göra fel? 

Service Quality (of eHealth) 

22. Hur ser möjligheterna ut att få support i systemen om det behövs? 
23. Vilken typ av support får du när du upplever problem? 

a. Hur är kvaliteten på supporten? 
i. Förstår supportpersonalen dina problem? 

ii. Om dålig support; Vad gör du när du upplever problem i användningen 
av eHealth? 

24. Har du blivit utbildad i att använda systemen? 
a. Om ja; var utbildningen tillräcklig? 
b. Har du och dina kollegor blivit likvärdigt utbildade? 

25. Ev. Vad är din erfarenhet gällande lyhördhet vid förslag på systemförbättringar, om du 
skulle ha förslag? 

Intention to Use (eHealth) 

26. Varför använder du systemen? 
a. Obligatoriskt/frivilligt? 
b. Finns det system som du medvetet försöker undvika? 

i. Vilka? 
ii. Varför? 

Use (of eHealth as a tool for work procedures) 

27. I vilka situationer använder du normalt sätt systemen? 
a. Stöttar systemen dina arbetsuppgifter? 

28. Hur ofta använder du systemen? 
29. Vilka uppgifter upplever du som enklare vid användningen av systemen? 
30. Finns det några uppgifter som du upplever som svårare vid användning av systemen? 

a. Eller onödigt svåra? 
31. Upplever du något dubbelarbete när du arbetar med systemen? 
32. Finns det arbetsuppgifter som lagts till eller tagits bort med systemen? 
33. Vad har du för erfarenhet av pappersanvändning? 

a. Ökad/minskad användning? 
34. Anser du att systemen stöttar dig i ditt vardagliga arbete? 

a. Varför/varför inte? 



Healthcare Professionals’ Usage of eHealth Systems  Ekelund and Ekwall 

 

– 63 – 
 

User Satisfaction (Perception on the usage of the eHealth system) 

35. Hur tillfredsställd är du med användningen av systemen? 
a. Utveckla 

Net Benefits (of eHealth) 

36. Vilka fördelar upplever du med systemen? 
37. Vilka är fördelarna och nackdelarna för (…) när du använder eHealth?  

a. (patienter)? 
b. (annan personal)? 
c. (sjukhuset/sjukhusorganisationen)? 

Closing remarks 

38. Är det något annat du vill tillägga eller kommentera? 
a. Finns det någonting viktigt du tror att vi inte har nämnt överhuvudtaget eller 

diskuterat tillräckligt? 
39. Kan vi återkomma till dig om vi har ytterligare frågor eller behöver förtydliganden? 
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Appendix 3 – Interview Guide for eHealth De-
veloper 

*Introduce yourself and the subject in matter (eHealth). State that the interview will be rec-
orded if ok with the interviewee and later transcribed. Answers will solely be used for aca-
demic purpose and all respondents will be anonymised. Answers that could compromise the 
anonymity of the respondent will also be anonymised. 

Background 

1. What is your current occupation? 
a. What is your role description? 
b. What are your work tasks? 
c. How long have you worked as a/an … (current occupation)? 

2. What is your own perception of your overall IT qualifications? 
3. What is your relationship to eHealth systems? 

a. How long have you worked with eHealth systems? 
b. Which and what type of systems do you work/have you worked with? 

4. What is your relationship to healthcare? 

Updated Information System Success Model 

Information Quality (in the eHealth system) 

5. Why is information quality important in eHealth systems? 
6. How do/can you ensure that information quality is high in eHealth systems? 
7. How do you think it is for users (healthcare professionals such as physicians and 

nurses) to find information in the systems now? 
a. How (easy) is it for users to get an overview? 

i. (…) of a patient(s)? 
ii. (…) of images? 

8. What is intended to be improved regarding finding information in the systems for us-
ers in the future? 

9. Do you believe healthcare professionals find information to be up to date? 
10. Do you believe the systems have all necessary information for working tasks at the 

moment? 
a. How will this change in the future? 

11. How is it for healthcare professionals to enter information in the eHealth now? 
a. Is it structured/unstructured/standardised/easy/difficult? 
b. How will it be in the future? 

12. How do you think getting an overview in the systems will change in the future? 

System Quality (of eHealth) 

13. What is the accessibility for computers to access the eHealth for users today? 
a. Will this change in the future? 

14. How are the current systems to use? Compare with expectations on future system. 
a. Regarding ease of logins? 
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b. Regarding response times? 
c. Switching between patients? 
d. Switching screens? 
e. Number of logins? 
f. Number of systems? 
g. Switching systems? 
h. Image management? 

15. How will the new systems be to learn? 
16. What type of difficulties/problems do you think users experience now? 

a. Do you expect these problems being eliminated in the future? 
17. What type of difficulties/problems do you expect users to experience in the future? 
18. What are the advantages of the new systems compared to the current systems? 
19. How have you/how do you ensure that the system quality is high? 
20. To what extent are/have users been involved in the system development process? 

a. Why? 
21. How do you ensure that users are not making errors? 

Service Quality (of eHealth) 

22. What will the possibilities be to receive support in the systems if needed? 
23. What type of support can you expect? 

a. How important do you find it to able to provide high quality service? 
24. How will users be trained in the system? 

a. How will new users be trained to the system in a couple of years? 
25. Pot. What will be the responsiveness regarding suggestions of system improvements if 

users were to suggest? 

Intention to Use (eHealth) 

26. Why do you think users use the systems? 
a. Mandatory/nonmandatory? 

27. Do you believe the intention will be changed with the new systems? 

Use (of eHealth as a tool for work procedures) 

28. In what way will systems support work tasks? 
29. What tasks is expected to be easier with the help of new eHealth systems? 
30. Are there any current tasks that you think is currently difficult or unnecessarily diffi-

cult with the use of eHealth systems? 
a. How will this change? 

31. Will users experience less duplicate work with the new systems? 
a. Will work tasks be improved with eHealth? 

32. How will the new system change paper usage in healthcare? 

User Satisfaction (Perception on the usage of the eHealth system) 

33. How satisfied do you think users are with the usage of the current systems? 
a. Elaborate 
b. In what way do you expect this to change? 
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Net Benefits (of eHealth) 

34. Which benefits do think users experience with the current systems? 
a. How do you think this will change in the future? 

35. What are the advantages and disadvantages for (…) when using eHealth in the future 
compared to now? 

a. (patients)? 
b. (other staff)? 
c. (the hospital/health organisation)? 

Closing remarks 

36. Is there something else you would like to add or comment? 
a. Is there something important you think we have not covered or discussed at all 

or enough? 
37. Can we reach back to you if we have further questions or need any clarifications? 
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Appendix 4 – Interview Guide for eHealth De-
veloper, Swedish Translation 

*Introducera dig själv och ämnet i fråga (eHealth). Nämn att intervjun spelas in om det är ok 
med intervjuobjektet och även transkriberas. Svaren kommer enbart användas i akademiskt 
syfte och alla respondenter kommer anonymiseras. Svar som kan röja anonymitet kommer 
också anonymiseras. 

Background 

1. Vad är ditt nuvarande yrke? 
a. Vilken är din rollbeskrivning? 
b. Vad har du för arbetsuppgifter? 
c. Hur länge har du jobbat som … (nuvarande yrke)? 

2. Hur skulle du värdera din generella IT-kompetens? 
3. Vad har du för relation till eHealth system? 

a. Hur länge har du jobbat med eHealth system? 
b. Vilka typer av och vilka eHealth system jobbar du med/har du jobbat med? 

4. Vad har du för relation till sjukvård? 

Updated Information System Success Model 

Information Quality (in the eHealth system) 

5. Varför är kvalitet på information viktig i systemen? 
6. Hur säkerställer du/kan du säkerställa att kvaliteten på informationen är hög i syste-

men? 
7. Hur tror du att det är för användare (sjukvårdspersonal såsom läkare och sjuksköters-

kor) att hitta information i de nuvarande systemen? 
a. Hur (enkelt) är det för användare att få en överblick? 

i. (…) av en patient(er)? 
ii. (…) av bilder? 

8. Vad är tänkt ska förbättras gällande att hitta information i systemen för användarna i 
framtiden? 

9. Tror du att användarna anser att information är aktuell? 
10. Tror du att nuvarande system har all nödvändig information för att lösa arbetsuppgif-

ter? 
a. Hur kommer detta förändras i framtiden? 

11. Hur är det för sjukvårdspersonal att lägga in information i eHealth nu? 
a. Är det strukturerat/ostrukturerat/standardiserat/enkelt/svårt att dokumentera? 
b. Hur kommer det bli i framtiden? 

12. Hur tror du förändringen att få en överblick i systemen kommer se ut i framtiden? 

System Quality (of eHealth) 

13. Hur är tillgången till datorer för att tillgå och använda eHealth för användare idag? 
a. Kommer detta förändras i framtiden? 
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14. Hur är de nuvarande systemen att använda? Jämför med förväntningar på framtida sy-
stem. 

a. Gällande inloggningar (ease of logins)? 
b. Gällande responstider (response times)? 
c. Växla mellan patienter? 
d. Växla skärmar? 
e. Antal inloggningar? 
f. Antal system? 
g. Växla system? 
h. Bildhantering? 

15. Hur förväntas nya system vara att lära sig använda? 
16. Vilka typer av svårigheter/problem tror du att användare upplever nu? 

a. Förväntas dessa problem elimineras i framtiden? 
17. Vilka typer av svårigheter/problem förväntas användare uppleva i framtiden? 
18. Vilka är fördelarna med de nya systemen jämfört med nuvarande system? 
19. Hur har ni säkerställt/säkerställer ni att kvaliteten på systemen är hög? 
20. I vilken utsträckning är/har användare blivit involverade i systemutvecklingsproces-

sen? 
a. Varför? 

21. Hur säkerställer ni att användare inte gör fel? 

Service Quality (of eHealth) 

22. Hur kommer möjligheterna se ut att få support i systemen om det behövs? 
23. Vilken typ av support kan förväntas? 

a. Hur viktigt är det att kunna tillhandahålla högkvalitativ support? 
24. Hur kommer användarna utbildas i systemen? 

a. Hur kommer nya användare bli utbildade i systemen om ett par år? 
25. Ev. Vad kommer vara lyhördheten/respons vid förslag på systemförbättringar, om an-

vändare skulle ha förslag? 

Intention to Use (eHealth) 

26. Varför tror du användare använder systemen? 
a. Obligatoriskt/frivilligt? 

27. Tror du att avsikten/motivet att använda de nya systemen kommer förändras? 

Use (of eHealth as a tool for work procedures) 

28. På vilket sätt kommer system stötta arbetsuppgifter? 
29. Vilka uppgifter förväntas bli enklare med nya eHealth? 
30. Finns det några nuvarande uppgifter som du för nuvarande tror är svåra eller onödigt 

svåra med eHealth? 
a. Hur kommer detta förändras? 

31. Kommer användare uppleva mindre dubbelarbete med de nya systemen? 
a. Kommer arbetsuppgifter förbättras med eHealth? 

32. Hur kommer nya system förändra pappersanvändningen i sjukvården? 

User Satisfaction (Perception on the usage of the eHealth system) 
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33. Hur tillfredsställda tror du att användare är med användningen av de nuvarande syste-
men? 

a. Utveckla 
b. På vilket sätt förväntas detta förändras? 

Net Benefits (of eHealth) 

34. Vilka fördelar tror du att användare upplever med de nuvarande systemen? 
a. Hur tror du att detta kommer förändras i framtiden? 

35. Vilka är fördelarna och nackdelarna för (…) när eHealth används i framtiden jämfört 
med nu? 

a. (patienter)? 
b. (annan personal)? 
c. (sjukhuset/sjukhusorganisationen)? 

Closing remarks 

36. Är det något annat du vill tillägga eller kommentera? 
a. Finns det någonting viktigt du tror att vi inte har nämnt överhuvudtaget eller 

diskuterat tillräckligt? 
37. Kan vi återkomma till dig om vi har ytterligare frågor eller behöver förtydliganden? 
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Appendix 5 – Interview 1 (R1) 

Dimension Colour ID 

Information Quality Turquoise InQ 

System Quality Green SyQ 

Service Quality Red SeQ 

Intention to Use Yellow IU 

Use Pink U 

User Satisfaction Grey US 

Net Benefits Dark Yellow NB 

 

Information 

Stakeholder group: eHealth developer 

Respondent: R1 

Time and type: 2021-04-23, 11:00, video call Zoom 

Participants: R1, Daniel Ekelund (I) and Albin Ekwall (I) 

 

Row # Person Information Code 

1.  I Vad är ditt nuvarande yrke?  

2.  R1 Mitt nuvarande yrke är konsult på Region Skåne. Jag sitter och 
arbetar i Millenium, vilket är det nya vårdsystemet. Mer speci-
fikt jobbar jag med standardisering av vårdförlopp. 

 

3.  I Hur ser dina arbetsuppgifter ut?  

4.  R1 Jag sitter med cancerflöden. Då de håller på att standardisera 
cancervården över hela Sverige, och vi ska skapa standardise-
ringen av cancerförloppen i Millenium. Vi skapar så att alla ska 
ha rätt till lika vård när det kommer till att man får diagnosen 
cancer. Så vi bygger ett standardiserat vårdsystem för alla pati-
enter, så vårt jobb är att bygga ramar kring det och hur hela för-
loppet ska se ut.   
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5.  I Är det över hela Sverige eller bara region Skåne?  

6.  R1 Det är bara i region Skåne, men direktiven kommer från Sve-
rige. 

 

7.  I Hur länge har du jobbat med detta?  

8.  R1 Jag har jobbat med detta i cirka sex veckor, och planen är att 
jag kommer sitta med detta år ut. 

 

9.  I Hur skulle du då definiera din IT-kompetens?  

10.  R1 Jo men jag är relativt ny inne i arbetslivet men jag har en hög-
skoleexamen inom IT. Så jag skulle beskriva mig som något ju-
nior inom arbetslivet men mer kunnig än den gemenemannen.  

 

11.  I Ja okej, men du jobbar då med Millenium?  

12.  R1 Ja exakt.  

13.  I  Är det då den enda relation du har med sjukvårdsystem eller 
har du någon annan inblick i det hela? 

 

14.  R1 Nej jag har alltså inte erfarenhet av det gamla systemet. Jag sit-
ter ganska isolerat i just Millenium och har då väldigt dålig koll 
på var utvecklingen sker. Utan jag sitter med det jag gör och 
har egentligen ingen helhetsbild. Så jag vet inte alls hur det såg 
ut tidigare, eller hur det ser ut i nuläget, utan jag vet mest bara 
hur det ska se ut i framtiden med Millenium. 

 

15.  I Okej, men är Millenium då en del av det så kallade SDV?  

16.  R1 Ja, nu är det ju dock så här att jag har suttit så här länge med 
det och det finns så många olika termer, men SDV inkluderar 
Millenium. Varpå Millenium då är huvudsystemet där mycket 
av funktionaliteten sitter. 

 

17.  I När det kommer till sjukvård har du någon relation till det?  

18.  R1 Jag har ingen speciell relation till sjukvård. Jag har ingen ut-
bildning inom det och jag har inte heller läst några kurser om 
eHealth eller något liknande. Så jag har ingen relation till sjuk-
vård utöver den personliga relationen att man har varit på ett 
sjukhus. 

 

19.  I Okej, nu tänker vi att vi börjar prata mer om vikten av inform-
ationskvalité inom systemen. Det vill säga det som läses av an-
vändare och det som användarna lägger in i systemet. 
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20.  I Så första frågan lyder då, varför är kvalité viktigt för använ-
darna när det kommer till information i systemen? 

 

21.  R1 Såvitt jag förstått det så är kvalitén på informationen väldigt 
viktig då läkarna är generellt väldigt anti systemet. Så ifall vi 
bygger något de inte går med på eller är en fullösning så bygger 
detta bara upp ett ännu större förändringsmotstånd mot det nya 
systemet. Man måste verkligen göra läkarna nöjda med syste-
met som vi bygger. Så även ifall vi må ha mycket bättre IT-
kompetens än läkarna så är det ändå de som styr och ställer. Så 
kvalitén är väldigt viktigt, särskilt då man behandlar patienter 
och det är ju väldigt känslig data.  

InQ, 
US 

22.  I Hur säkerställer ni då att kvalitén är hög på informationen i sy-
stemet? 

 

23.  R1 Jag har inte kommit riktigt så långt så att jag sitter i program-
meringsmiljöer. Utan vi sitter mest i testmiljöer och där är det 
väldigt strikt i hur man använder sig av patienter och fakeper-
sonnummer. Så vi har väldigt svårt för att faktiskt kunna vali-
dera det vi bygger för patientdatalagen är så restriktivt, vilket 
har försvårat hur vi arbetar. Men hur vi säkerställer det på 
andra sätt kan jag tyvärr inte riktigt svara på. 

InQ 

24.  I Hur tror du det då är för användarna? Dvs läkarna, sjuksköters-
kor att hitta information i systemet? 

 

25.  R1 Ja tanken är ju att det ska bli lättare i det nya, jag har som sagt 
ingen erfarenhet av hur det är nu men jag har hört att många lä-
kare tror att det kommer bli mer komplext och det nya systemet 
kommer absolut kräva mer engagemang från läkarna att sitta 
lite mer hands-on med systemet. Men i slutändan ska det ändå 
hjälpa med att hitta ett enklare sätt att extrahera information 
och hitta information lättare. Men det kommer kräva att folk 
lägger mer tid på det i början.  

SyQ, 
InQ, 
U 

26.  I Varför det?  

27.  R1 Helt ärligt tror jag det nya systemet kommer kräva mer från lä-
karna, att de ska sitta mer i systemet och det kommer förmodli-
gen bli fler ”klick” än vad man tidigare gjort. Så som jag har 
förstått det så har många läkare bara skickat över arbetet på ko-
ordinatorer eller sjuksköterskor så att de utför arbetsuppgifterna 
åt dem. Nu kommer det vara mer att läkarna är de enda som sit-
ter på den behörigheten, så de kommer behöva göra mycket av 
dem sakerna själva. Men när de väl har lärt sig det, så kommer 
det göra hela processen mycket snabbare. Detta är då en stor 
del till varför läkarna är väldigt anti denna förändring och de 
kommer klaga på nästan allt. 

SyQ, 
U 
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28.  I Detta är på grund av att deras arbetssätt kommer förändras då?  

29.  R1 Ja precis, i nuläget tycker de att allt fungerar väldigt bra, så var-
för ska vi ändra på det? De ser ju inte fördelen i det vi kommer 
ta fram då det enda de ser är hur mycket mer jobb det krävs att 
göra. ”Varför ska vi göra en förändring som kräver mer av oss, 
när vi redan kan göra det utan det nya systemet?”  

US, 
NB 

30.  I Är det mest kontakt med läkare eller har ni andra som ni har 
kontakt med också? 

 

31.  R1 Vi har kontakt med tex sjuksköterskor men det är övervägande 
läkare som är kritiska. Vi har många sessioner med både läkare, 
sjuksköterskor, koordinatorer, IT-specialister men över lag så 
är det bara läkarna som fräser ifrån och säger till och de andra 
är inte lika anti. 

SyQ 

32.  I Kommer det vara lika stor förändring för sjuksköterskorna?  

33.  R1 Absolut det kommer det vara, men de har såvitt jag vet redan 
suttit en hel del med det nuvarande systemet så de är förmodli-
gen inte lika fientliga till att sitta med det nya systemet.  

US 

34.  I Okej, du nämnde att det då ska bli bättre med det nya systemet, 
men om vi då tänker mer information och att få en överblick 
över patienter, hur kommer de förändras i det nya systemet? 

 

35.  R1 Så som jag har förstått det ska det bli mycket lättare för varje 
individ som loggar in i systemet att se varje patient de har, 
vilka som kommer på återbesök. Så mycket mer visuellt, där lä-
kare kan tex se vem de ska träffa idag, vad de har för besvär 
och läsa på om tidigare besök från patienten. Så i slutändan ser 
det ut som att det kommer bli bättre.   

InQ 

36.  I Men tror du att användarna kommer att anse att informationen 
alltid är aktuell i systemet då? 

 

37.  R1 Ja det vet jag inte riktigt, kan du specificera?  

38.  I Ja men så som du sa att all information som visas för använda-
ren, tex schema och så kommer vara aktuellt för användarna? 

 

39.  R1 Ja det är väl det som är tanken. Att varje individ kommer ha 
sina individuella möten, operationer, patienter osv.  

InQ 

40.  I Okej, men hur kommer det då bli för användarna att lägga in 
information i systemen? 

 

41.  R1 Ja det är väl där problemet är, det kommer kräva mer tid att 
lägga in information och klicka mer för att det ska bli bättre. 

InQ, 
SyQ 
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Sen när man gjort det en gång för en patient lär man inte be-
höva göra om det. Men för att kunna skapa denna visuella möj-
lighet där läkarna kan se all aktuell information så krävs det ar-
bete från den läkaren men även andra personer. 

42.  I Blir det mer strukturerat och standardiserat med inmatning av 
data? 

 

43.  R1 Ja det försöker vi ju också jobba på. Vi bygger väldigt tydliga 
ramverk med vad för information som ska matas in. Utan det 
kräver bara mer tid för att fylla i den information som krävs. 
Men det ska ju helst inte gå att göra fel.  

InQ, 
SyQ 

44.  I Men tanken är att i slutändan kommer användarna bli så vana 
så att det blir en positiv förändring? 

 

45.  R1 Ja som någon som jobbar inom IT så tror man ju det. Men det 
vi jobbar är 60 åriga läkare som är superinbitna i deras arbets-
sätt och inte så villiga till förändring. Så med det sagt så kom-
mer det kräva mer arbete från dem, men slutprodukten kommer 
bli betydligt bättre än vad den är idag. 

IU, 
SyQ 

46.  I Okej, men då tänker vi att vi går vidare till att fråga lite mer om 
systemet i sig snarare än informationen i det. 

 

47.  R1 Okej, det låter bra.  

48.  I Ja, detta kanske blir lite svårt för dig att svara på med tanke på 
din roll men hur ser tillgången ut till datorer och systemet ut 
inom vården idag? 

 

49.  R1 Ja jag har dålig koll på hur det ser ut. Men jag har hört att folk 
säger att förändringen inte kommer fungera för datorerna på 
sjukhuset är så pass dåliga så att systemen ändå kommer vara 
långsamma. Så kort och gott är datorerna i dåligt skick och 
långsamma, vilket i sin tur inte hjälper på något sätt då det blir 
lite kaka på kaka. 

SyQ 

50.  I Vet du om de kommer göra något åt detta?  

51.  R1 Nej det vet jag inte, men jag skulle anta det.  

52.  I Vet hur det fungerar med antalet inloggningar i dagsläget, 
kontra hur det kommer det kommer se ut? 

 

53.  R1 Nej det vet jag inget om, så jag kan inte svara på det.  

54.  I Vet du något om responstiderna? Kommer det vara snabbare?  
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55.  R1 Jo det kommer vara snabbare. Gör man till exempel en föränd-
ring så ändras det i realtid. Det är inte så att man kommer be-
höva vänta på information utan det kommer direkt in i syste-
met. 

SyQ, 
InQ 

56.  I Och om man skulle vilja växla mellan patienter för att få en 
större överblick, går det att göra? 

 

57.  R1 Ja det går absolut att göra. Man får patienterna i flikar så att 
man kan växla mellan dem väldigt lätt.  

SyQ 

58.  I Hur många system skulle SDV bestå av?  

59.  R1 Jag vet inte exakt. Men såvitt jag förstått det korrekt så är Mil-
lenium det stora systemet och så kommer det kanske finnas 
några få subsystem, men detta är jag absolut inte säker på och 
vågar inte ge något direkt svar. 

SyQ 

60.  I Vi har redan diskuterat detta lite men, hur kommer de nya sy-
stemen vara att lära sig att använda? 

 

61.  R1 Ja de är ju ganska användarvänliga rent visuellt men det krävs 
ju en hel del utbildning då det inte är direkt IT-vana personer 
som ska sitta med dem. Så det kommer nog kräva rätt mycket 
utbildning för att folk ska bli varma i kläderna och bekväma 
med att använda systemet. 

SyQ, 
SeQ 

62.  I Vilka typer av svårigheter tror du användarna upplever idag.  

63.  R1 I det nuvarande systemet så vet jag inte. Då jag inte har jobbat 
med det eller har någon erfarenhet så vågar jag inte chansa och 
säga något. 

 

64.  I Nej okej, det kan vi förstå.  

65.  I Du har redan sagt att inlärningsfasen kan komma till att bli lite 
problematisk men tror du det finns några fler utmaningar som 
kommer dyka upp under projektets gång? 

 

66.  R1 Ett problem som kan grunda sig i svårighet att lära sig systemet 
är ju att folk kan komma till att göra lata lösningar vilket i sin 
tur kan påverka andra. Tex brist av information. Men då det 
inte är live än så är det svårt att säga. 

U, 
InQ 

67.  I Ja okej, Men du sa att ni hade ett ramverk för inmatning av in-
formation. Men finns det då en risk för att varje användare kan 
göra det på sitt eget sätt? 
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68.  R1 Ja när det kommer till fritext så kommer alla ha möjligheten att 
göra det på sitt eget sätt. Ja eller såvida man inte ger strikta di-
rektiv på hur man ska göra det. 

SyQ 

69.  I Men om vi återgår till när du sa att användarna kanske kan göra 
lata lösningar eller genvägar. Vad skulle de kunna vara för nå-
got? Och skulle man kunna undvika dem på något sätt? 

 

70.  R1 Nej men vad jag tänker är väl att folk inte kommer vara så ut-
förliga som det krävs när de fyller i information om tex en pati-
ent. Vilket i sin tur kommer leda till problem för både patienten 
samt nästa läkare den kommer i kontakt med då den kanske 
inte riktigt förstår vad som skett i tidigare steg. 

InQ 

71.  I Hur har ni då säkerställt att kvalitén på systemet är hög?  

72.  R1 Jag vet inte helt ärligt hur det säkerställs. Systemet i sig är ju 
byggt av Cerner som är leverantörerna. Vi bygger ju bara inom 
deras ramverk, så vi kan inte påverka mer än vad de tillåter. 

 

73.  I Men vet du ifall användarna så som läkare och liknande har va-
rit involverade i processen av utvecklandet av systemet? 

 

74.  R1 Det vi jobbar med så har vi med användarna från start till färdig 
produkt. Så de är med i framtagningen av processflöden och 
även annat. 

SyQ 

75.  I Är det bara läkare som är med eller är det även tex sjuksköters-
kor? 

 

76.  R1 Nej det är alla möjliga, specialistläkare, koordinatorer, sjukskö-
terskor och sen även IT-anställda med vårderfarenhet.  

SyQ 

77.  I Vet du hur det kommer se ut med support i framtiden för an-
vändarna? 

 

78.  R1 Det lilla jag vet är att det kommer utbildas support-specialister, 
men jag vet inte exakt hur deras arbete kommer se ut sen när vi 
går ”live” med produkten. Sen ifall det är ett heltidsjobb, eller 
om det är utvalda läkare eller sjuksköterskor som jobbar med 
det, det vet jag inte.  

SeQ 

79.  I Men vet du hur det kommer se ut med utbildningen? Kommer 
det vara så att när man utbildat experter, kommer de ha works-
hops och liknande eller är det på något annat sätt ni lär ut? 

 

80.  R1 Ja vi kommer ju utbilda experter som i sin tur lär ut det till lä-
kare och andra, men jag vet inte riktigt hur det kommer se ut. 
Sen så är det ju också så att systemet kommer gå live i Ystad 

SeQ 
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först tror jag så man börjar ju smått för att se hur det sen kan bli 
storskaligt.  

81.  I Vet du hur det kommer se ut för någon som kommer in senare 
som inte använt systemet tidigare, kommer de också få en ut-
bildning? 

 

82.  R1 Ingen aning, det går bara att spekulera kring det. Men jag hade 
gissat på att det finns någon slags dokumentation som man kan 
nytta av.  

 

83.  I Om användarna skulle komma med förslag på förbättringar i 
systemet? Vet du hur det hanteras? 

 

84.  R1  Menar du när det är live så tror jag det kan bli svårt att göra 
förändringar när det är produktsatt i hela regionen. Förhopp-
ningsvis så kommer ju dessa förslag tidigare än så, då vi kom-
mer gå från produktionsfas till underhållsfas. Möjligheten finns 
väl säkert men sen är det ju så att bara för att en läkare kanske 
tycker på ett sätt, betyder det att alla läkare vill ha det så? 

 

85.  I Varför tror du då att användarna använder systemet? Är det för 
att det är obligatoriskt? 

 

86.  R1 Ja det är det (obligatoriskt), det är ju i princip det enda sättet för 
dem att utföra sitt arbete på. Sen får man ju hoppas att de kom-
mer uppskatta systemet och gilla att använda det. Men jag tror 
som sagt inte att läkare eller sjuksköterskor kommer kunna ar-
beta utan systemet alls. 

IU, 
US 

87.  I Om vi bygger vidare på detta, hur tror du systemen kommer 
stötta deras arbetsuppgifter? 

 

88.  R1 Ja många arbetsuppgifter ska ju bli digitala, man ska kunna 
skriva ut ordinationer för patienter och inte göra massa manu-
ella arbetsuppgifter.  

U 

89.  I Har du några exempel på arbetsuppgifter som blir digitala?  

90.  R1  Nej inte exakt.  

91.  I Men hur ser pappersanvändningen ut i nuläget, det låter som att 
det används mycket papper fortfarande? 

 

92.  R1 Ja men allting som journalförs hos patienten kommer bli digi-
talt.  

SyQ 

93.  I Så man kan förvänta sig att det blir mindre dubbelarbete då?  
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94.  R1 Ja det hade jag påstått. Man ska ju kunna dokumentera det en 
gång och så ska man kunna komma åt det från flera håll. 

SyQ 

95.  I Tror du då att användarna kommer bli mer nöjda med det nya 
systemet? Om vi då bortser från den startsträckan du berättat 
om då alla verkar vara väldigt pessimistiska.  

 

96.  R1 Ja det hade jag påstått, jag tror det kommer i alla fall bli ett mer 
standardiserat sätt att hantera patienter. Läkarna kommer 
kanske behöva göra lite mer manuellt arbete i systemet men ut-
ifrån hela vårdperspektivet så kommer det bli mer effektivt. Så 
jag tror att efter ett långt tag då användarna blivit vana så kom-
mer de aldrig kunna tänka sig återgå till hur det var tidigare 
med papper och det gamla systemet. 

US 

97.  I Okej, och vilka fördelar tror du då användarna kommer uppleva 
med det nya systemet? 

 

98.  R1 Att de kommer få en överblick av information och deras eget 
arbete. 

NB 

99.  I Tror du det kommer finnas några nackdelar?  

100.  R1 Ja den stora nackdelen kommer ju att vara att folk inte uppskat-
tar att det är fler klick i systemet än tidigare. Folk gillar inte fler 
klick och det är väl det läkarna snackar om, de vill inte behöva 
klicka mer i systemet.  

NB, 
SyQ, 
US 

101.  I Och som patient hur kommer fördelarna se ut då?  

102.  R1 Största fördelen är ju att man ska få ett mycket mer standardi-
serat vårdförlopp. Det ska ju inte vara läkarbaserat, där en lä-
kare gör det på ett sätt och en annan på ett annat. Utan det ska 
ju vara att alla gör på samma sätt så att alla får lika bra vård.  

NB 

103.  I Och det relaterar tillbaka till organisationen som helhet, att alla 
får lika bra vård oavsett var man bor eller får vård? 

 

104.  R1 Ja det är en väldigt stor grej med det vi jobbar med just nu. Sär-
skilt inom det jag jobbar med vilket är cancer. Att oavsett var 
man bor så är vårdförloppet likadant. 

NB 

105.  I Så som en avslutning och sammanfattning av det du sa så är det 
alltså utifrån ett patientperspektiv att vården är densamma oav-
sett var man bor. Utifrån personalens perspektiv så har man ett 
mer standardiserat arbetssätt och att sjukhusen lättare kan jobba 
tillsammans och på en jämnare nivå? 
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106.  R1 Ja, patientperspektiv så får man det mycket mer standardiserad 
vård och ur ett användarperspektiv så har man en mycket bättre 
överblick över sitt eget arbete och hur man journalför. 

NB 

107.  I Är det något annat du vill tilläga eller kommentera?  

108.  R1 Nej inte mer än att det alltid låter bra i teorin men att praktiken 
kan vara något helt annat. Vem vet vi kanske inte har något 
nytt system förrän om 12 år. Men vi får se. 

 

109.  I Inget viktigt som du tycker vi missat eller glömt ställa frågor 
om? 

 

110.  R1 Nej  

111.  I Perfekt och ifall vi har fler frågor får vi höra av oss till dig då?  

112.  R1 Ja absolut.  

113.  I Toppen, då var vi klara med den här intervjun. Tack så mycket 
för att du ville vara med. 
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Appendix 6 – Interview 2 (R2) 

Dimension Colour ID 

Information Quality Turquoise InQ 

System Quality Green SyQ 

Service Quality Red SeQ 

Intention to Use Yellow IU 

Use Pink U 

User Satisfaction Grey US 

Net Benefits Dark Yellow NB 

 

Information 

Stakeholder group: Healthcare professional 

Respondent: R2 

Time and type: 2021-04-26, 09:00, video call Zoom 

Participants: R2, Daniel Ekelund (I) and Albin Ekwall (I) 

 

Row # Person Information Code 

1.  I Hej. Vi tänkte börja med att du får berätta lite om dig själv och 
ditt nuvarande yrke. Vad har du för rollbeskrivning och vad har 
du för erfarenhet av informationssystem i vården? 

 

2.  R2 Jag har arbetat som läkare.  

3.  I Kan du berätta lite mer?  

4.  R2 Jag har inte jobbat på sjukhus. Men om vi pratar om datajour-
nalsystem nu, så finns det nu flera i Region Skåne. De två stora 
är Melior och PMO. Melior är det system som då finns på sjuk-
husen och är det datajournalsystem som finns på sjukhusen och 
PMO är det datajournalsystem som finns inom primärvården, 
vårdcentraler. Och de kan inte riktigt kommunicera med 
varandra de systemen. Sen finns det ytterligare datajournalsy-
stem som är jätteviktiga men som används inom vissa 

SyQ 
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nischområden, såsom mödrahälsovård och operation. Men 
ingen av de här datajournalsystemen kommunicerar med 
varandra, utan de är enbart fungerande inom sitt eget system 
och all kommunikation i praktiken kan man förenkla att säga 
att all kommunikation mellan systemen sker via papper. Lite 
förenklat. 

5.  I Kan du berätta lite om vad du har jobbat som, lite mer om dig 
själv? 

 

6.  R2 Jag har under mitt liv i mitt liv i Skåne jobbat inom vårdcen-
tralsdelen och jobbat i det som nu är PMO, och tidigare PMO:s 
föregångare. Där har jag varit verksamhetschef och distriktslä-
kare, och jobbat i de systemen. Sen jobbade jag sedan 90-talet 
med samverkansfrågor. För att sjukvården ska funka så behö-
ver vi samverka. Till skillnad från många andra områden kon-
kurrerar vi inte med varandra, utan det viktigaste är att vi sam-
verkar med varandra, vi fördelar uppdragen oss emellan inom 
sjukvården, i ett inte konkurrerande utan i ett samverkansper-
spektiv. Och då har jag varit chef kan man säga för den enheten 
som från primärvårdens sida står för samverkan. Hur ska vi 
samverka med sjukhusvården eller specialiserad vård kallar jag 
det? Det finns då en hel organisation för det för att den samver-
kan ska funka. Så vi vet var vi har varandra och att vi gör rätt 
saker. Dels att vi gör rätt saker, dels att patientens väg genom 
systemet är någorlunda tydligt beskriven eftersom de flesta… 
Det finns många väldigt likartade patienter, så att man då hittar 
likartade vägar för dem. Sen har vi det som komma ska, SDV, 
det har jag jobbat med på slutet också. Och SDV är tänkt, eller 
rättare sagt ska bli det första gemensamma journaldata- och in-
formationsdatasystemet för hela den sjukvården som Region 
Skåne betalar. Det har inte funnits det förr så det blir det första, 
och det kommer skapa helt nya datatekniska möjligheter att 
göra de här vägarna synliga och mer lätta att hantera. Och det 
har jag då jobbat med på olika sätt inom SDV. Det är väl en li-
ten beskrivning om vad jag har gjort. 

SyQ 

7.  I Om vi relaterar till information i systemen, till exempel hur det 
är att få en överblick över patienter, kan du beskriva hur man 
hittar information i det här PMO eller i systemen generellt? Hur 
går man till väga? 

 

8.  R2 PMO är ett öppenvårdssystem som är uppbyggt efter öppenvår-
dens önskemål och behov och där finns information från den 
öppenvård som använder PMO och det då i vårt fall, Region 
Skåne, så är vi flera vårdgivare som det heter. Alltså ägare. Och 
varje ägare har sitt skikt i PMO och det finns massa sekretess-
begränsningar men med patientens… Ja, då kan man då lyfta 
all information om en patient på ett ganska enkelt sätt i PMO så 
jag kan få fram all information om den patienten jag har 

InQ, 
SyQ 
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framför mig medpatientens godkännande som finns i PMO. 
Och det finns då olika flikar kan man säga så att olika typer av 
informationsmängder samlas i olika flikar det vill säga journal-
text ligger i en flik och utförda undersökningar finns i en annan 
flik, utförda konsultationer finns i en tredje flik. Och det är 
hyggligt lätthittbart, men däremot får vi inte alls, vi kan inte se 
sjukhusens… Vare sig sjukhusens öppenvård eller slutenvård. 
Utan då kan man via länksystem komma in i det. Men om vi nu 
bara pratar om PMO. I PMO kan man inte se det. Kan man då 
föra in information i PMO men det blir ändå så att det inte är 
hela patientens sjukhistoria. Hela patientens sjukhistoria finns 
inte att tillgå. 

9.  I På vilket sätt är det problematiskt?  

10.  R2 Ja det är ju problematiskt i alla mer komplicerade fall kan man 
säga. Och då måste man hålla informationsmängden i bägge sy-
stemen. Man måste sammanfoga dem. Sen kan man säga att om 
vi hade haft ett system där all information fanns synlig helt ose-
lekterat och det inte gick att göra urval, då hade det systemet 
blivit problematiskt i det perspektivet att det hade blivit en 
överinformation därför att mycket av det jag gör kanske inte 
andra än just jag och patienten behöver veta. Mycket av det vad 
som sker på en sjukhusavdelning med samma patient behöver 
jag inte veta. Så att det ska gå att selektera information. Men att 
man inte överhuvudtaget har en del av det på ett enkelt sätt gör 
att man kan missa. Man kan i onödan gara samma sak eller 
man kan dra fel slutsats. Det är något man borde ha gjort, som 
man inte gör. 

InQ, 
SyQ 

11.  I Men du sa att om man flyttas från, låt säga Melior till PMO det 
vill säga sjukhus till primärvård, så flyttas man via papper, in-
formationen och patienten? Skulle du beskriva det så? 

 

12.  R2 Ja det skulle jag. SyQ 

13.  I Om en patient har varit på sjukhus, kan det då saknas informat-
ion för er i PMO. 

 

14.  R2 Ja. InQ 

15.  I Informationen är med andra ord inte alltid aktuell?  

16.  R2 Nej, alltså vi har... Det är från bägge hållen. Man har inte den 
senaste, eftersom man inte har tillgång till den andres system 
per automatik, så kan det absolut saknas aktuell information, ja. 

InQ 



Healthcare Professionals’ Usage of eHealth Systems  Ekelund and Ekwall 

 

– 83 – 
 

17.  I Utifrån ditt perspektiv, skulle du säga att systemen ni använder, 
har all nödvändig information för att du ska kunna lösa dina ar-
betsuppgifter? 

 

18.  R2 I praktiken är det så i väldigt många av fallen, att man har den 
nödvändiga informationen. Och det andra är att den mänskliga 
faktorn griper in och ser till att ta fram den information som 
man bedömer vara nödvändig. Så att i de allra flesta fall upp-
står inga vad vi kallar patientsäkerhetsrisker. Det är ett begrepp 
vi har. Uppstår en risk för en patient, om det till exempel sak-
nas information. I de allra flesta fall överbryggar människor de 
patientsäkerhetsriskerna. Hade de (läs människorna) inte gjort 
det, hade riskerna uppstått vid många tillfällen. 

InQ, 
NB 

19.  I Kan du utveckla det du säger att det mänskliga överbryggar?  

20.  R2 Det är läkare eller sjuksköterskor som förstår att här saknas in-
formation och se till att antingen leta rätt på det i det andra sy-
stemet. Eller det kan vara ytterligare ett tredje system som man 
behöver gå in i, så hittar man det. Eller man tar höjd för att det 
kanske kan vara på det eller det sätter så tar man höjd för det i 
sin hantering av patienten. Så att ingen risk uppstår, som skulle 
uppstått i annat fall. 

InQ, 
NB 

21.  I Så man går lite på känsla eller man går lite på säkerhetshöjd?  

22.  R2 Ja, så kan man säga. Det är väl det som skiljer människan från 
maskinen. Att människan förstår att i den här komplexa situat-
ionen är någonting som fattas också ställer man en fråga till, 
också får man reda från patienten att ” jag var ju inlagd igår, 
visste du inte det?”. Fast att den hade berättat allting, så hade 
inte patienten sagt det därför att patienten trodde i sin enfald att 
jag visste det. 

InQ 

23.  I Hur skulle du säga att det är när ni lägger in information i sy-
stemen? Är det enkelt och strukturerat? Varierande mellan lä-
kare hur ni gör? 

 

24.  R2 Ja alltså all text är fritext. Man kan göra fritextsök, det kan man 
göra, men det är inte så många som använder den funktionen, 
men det kan man göra. Det är enkelt att lägga in, eftersom var 
och en gör som de vill. Många skriver sina journaler själv, inte 
alls majoriteten, men ändå hyggligt många. För få, men i alla 
fall. En del kan man säga. Så att systemet det är ganska lätt på 
det sättet att lägga in information. Men nackdelen är att det inte 
är strukturerat och det är svårt att hämta ut strukturerad inform-
ation. 

InQ, 
U 
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25.  I Är det snarare svårare att hitta information än att lägga in in-
formation? 

 

26.  R2 Ja. InQ 

27.  I Upplever du att användare är medvetna om var information ska 
dokumenteras? 

 

28.  R2 Ja, det finns en norm som sen alla avviker från ibland. InQ 

29.  I Upplever du att när du arbetar att det är lätt att få en överblick i 
systemen? 

 

30.  R2 Nej, det förutsätter mycket aktivt arbete att syntetisera inform-
ation. Det gör det. Om man går in i en patients journal som inte 
är min patients journal, så är det inte lätt att få en överblick, 
nej. 

InQ 

31.  I Om vi nu går vidare till kopplade mer till era system i sin hel-
het, istället för informationen som de lagrar. Hur skulle du säga 
att tillgången till datorer för att komma åt systemen var när du 
jobbade? 

 

32.  R2 Ja, alltså det var relativt få driftsavbrott. I början, men det är 
väl så det är, var det väldigt mycket driftsavbrott. Men om vi 
nu tar de senaste åren. Så har det varit få driftsavbrott. Det har 
varit få, vissa riktigt problematiska, men i stort har det varit, 
funkat bra. 

SyQ 

33.  I Kan du beskriva något av det som har varit problematiskt?  

34.  R2 Och de kommer jag nu inte ihåg orsaken till, ärligt talat. Men vi 
hade några, där man hade, och jag är inte säker på att det var 
PMO vi hade då för det kan ha varit andra system som intera-
gerar. Men vi fick leva på papper under ett par dagar, och allt 
sköttes på papper. Vi hade egentligen ingen information om pa-
tienten, vilket betydde att det var väldigt mycket vi inte kunde 
göra. Men samtidigt är det faktiskt så att man kan göra väldigt 
mycket ändå. Man taget höjd på det sättet som ni beskrev. 

SyQ, 
InQ 

35.  I Hur skulle du säga att systemen var att använda?  

36.  R2 Om man struntar i sambanden med andra delar av sjukvården 
så är det en hyggligt god användarvänlighet enligt de mål och 
villkor som fanns. Men enligt de mål och villkor som finns idag 
är det inte alls så. Man skulle vilja ha mycket högre sökbarhet, 
mycket större möjligheter att koppla ihop patient och problem 
till exempel. Det vill säga man det kommer ett larm om ett lä-
kemedel då skulle man vilja och kunna hitta alla patienter som 

SyQ 
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står på det läkemedlet, enligt önskemål idag som det systemet 
inte alls har idag. 

37.  I Hur ser det ut med inloggningar?  

38.  R2 Vi har, det ligger utanför PMO, för det är Region Skåne och de 
har någonting som heter Single Sign-on, det är väl något pro-
gram i sig tror jag. som man då loggar in i, och så finns det ett 
antal program som är knutna till det. Så att när man sen går in i 
PMO, hämtar PMO det jag redan har loggat in. Det tar väl en 
halv minut eller en minut, men jag loggar inte in en gång till 
utan den hämtar det. 

SyQ 

39.  I Om vi fortsätter lite på det spåret, hur var det med responstider 
i systemet? 

 

40.  R2 När man är inne i systemet pratar vi nu då?  

41.  I Ja, precis.  

42.  R2 Det var periodvis trögt. Så är det. SyQ 

43.  I Du ställde en följdfråga om ”inne i systemet”? Vad tänkte du 
annars på? 

 

44.  R2 Ja alltså, sen har vi vissa integrerade program. Som vi går ytter-
ligare in i. Och de stora integrerade programmen är via något 
som heter Paraplyportalen, där det finns ett antal sjukvårdssy-
stem kopplade till det. 

SyQ 

45.  I Till exempel?  

46.  R2 Om jag går in i PMO ser jag mina provsvar, men går jag in i 
Paraplyportalen ser jag alla provsvar. Eller jag ser provsvar be-
ställda från PMO. Men om jag går in i Paraplyportalen ser jag 
provsvar beställda från vem som helst. Och prover tagna från 
vem som helst, röntgenundersökningar gjorda av vem som 
helst. Medan i PMO ser jag bara det som är gjort och beställt 
från PMO. 

SyQ 

47.  I Hade ni möjligheten att växla mellan patienter på ett lätt sätt? 
Att på ett enkelt sätt gå från en patient till nästa? 

 

48.  R2 Ja, det tycker jag. SyQ 

49.  I Hur många system använde du aktivt? Du nämnde Paraplypor-
talen. 

 



Healthcare Professionals’ Usage of eHealth Systems  Ekelund and Ekwall 

 

– 86 – 
 

50.  R2 Ja du. Jag tror att, om man pratar om en dag i en distriktsläka-
res liv. Så kommer man nog lätt upp ett dussin system, det tror 
jag. 

SyQ 

51.  I Kunde man på ett smidigt sätt växla mellan systemen och var 
det problematiskt? 

 

52.  R2 Mellan vissa av systemen går det hyggligt snabbt, i vissa fall är 
det krångligare. Där ingår de till exempel inte i det där Single 
Sign-on. Apodos är ett annat system där man måste logga in. 
Som hanterar läkemedel i hemsjukvården kan man säga. 

SyQ 

53.  I Hur var det för dig att lära dig använda systemen?  

54.  R2 Man lär sig inte alla på en gång, om man nu inte kommer ny, 
utan man har en uppsättning som man har lärt sig. Dessutom 
har man lärt sig mer eller mindre kloka vägar runt problem. Det 
kanske inte är genvägar, men det blir genvägar för en själv, 
därför att man vet att visa vägar är stoppade. När det nya syste-
met kommer kan det ofta vara, eftersom det kan har en egen 
grafik och ha egna sätt att vara uppbyggt så är det ofta lite in-
körningsbesvär, ja.  

SyQ 

55.  I De här problemen du beskriver som du tar genvägar för, vilka 
problem skulle det kunna vara? 

 

56.  R2 Nu är det så att problemet är att jag inte har jobbat speciellt ak-
tivt med PMO på något år, eftersom jag har jobbat lite mer ad-
ministrativt. Så att jag kommer lite dåligt ihåg. Jag kan kanske 
inte ge helt tydliga exempel. 

 

57.  I Det är okej. Men svårigheter fanns med andra ord?  

58.  R2 Ja.  

59.  I Finns det några direkta fördelar med användningen av syste-
men? 

 

60.  R2 Fördelar med PMO, det beror på vad man jämför med. Vi hade 
tidigare journaldatasystem som hade sina fördelar, kunde 
koppla ihop familjer, som inte PMO kan. Men jämfört med ti-
digare journaldatasystem så hade vi ändå totalt sätt en bättre 
överblick med PMO. Om vi tar och jämför PMO mot Melior, 
så är PMO mycket mer anpassat för öppenvård än Melior som 
är anpassad för slutenvård med massa olika skikt och fack som 
är mycket mer uppdelat i områden på ett sätt som inte skulle 
gynnat oss. Så att jämfört med Melior så är PMO en klar fördel. 
Om vi jämför med papper, är det klart att datajournal har 

SyQ, 
InQ, 
NB 
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väldigt många olika fördelar i form av tillgänglighet och hitt-
barhet (läs sökbarhet). 

61.  I Finns det möjlighet för bildhantering eller motsvarande i PMO?  

62.  R2 Nej, egentligen inte. Utan bildhanteringssystem låg utanför.  

63.  I Du beskrev att man från användare till användare har lite olika 
sätt att göra saker på i systemen, men tror du att folk är med-
vetna om hur systemen bör användas, att man ska ha en gene-
risk användning? 

 

64.  R2 Man kan säga att det finns två olika sätt att se på detta. Det ena 
är att sannolikt är det bra om ett system ger möjlighet till flera 
kloka val. Så kan man säga. För dels är situationerna så varie-
rande. En läkare eller sjuksköterska kan behöva använda flera 
olika sätt att hantera väldigt likartade problem. Ur det perspek-
tivet ska det inte enbart finnas en väg. Har man bara en väg så 
blir den sannolikt väldigt krånglig. Men alla moderna system 
har oftast många vägar. Men jag tror att det är många som an-
vänder så kallade genvägar som inte är de bästa vägarna, och 
där känner vi inte till den bästa vägen. Och det har också att 
göra med att systemen blir så komplicerade att det är svårt för 
systemen att förutsäga problem. Dessutom lär man sig som an-
vändare, som användare orkar man inte ringa till någon support 
och fråga, utan man hittar vägar runt de där buggarna, som 
kanske inte alltid är buggar. Eller är de också en bugg ett tag 
sen så arbetas de bort, då behåller man sitt andra tänk. 

U, 
SyQ, 
SeQ 

65.  I Skulle du säga att det är enkelt att göra fel i systemen?  

66.  R2 Ja det är enkelt att hitta egna vägar, eller nej det är inte fel att 
hitta en egen väg. Nej det är inte så öppet att det är enkelt att 
hitta en egen väg. Det blir lite krångliga vägar ja. 

 

67.  I Förekommer det att man begår misstag som är svåra att åter-
vända från i användningen? 

 

68.  R2 Periodvis var det så att systemet kraschade väldigt lätt, när det 
var nytt. Och det var nog därför att man kom in i sådana blind-
vägar på något sätt så tålde inte systemet det, så det stängde ner 
sig helt enkelt. Det skapade stor irritation i början. Min erfaren-
het är ändå att det har minskat kraftigt. Låsningar av systemet, 
det är klart att det förekommer, men inte jätteofta nu, inte varje 
dag alltså. 

SyQ 

69.  I Du nämnde att man inte riktigt orkade ringa till support om 
problem uppstod, men hur såg möjligheterna ut för er att får 
support om det behövdes i systemen? 
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70.  R2 Det tar alltid längre tid än vad man önskar (läs. att få support). SeQ 

71.  I Men det fanns tillgång till support?  

72.  R2 Ja, jo. Det finns alltid tillgång till support. Men i praktiken tar 
det alltid för lång tid. Om det då beror på att vi som jobbar i 
detta har för höga krav eller vad, men i praktiken tror jag nog 
att alla upplever att det tar för lång tid med support. Mycket 
support kan också finnas hemmavid, i form av lokal IT-ansva-
rig, som då kan hjälpa till och lösa upp. Men om man då har en 
patient och ska man börja springa och hämta den, också kom-
mer den, och även om den kommer bums, så tar det viss tid i 
alla fall. 

SeQ 

73.  I Hur skulle du säga att kvaliteten är på supporten?  

74.  R2 När man kommer fram, då finns det två sorters problem, de 
problemen som de löser lätt och de problemen som inte är lös-
bara. Men det är väl så i alla datasystem. 

 

75.  I När det uppstår problem, brukar supportpersonalen förstå vad 
det är för fel och problem eller finns det någon slags vägg? 

 

76.  R2 Jag tycker att de förstår problemen. SeQ 

77.  I När systemen började implementeras, blev ni utbildade i dem 
då? 

 

78.  R2 Ja. SeQ 

79.  I Var utbildningen tillräcklig?  

80.  R2 Ja det tycker jag nog. Sen i alla sådana här förändringar så det 
varken användare eller arbetsgivaren orkar med är uppföljning 
och fortbildning. Det hade nog alltid varit gynnsamt egentligen, 
men ska jag vara riktigt ärlig tror jag att det inte bara är arbets-
givaren som felar där utan jag tror att även många av oss som 
arbetare tycker det blir tråkigt att sitta på skolbänken igen. 
Alltså man skulle nog förmodligen efter en viss tid, om det är 
efter en månad eller efter vad, ha en systematiserad uppfölj-
ning. Till exempel för att de här konstiga genvägarna man har 
hittat skulle rättas till. 

SeQ 

81.  I Om man tänker på nya medarbetare som till exempel kommer 
från utanför regionen och inte använt era system, vet du om de 
får någon formell utbildning eller man kanske lär sig av sina 
kollegor enbart? 
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82.  R2 Man lär sig lokalt på vårdcentralen. Det är inga paket av utbild-
ningar, utan man lär sig på vårdcentralen. 

SeQ 

83.  I Varför använder du systemen?  

84.  R2 Jag måste. Det är ett av mina allra viktigaste verktyg, journal-
datasystemet. Så jag använder journaldatasystemet vid varje 
patientkontakt. Om det sen är telefon eller papper eller om pati-
enten är hos mig. Jag använder det därför att jag söker inform-
ation och därför att jag skall skriva ner information. Och den 
informationen jag söker är ofta komplex information som jag i 
min hjärna ska syntetisera till en ny informationsmängd så att 
säga. 

IU, 
U, 
InQ 

85.  I Var det obligatoriskt att använda systemen?  

86.  R2 Ja vi har inget annat sätt att se informationen på. IU 

87.  I Fanns det något system som du aktivt försökte undvika?  

88.  R2 Jag var lat så jag gick aldrig in i Melior. Utan då hade jag andra 
tricks för att komma åt den informationen. Man kan alltså 
logga in i Melior men jag tyckte att det var så tråkigt så att jag 
löste det på annat sätt. 

IU 

89.  I Specifikt, varför var det så tråkigt?  

90.  R2 Ja Melior är uppbyggt på ett, i ett vårdperspektiv, krångligare 
sätt. Det tog lång tid att komma in i det och göra de där hoppen 
in i Melior. Också skulle det tagit lång tid att lära sig. Så att jag 
hittade den informationen på annat sätt. Det finns något som 
heter Nationell patientöversikt som vi inte alls har pratat om, 
där informationsmängder ifrån olika system är synbara och det 
är då ett sätt att hitta information samlat från flera olika system. 
Så det är ett sätt att kringgå. Det är ett urval, så att NPÖ, eller 
Nationell patientöversikt, ersätter inte de olika systemen, men 
det är ett sätt att lösa problemet att istället gå in i ett annat jour-
naldatasystem. 

SyQ, 
InQ 

91.  I Vilka uppgifter upplever du som enklare vid användningen av 
systemen? 

 

92.  R2 När man hade inlagt medicin var det enkelt att, vad vi ut-
trycker, förnya recept eller skriva recept, det tycker jag. 

U 

93.  I Fanns det några arbetsuppgifter som blev svårare vid använd-
ningen av systemen? 

 

94.  R2 Ja, alltså är det olika flikar eller olika fack för olika former av 
information, och det är inte idealt vad gäller det vi kallar 

U 
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remisser eller konsultationer, det är det inte. Det är krångligt el-
ler onödigt krångligt. 

95.  I Varför är det så? Varför tycker du att det är onödigt krångligt?   

96.  R2 Ja det blir dubbelbokföring, och likadant med röntgen. I det 
ideala systemet så skulle man då kunna skriva ”patienten har 
missljud (?) på övre lungorna” och ”den och den sorten och 
skulle skickas på röntgen” så skulle den textmassan kunna per 
automatik också finnas i röntgenremissen per automatik också 
finnas i en remiss till akuten kanske, säger vi. Men då måste det 
göras på tre ställen, dels i journaltext, dels så ska man gå in i 
fliken röntgen och skriva och sen ska man gå in i fliken remiss 
akuten och skriva. 

SyQ 

97.  I Så det var en del dubbelarbete med andra ord?  

98.  R2 Ja. SyQ 

99.  I Fanns det några andra scenarion där du upplevde att det fanns 
dubbelarbete. 

 

100.  R2 Det finns det säkert.  

101.  I Du nämnde i början av intervjun när man jobbar mellan Melior 
och PMO att det var pappersarbete för att föra över informat-
ion, det kan ju vara ett exempel på dubbelarbete. 

 

102.  R2 Ja. Det kan komma slutanteckningar i pappersform från sjuk-
vården också behöver det då skannas in i PMO. Eller ett urval 
av det ska skannas in. Så att jag ska sitta och bedöma vad som 
ska skannas in. Där finns det jättemycket dubbelarbete in kon-
takterna mellan de här olika systemen. 

SyQ 

103.  I Upplever du även att det är dubbelarbete när man ska läsa om 
patienter, att samma information återkommer flera gånger, som 
kanske inte hade behövts återkomma? 

 

104.  R2 Ja, så är det. Just eftersom det inte går att strukturera på det sät-
tet så istället för att leta efter viss information så har nog flera 
av oss den metoden att vi bryr oss inte om att leta utan vi upp-
repar informationen vid det aktuella mötet. Och då tynger det 
bara journalen med onödig text egentligen. 

SyQ 

105.  I Vad har du för erfarenhet kring pappersanvändningen i ditt ar-
bete? 

 

106.  R2 Det är så att inget datasystem hittills har reellt minskat pappers-
förbrukningen om man säger så. Jag tror man var försiktigare 
med papper när man bara hade pappersjournal faktiskt. Man 

SyQ 
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skriver ut massa papper av olika skäl. Nu börjar det finnas till-
gång så att man kan ha med en bärbar dator i hem, men det har 
det inte funnits alltid. Och då plockar man istället ut på papper 
för att ta med sig hem till patienten. Också skriver man på pap-
per också tar man tillbaka till vårdcentralen, sen kastar man alla 
papper. 

107.  I Så pappersanvändningen har inte riktigt minskat?  

108.  R2 Nej. Alltså det är jättemycket som går på papper internt inom 
sjukvården fortfarande. 

SyQ 

109.  I Överlag, anser du att systemen stöttar dig i dit vardagliga ar-
bete? 

 

110.  R2 PMO, ja. U 

111.  I Är du tillfredsställd med systemen?  

112.  R2 Nej. De flesta som jobbar med PMO har nog många synpunkter 
och önskemål om förbättringar, så är det. Sen kan man säga att 
det blir byte till det nya system som heter Millennium eller 
SDV, när det bytet är gjort, kommer PMO aldrig ha varit så bra 
som när bytet är gjort. 

US 

113.  I Det är typiskt. Vilka fördelar upplever du med PMO?  

114.  R2 I förhållande till vad?  

115.  I Exempelvis till om du hade varit utan det?  

116.  R2 Nej, men dagens sjukvård hade fungerat jättedåligt, förutom då 
enstaka dagar. Bokning som är integrerad i journalen på ett väl-
digt fint sätt. Och receptskrivning som är integrerad journalen 
på ett väldigt fint sätt. Och via det som jag kallade Paraplypor-
talen, hittbarheten (läs. sökbarheten) av en mängd olika data 
kring den enstaka patienten på ett väldigt fint sätt. Så att det 
finns jättemånga fördelar med detta. Om vi tar sen på vårdcen-
tralen så olika professioner på vårdcentralen eller i öppenvår-
den som finns i samma system kan man då plocka fram olika 
vyer, men de finns där. Och om patienten, många flyttar ju, det 
är inget konstigt, det är en norm att flytta, och om man då flyt-
tar inom Region Skåne i alla fall så finns hela journaldataban-
ken med och finns, det är bara att trycka på en knapp så finns 
den på nästa ställe, vilket det ju inte fanns förut utan då var det 
jättemycket bekymmer att överföra information från ett annat 
system. Det kunde vara samma journaldatasystem men de 
fanns inte i samma burk och de fanns inte åtkomliga för 
varandra. Men nu finns allting där. Det är jättestora fördelar. 

NB, 
SyQ, 
InQ 
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117.  I Om man skulle byta region då?  

118.  R2 Då går det i dagsläget inte. Och det kommer inte gå imorgon 
heller. 

 

119.  I Hur gör man då?  

120.  R2 Ja, då uppstår eller det är ett informationsöverföringsproblem, 
så enkelt är det. Då finns den här NPÖn, Nationell patientöver-
sikten, där man kan titta på patientens journal från gamla var 
man nu bodde innan, Stockholm, Småland, Halland eller Blek-
inge, men man får i praktiken beställa sammanfattningar och 
föra över sammanfattningar till PMO eller Melior eller kom-
mande SDV. 

InQ 

121.  I Vilka fördelar och nackdelar för patienter blir det när du använ-
der PMO? 

 

122.  R2 PMO ger patienten massor med fördelar. Man kan genom att 
sjukvården snabbt kan få en överblick så kan också patientens 
frågor snabbt bli besvarade. Man har tillgång till sin journal 
men den är inte strukturerad ur patientens synpunkt. Den är 
sjukvårdens verktyg, den är inte patientens verktyg. Jag tror 
inte att journal ska vara det, det blir jättekonstigt, det går inte 
att uppfylla bägge de villkoren på ett bra sätt. Så att i alla fall, 
när patienten kommer till vårdcentralen i detta fall då, så när 
den kommer receptionen blir man hittad som patient, man går 
till labb man blir hittad direkt som patient i journaldatasyste-
met. Man kan gå till den ena eller andra professionen och man 
blir hittad snabbt. Information som är gjort på labb finns direkt 
tillgänglig på nästa ställe, och så vidare. Så ur patientens syn-
punkt är det jättestora fördelar. Sen, de flesta patienterna förstår 
inte att vi inte har tillgång till andra vårdgivares eller sjukhu-
sens information. För dem hade det varit självklart att vi hade 
haft det, men det har vi ju då inte tyvärr. 

NB, 
SyQ, 
InQ 

123.  I Vilka är fördelarna och nackdelarna för annan personal när du 
använder systemen? 

 

124.  R2 För till exempel sjuksköterskor i telefon är det otroligt viktigt 
att snabbt och enkelt ha tillgång till patientens, hela vårdcen-
tralsbild. Vi avhandlar väldigt mycket. Det är inte en profession 
som avhandlar alla problem utan en patients situation avhand-
las ofta hos många olika individer. Och då har alla individer 
inom sjukvården tillgång till samma information och kan skriva 
ner och notera och det kan bli läsbart för alla andra. Att vi har 
en gemensam journal för primärvården och att den är läsbar för 
alla vårdcentraler. Om man går idag i Båstad och imorgon i 

InQ, 
NB 
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Ystad så finns det antecknat i samma journalsystem. Och det är 
jättestora fördelar för personalen som jobbar. 

125.  I Och även för organisationen som helhet?  

126.  R2 Ja verkligen. NB 

127.  I Det var egentligen alla frågor vi hade att ställa och vi tycker vi 
har fått bra svar på våra frågor. Men är det något annat du 
skulle vilja tillägga som du känner att vi inte har ställt frågor 
om?   

 

128.  R2 Jag kan säga två bitar. Det behövs absolut ett system där all in-
formation är mer tydligt sammanförd. Och det andra är att om 
det systemet blir för krångligt uppbyggt så att det har för få 
vägar i sig. Man ska bara göra efter vissa vägar. Till exempel 
om det då blir uppbyggt efter specialiserad vårds önskemål som 
mer är inriktade på olika sjukdomar, än vi som mer är inriktade 
på ett helhetsbegrepp. Då kommer det bli jättestora gnissel och 
problem för de delarna av sjukvården som jobbar huvudsakli-
gen utifrån helhetsproblematiken. Det var då det som skiljde 
Melior från PMO. Hade vi jobbat med Melior och vetat att det 
fanns ett PMO hade vi hela tiden velat byta till ett PMO. Fastän 
vi hade ett system med sjukhusen. Så det nya systemet behöver 
ge bägge vyerna, och det vet jag inte om det kommer ha även 
om jag jobbat lite med det. 

SyQ, 
InQ, 
NB 

129.  I Och detta med anledning att man har olika behov i sina yrkes-
roller? 

 

130.  R2 Ja.  U 

131.  I Så att en specialist kanske behöver den specifika vyn, medan 
du som kanske allmän behöver en mer överblicksvy? 

 

132.  R2 Ja. Ja men det man brukar säga, som inte är så svartvitt egentli-
gen är: sjukhusläkarna följer sjukdomar, allmänläkarna följer 
patienter. Och det är klart det är jätteviktigt för en ortoped att 
kunna strukturerat se processen att operera en höftartros, för-
slitning i en höft, och kunna se både den informationen jag har 
skrivit som allmänläkare före och effekter efter. Men för mig är 
det jätteviktigt att fru Andersson inte blir 15 olika stuprör, höft 
och hjärta och lungor och mage, och att de stuprören inte går 
att fånga upp som en helhet. Därför att då fungerar inte mitt ar-
bete med fru Andersson. 

InQ 

133.  I Det var allt från vår sida om du inte har något annat att tillägga.  

134.  R2 Nej det har jag inte.  
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135.  I Då tackar vi så mycket för din medverkan!  

136.  R2 Tack ska ni ha och lycka till!  
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Appendix 7 – Interview 3 (R3) 

Dimension Colour ID 

Information Quality Turquoise InQ 

System Quality Green SyQ 

Service Quality Red SeQ 

Intention to Use Yellow IU 

Use Pink U 

User Satisfaction Grey US 

Net Benefits Dark Yellow NB 

 

Information 

Stakeholder group: eHealth developer 

Respondent: R3 

Time and type: 2021-04-27, 14:00, video call Zoom 

Participants: R3, Daniel Ekelund (I) and Albin Ekwall (I) 

 

Row # Person Information Code 

1.  I Kan du beskriva vad du har för nuvarande yrke?  

2.  R3 Ja, i grunden är jag ju läkare. Men min roll nu för tiden är i 
form av att jag är chef.  

 

3.  I Okej, vad skulle du då säga att du har för arbetsuppgifter?  

4.  R3 Ja de vanliga chefsuppgifterna, leder arbete och projekt på så 
sätt att de följer tidsplan och budget. 

 

5.  I Så hur kan en vanlig dag se ut?  

6.  R3 En vanlig dag kan vara väldigt olika, det kan vara allt från mö-
ten med andra chefer och styrgrupper där vi tex diskuterar de-
taljerade operativa saker, nästan på sakfrågenivå angående det 
vi ska leverera ut, dvs SDV. Sen går min roll även mycket ut på 
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att vara föredragande i olika situationer och möten. Sen kan jag 
även ha ett två timmars möte med Västra Götaland som har 
upphandlat samma system som vi i Skåne 

7.  I Så hur länge har du jobbat som chef inom ditt område?  

8.  R3 Inte särskilt länge. Sedan årsskiftet.  

9.  I Okej, men vad har du för relation till eHealth?  

10.  R3 Med mina tidigare roller så har eHealth varit en väldigt viktig 
del i utvecklingsarbetet. Att ständigt driva digitaliseringspro-
cessen framåt och att introducera nya lösningar som förbättrar 
för invånarna genom olika eHealthlösningar. Sen under de 1.5 
åren med Covidpandemi så har vi även jobbat mycket snabbare 
med digitala lösningar för att kunna hantera patienterna. Så min 
relation med eHealth har varit väldigt nära under ganska många 
år.  

 

11.  I Finns det några specifika system du jobbat med eller har det 
varit mest generellt? 

 

12.  R3 Hur menar du? Sjukvården har ju nämligen sina digitala system 
och det är dem vi jobbar med. Sen har det ju funnits en massa 
olika system, stora som små. Sen så är det ju så att med det nya 
systemet så ska man ju samla ihop allt detta till en plattform 
istället. Så en väldig massa av dessa gamla system försvinner. 
Det systemet heter ju då Millenium, ett Amerikanskt system. 

SyQ 

13.  I Ja okej, toppen, men då tänker vi att vi rör oss vidare till nästa 
del av intervjun. Där vi fokuserar lite mer på informationen 
som lagras i systemet. Med det sagt så vill vi fråga, varför du 
tror att kvalitén på informationen i systemen är viktig? 

 

14.  R3 Vi sysslar med sjukvård och då är ju naturligtvis den informat-
ion som de som jobbar får framför sig av ytterst vikt att den är 
korrekt. Sen även att den helst då är i realtid. Dagens system är 
ju absolut inte så. Dels dokumenteras det, dels att sekreterare 
skriver vilket leder till att det kan ligga högar som tar lång tid. 
Sen är det inte synkat mellan de olika sjukvårdsaktörerna, inte 
ens med de inom offentlig vård men absolut inte med de inom 
privat. Så informationskvalité är ju A och O för patientsäker-
heten.  

InQ, 
SyQ 

15.  I Så hur säkerställer ni då att informationen är av hög kvalité?  

16.  R3 Ja det är ju hela syftet med att byta vårdsystem i region Skåne. 
Sen kommer vi ju vara först i hela Sverige, vilket kan komma 
till att ställa till problem men det kanske ni kommer till senare. 
Men en sak med att säkerställa kvalité är ju att information 

InQ 
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måste ju som sagt följa med. Går man från primärvården så 
måste den informationen kunna följa med en när man sedan går 
till sjukhuset. Detta skulle till exempel vara att man endast har 
en läkemedelslista och så har det ju inte varit. Så att säkerställa 
informationens kvalité är ju väldigt viktigt här. Sen för patien-
ten så kan det innebära att de inte behöver bli tillfrågade så 
många gånger om samma saker. Sen en annan sak som inte är 
direkt relaterad till frågan är ju att vi kan använda oss av in-
formationen på ett annat sätt i hälsoförebyggande sätt som man 
inte kunnat göra tidigare.  

17.  I Kan du utveckla lite angående varför det är svårt att vara först 
med detta i Sverige? 

 

18.  R3 Hur lång tid har vi på oss? Man kan säga såhär, det system som 
motsvarar de kraven vi ställer, dvs att kunna visa data i realtid 
och att kunna samla ihop data på det viset vi vill, och att kunna 
ha en läkemedelslista och alla andra saker. Det innebär att det 
inte finns en enda svensk leverantör som har sådana system. 
Utan då blev det en amerikansk leverantör vilket i sig är ett 
problem. Sen är ett ytterligare problem att all mordern IT-drift 
är molnbaserad. Och i detta system med en amerikansk leve-
rantör där vi även har köpt in drift så innebär det att för att få 
den driftsäkerhet vi vill ha så kan man inte bara drifta det i Sve-
rige utan man måste ha teknisk support både från USA och från 
Indien för att få dygnet runt support och då kommer ju tredje-
landsproblematiken in i det hela. Vilket påverkar datalagring 
och dataöverföring. Så vi råkar ju ut för ett antal juridiska frå-
geställningar. Huvudsakligen tre, den svenska offentliga sekre-
tesslagstiftningen som i detta sammanhang egentligen är 
kanske ett mindre problem. Det andra är det som heter cloud 
act, det vill säga att Amerikanska myndigheter har rätt att ut-
kräva data från amerikanska leverantörers system även om da-
tan inte lagras i USA. Sen är det ju även hela GDPR lagstift-
ningen med tredjelandsöverföringen och hur man då juridiskt 
kan eller inte kan acceptera att data lagras i USA, och det finns 
ju en känd dom som säger att det inte funkade. Detta är ju ett 
av de stora problemen som gör att vi har fått konsultera jurist-
firmor och vi har påbörjat en dialog med integritetsskyddsmyn-
digheten. Vi vill ju kunna följa svensk lagstiftning  

SyQ, 
SeQ 

19.  I Och det är därför det är svårt att vara först? För att ni banar väg 
för alla andra? 

 

20.  R3 Ja precis! Det är ju ett nytt system och det blottar ju de sakerna 
så som att det redan i dag finns amerikanska leverantörer inom 
sjukvården. Hade man stjärnskådat det så hade man kanske frå-
gat sig ifall man verkligen följer GDPR lagstiftningen till punkt 
och pricka. Men det blir mycket tydligare när man inför ett nytt 
system där man vill se till så att man gör rätt från första början. 
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Så vi plogar lite mark. Vi ligger till exempel före västra Götal-
and. De kommer säkert ha samma problematik. Så det är därför 
vi har ett samarbete med dem, då de kan dra nytta av våra lär-
domar. 

21.  I Okej, men om vi tittar lite mer på hur det ser ut idag, hur tror 
du det är för användarna att hitta information i systemet? 

 

22.  R3 Ja om man tittar på hur det är idag. Så ifall man tittar på till ex-
empel korrektheten av läkemedelslistor så är överenstämmelsen 
inte sådär jättebra gentemot verkligheten. Så man måste kolla 
flera olika källor vilket leder till ett ganska stort merarbete. En 
annan sak som kräver väldigt mycket merarbete är att hitta 
vårdplatser. Man kan gå in i applikationer och titta ifall det 
finns lediga vårdplatser men dem är inte uppdaterade i realtid. 
Detta kräver då otroligt många samtal. Vi ser ju redan hur den 
proceduren är jobbig, ifall till exempel en patient ska lämna el-
ler byta avdelning så ska ju det städas sängar och sådär. Hade 
man då använt det nya systemet så har vi räknat ut att det är 
cirka 3 miljoner färre samtal som krävs inom region Skåne på 
ett år. Så med det sagt så går det åt oerhört mycket tid att söka 
information samt att konfirmera den via samtal. Så ifall man 
kan lösa det med ett säkert digitalt sätt så leder det till en oer-
hörd massa fördelar.  

InQ, 
SyQ 

23.  I Så lite av problematiken är att det finns bristande information 
och sen är man inte alltid 100% på att den informationen stäm-
mer. 

 

24.  R3 Ja, det finns brister i informationen, det finns system som inte 
pratar med varandra och sen kan man som sagt inte vara helt 
säker på att data är korrekt så man måste konfirmera den i 
många av dessa fallen. 

InQ, 
SyQ 

25.  I Hur ska detta då förbättras, gällande att hitta information i 
framtiden 

 

26.  R3 I och med att det är kopplat till en plattform där man har en in-
loggning, sen så kommer det ske uthopp ur det systemet där det 
kommer finnas möjligheter till integrationer och uthopp i and-
ras system. Sen så kommer det i många fall inte ens gå att 
märka att man gått in i ett nytt system. Så det kommer bli sam-
manhållet på ett helt annat sätt där informationen alltid följer 
med. Sen är det ju så att för patienten så är det otroligt föråldrat 
då man skickar kallelser i brev och där kan komma informat-
ionsbroschyrer som kan se helt olika ut beroende på vilket sjuk-
hus de är ifrån. Det kan till exempel stå att man måste ringa till 
ett visst nummer en viss tid för att man ska kunna få tag i en 
sekreterare som berättar hur dags man ska bli opererade nästa 
dag. Det är väldigt förlegat, särskilt som vanliga arbetande 

SyQ, 
InQ 
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människor kanske glömmer att ringa klockan 2 och då stryks 
deras operationstid för det stod i brevet. Det är inte ett speciellt 
kundvänligt sätt att jobba på. Sen att få tag i en läkare till att få 
skriva ut recept kan vara i stort sett omöjligt. Men det funkar 
redan i dag bättre med 1177. Där har skett en ganska stor för-
bättring, och jag tror att pandemin har piskat på det. 

27.  I Hur tror du då att läkare och sjuksköterskor uppfattar informat-
ionen i systemen, anser dem att den är aktuell?  

 

28.  R3 Nej det gör dem inte, det finns en stor kritik och det har funnits 
en önskan ifrån sjukvårdspersonalen att det ska komma ett an-
nat system som täcker upp en del av dessa brister. Men det in-
nebär också att man kommer att behöva ändra på sitt arbetssätt. 
I vissa delar så som läkemedelshanteringen kommer det bli 
ganska olikt tidigare. Så vissa av de här delarna är ju kanske 
inte bara till det bättre. Även om största delarna kommer bli till 
det bättre så kommer det finnas nackdelar det kan man konsta-
tera redan nu från början. Det här kommer ju då såklart väcka 
känslor. Det är en väldigt stor omställning för sjukvårdsperso-
nalen, det ska man inte sticka under stolen med. Men det kom-
mer ju leda till något bra, så det är ju vår uppgift att se till och 
supportera och preparera mottagarna på bästa möjliga sätt. Vi 
har ju inte gjort en sådan process tidigare. Banker har ju tex 
gjort det tidigare och det är en svår process, jättesvår faktiskt. 
Det är ju 33 000 medarbetare som kommer beröras. 

InQ, 
US, 
U, 
NB, 
SeQ 

29.  I Om nu inte informationen är alltid aktuell, tror du ändå att an-
vändarna har den nödvändiga informationen för att klara av 
sina arbetsuppgifter? 

 

30.  R3 Ja dem ser ju till att skaffa sig den, återigen inom sjukvård så 
kan det vara kritiskt med information. Så man ser väl till att 
skaffa sig den informationen men det blir oftast på ett ganska 
omständligt och tidsineffektivt sätt. För annars går det ju inte 
att bedriva jobbet. Så svaret på din fråga är ja. Jag kan inte 
svara på något annat sätt och till exempel säga att ”nej läkarna 
har inte all nödvändig information för att göra sitt jobb”. 

InQ 

31.  I Okej jag förstår, men hur skulle du då säga att det kommer för-
ändras i framtiden. 

 

32.  R3 De kommer att få information på ett smidigare och mer resurs-
effektivt sätt, vilket kommer gynna alla som jobbar med det 
men kanske framförallt patienter. Man kan ta hand om fler pati-
enter och tillgängligheten förväntas då att bli bättre.  

InQ, 
NB 

33.  I Ja okej, men hur är det för vårdpersonal att lägga in informat-
ion i det nuvarande systemet? 
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34.  R3 I de nuvarande systemen är det väldigt blandat, i vissa av dem 
blir det dubbeldokumentation. Och ibland är det tvunget att 
vara dubbeldokumentation. Det vi har nu som heter Melior är 
ju ett journalsystem där man i princip bara har digitaliserat ett 
papperssystem så det är ju inte alls användarvänligt på det mo-
derna sättet. Det utvecklades ju för jättelänge sedan. Så där är 
ju en stor skillnad, att arbetssättet blir annorlunda från det vi är 
vana vid.  

SyQ 

35.  I Jag tänker även när man skriver in information, är det på ett 
strukturerat sätt eller är det lite var mans sätt? 

 

36.  R3 Ja det finns väldigt mycket utrymme för att individualisera det i 
dagens system. Detta kan såklart väcka kritik men det betyder 
ändå att information kommer in. Sen så kommer det bli mer 
standardiserat. Men av de svåra delarna är ju att detta kommer 
sträcka sig över flera olika sjukhus och vi behöver då ena alla 
dessa sjukhus representanter. De alla tycker ju att de gör det på 
rätt sätt. Så detta har då blivit en ganska tuff process att få dem 
att göra på så lika sätt som möjligt. Detta är ju bra när till ex-
empel en patient som åker mellan sjukhusen kommer känna 
igen sig. Det går även att byta personal utan att det blir en svår 
omställning. 

SyQ, 
InQ 

37.  I Hur tror du då att det kommer bli att få en överblick i de nya 
systemen i framtiden? 

 

38.  R3 Ja det är ju syftet med det, att det ska bli mycket bättre. All in-
formation ska finnas och vara tillgänglig. Men sen så ska man 
inte säga allt kommer bli guld och gröna skogar utan det kom-
mer krävas klick här också och i vissa fall ganska många klick. 
Men information som behövs ska vara tillgänglig.  

InQ, 
SyQ 

39.  I Om vi nu går över till att fokusera på systemet i sig och inte på 
informationen som lagras i den. Hur skulle du då säga att till-
gången till datorer och liknande, så att man kommer åt syste-
men, ser ut idag? 

 

40.  R3 Idag så tycker jag ändå att det är helt okej. Min uppfattning är 
inte att det är en brist på datorer. Sen i det nya systemet så är 
det ju dokumentation i realtid. Då kommer det krävas en hel del 
fler datorer. Sen kommer en del skötas via handheld devices 
och det har vi inte på plats så än. Det kommer vara en hel del 
utrustning som ska till för att det här ska funka bra med läke-
medelshantering och för hela kedjan så är det scannrar, vi kom-
mer ju att faktiskt använda ”ICA-tekniken” och skanna från 
start till slut. Detta är ju då väldigt bra ur en lagerhållning och 
säkerhetsperspektiv. Men för att återigen svara på din fråga så 
säger jag att det ser okej ut med datorer idag. 

SyQ 
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41.  I För att fortsätta, om man skulle nu jämföra det system ni an-
vänder idag med SDV i framtiden, hur ser det ut med antalet 
inloggningar? 

 

42.  R3 Tanken är att det ska vara en inloggning i det nya. Idag är det 
ju flera inloggningar, ska man sen in och administrera i system 
så är det ju en massa inloggningar. Så tanken är ju att då det är 
ett enda styrande system som känner igen dig oavsett var du är 
så kommer det underlätta väldigt mycket. 

SyQ 

43.  I Hur ser det ut med responstider i det nuvarande kontra det nya?  

44.  R3 Ja det är ju lite olika med de system vi har idag. Det beror ju 
även på vad man har för datorer och så. Men vi har väl rimligt 
snabba system idag i alla fall innanför brandväggen. De privata 
vårdgivarna som ska använda våra system har det mycket svå-
rare. Det blir till exempel en del avbrott och liknande. Men tan-
ken med det här är ju att det ska bli ett snabbare system. Jag 
kan inte definiera något exakt men tanken är att det ska vara 
det. Men den stora skillnaden är väl kanske att vi har köpt en 
driftsäkerhet som ska vara 99,95% som betyder att systemet får 
endast ligga nere 4 timmar om året som högst. Medan idag är 
det inte så. 

SyQ 

45.  I Vad skulle det kunna vara för saker som gör att det ligger nere?  

46.  R3 Det kan vara i samband med vissa uppdateringar och liknande 
och idag är ju inte alls procenten på den nivån. Utan det är rätt 
ofta vi har saker som ligger nere och störningar på olika ställen. 
I värsta fall får man gå över till papperslösningar. Det är därför 
vi har den globala supporten, men det går ju att jobba på gam-
malt sätt med papper men det fördröjer ju handläggning och så 
väldigt mycket. 

SyQ, 
SeQ 

47.  I Och om vi kollar på systemen och så när det gäller att kunna gå 
från en patient till en annan, hur ser det ut med det? 

 

48.  R3 Ja jag förstår. Det borde inte vara några jättestora förändringar 
egentligen utöver det vi pratat om innan. Att man får upp all in-
formation om en patient med bild och sådär. Men självaste 
övergångarna mellan patienter så tror jag inte det kommer vara 
någon större skillnad. Eller i alla fall inte som jag vet. 

InQ 

49.  I Hur förväntas då detta nya system vara att lära sig?  

50.  R3 Man kan väl säga såhär, det kommer att vara en process att lära 
sig det här systemet. Sen finns det uträknat hur många timmar 
man lär behöva utbildas för varje position, hur många timmar 
det tar för en läkare, det är ju baserat på den erfarenhet som fö-
retaget har, sen så lär vi nog behöva lägga till några timmar då 

SyQ, 
NB, 
U 
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det är från en amerikansk till en svensk miljö. För sjuksköters-
kor och så kommer dokumentationsdelen vilket de ägnar för 
mycket tid åt, kommer underlättas väldigt mycket av det här 
systemet då det blir bara en dokumentations vy. Innan hade 
dem sitt och läkarna sitt. Så på sjuksköterska sidan då de kom-
mer kunna arbeta med en mobil så kommer man se en förbätt-
ring. På läkarsidan så kommer det dock nog att vara en liten 
uppförsbacke från början. Sen när man väl har lärt sig systemet 
så kommer det även där bli en del förbättringar där en stor del 
kommer vara patientsäkerhetsförbättringar. 

51.  I Vilka typer av problem och svårigheter tror du användare upp-
lever idag? Och hur planeras dessa i så fall elimineras i framti-
den? 

 

52.  R3 Det är ju en hel del problem så som att man ska navigera mel-
lan olika system. Sen framförallt som vi varit inne på tidigare. 
Att du når ju inte primärvårdsinformationen och privatsjukvård 
når du ju inte alls. Sen rent handhavanademässigt vet jag inte 
om det är så svårt men problemet är väl att du inte har inform-
ationen när du behöver den. I det nya systemet så är det ju inte 
som jag sa där, det kommer ju inte vara jättemycket färre klick 
men du kommer ha informationen och den kommer vara säk-
rare och den kommer att vara mer kompatibel med lagstift-
ningen idag.  

SyQ, 
InQ 

53.  I Hur säkerställer ni då att kvaliteten på systemen är hög? Du 
nämnde det här med de fyra timmarna om året som det får vara 
nere. Är det något annat ni gör för att säkerställa att det finns 
ständigt tillgängligt? 

 

54.  R3 Ja, alltså hela processen med att införa systemet är ju förenat 
med otroligt mycket testverksamhet just för att säkerställa sta-
biliteten och att data verkligen följer med. Det är ju därför det 
tar så lång tid att introducera systemet egentligen. Att det verk-
ligen är rigoröst testat. Man gör sen så kallade acceptanstester 
då också att alla de här flödena, att de också fungerar under 
vägen. Sen kommer det då att, jag tror det är per år också, ge-
nomföras sådana här testförfaranden att det verkligen håller det 
som lovas. Att all information flödar med så som den ska. Det 
är väl så vi kan säkerställa det egentligen. 

SyQ, 
InQ 

55.  I Du är själv läkare i grunden nämnde du. Du nämnde också att 
ni försöker samverka olika användares behov, från Kristianstad 
till Helsingborg, för att försöka komma fram till ett arbetssätt. 
Men till vilken utsträckning har användarna involverats i fram-
tagandet av SDV? 

 

56.  R3 Det är bara cheferna som har bestämt allt. Nej, det var ett 
skämt. Det är ju helt A och O att det sker på ett bra sätt. Annars 

SyQ 
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så går det inte att införa ett sådant här system. Så att när vi bör-
jade hela det här, det här började redan innan upphandlingen 
var klar då började vi med att samla ihop alla Skånes chefer på 
olika workshops för att liksom hur vill vi jobba? Vad är det 
bästa sättet? På en övergripande nivå. Då började vi med che-
ferna. Om inte cheferna är bärare av att ”det här ska vi ha” och 
”det här vill vi ha” och ”det här blir bra” så kommer de som 
klagar bara få vatten på sin kvarn. För det kommer alltid bli 
minst 20% som ni vet som är motståndare. Så det var väl num-
mer ett, nummer två är att sen har det tillsatts så kallade arbets-
strömmar och workflows som är uppdelade i de olika delarna 
som finns i sjukvården och administrationen, de olika medi-
cinska förloppen där då alla förvaltningar har fått se ut repre-
sentanter. Av då olika kategorier som varit väldigt specifikt de-
finierade, det ska vara så och så många läkare där, det ska vara 
så och så många sköterskor, så och så många sekreterare och så 
vidare och så vidare. Så det har varit någonting som alla sjuk-
vårdsförvaltningar varit tvungna att leverera in resurser just för 
att vi måste få folk som kan använda systemen och som vet vad 
det innebär. Så det är de som tillsammans med leverantören, vi 
har ju då arbetat väldigt tätt med leverantören, har då kunnat ut-
veckla både de här flödena och arbetsströmmarna som det heter 
men som sen har kravställt gentemot ingenjörerna i det här sy-
stemet då som ska anpassa det efter våra behov. De som då har 
lett de här arbetsströmmarna, dels blir de oerhört kunniga i sy-
stemet men de blir ju bärare av ut mot verksamheterna också. 
Annars hade det inte funkat. Jag kan lägga till en grej som ni 
borde ta med. Patientmedverkan. Ni kanske kommer till det 
men det är ju en otroligt viktig grej när man tar fram ett system 
som man tror ”det här är bra”, ja det är bra för medarbetarna, 
men är det, det som patienterna vill ha faktiskt? Så att det har 
varit väldigt mycket fokus på att ha med ett patientråd i detta, 
som jag gärna vill trycka på och ta med. 

57.  I Har det varit lika utbrett som samarbetet med de faktiska an-
vändarna? 

 

58.  R3 Nej det är klart att det inte är utan det är de faktiska användarna 
som känner till de här flödena hur det går till i själva sjukvårds-
processen. Den kunskapen har ju inte patienterna, utan de är 
mottagare av det, och har då kunnat ha synpunkter från den si-
dan, men självklart så är det en skevhet i proportionerna där 
och det ska det väl vara också. Men bara det att patienterna har 
varit med tror jag har varit oerhört viktigt och det blir ju allt 
viktigare i alla sammanhang, både i ledningssammanhang 
och… Jag vet inte om ni har läst om sjukhusbygge och sådant 
där som har varit åtminstone i Helsingborg så är patientmed-
verkan väldigt viktig. Det är faktiskt de som ska vara där. 
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59.  I Du pratade innan om att support kommer finnas men framför 
allt i USA och Indien… 

 

60.  R3 Nej det sa jag inte. Jag sa att det är nödvändigt att utnyttja sup-
port även i USA och Indien. Själva driften av systemet sker i en 
server i Sverige. Och i normalfallet och i den dagliga driften så 
klarar säkert… *Intervju pausad på grund av telefonsamtal* Så, 
tillbaka. Okej, vi pratade om…? 

SeQ 

61.  I Support.  

62.  R3 Grundsupporten sker ju i Sverige av medarbetare från det här 
företaget då. Men den kompetensen, om det är svåra problem, 
den kommer ju fortfarande då finnas i Kansas City i USA men 
även i Indien där det här företaget också har mycket verksam-
het och väldigt hög kompetens. De kommer framför allt in de 
tider på dygnet när det är lite mer nedstängt här och men också 
då vid kompetensbehoven. Men jag kan inte säga riktigt pro-
centuellt, men säg att kanske 90% av supporten sker från Sve-
rige. 

SyQ 

63.  I Hur viktigt skulle du säga att det är att tillhandahålla högkvali-
tativ support? 

 

64.  R3 Ja, alltså… Vi in house Region Skåne har absolut inte den 
kompetensen för supporten. Vi släppte den driftskompetensen 
2008 eller något sådant där. När det uppstår problem och om 
inte de som har kännedom om systemet från insidan och kanske 
till och med från utvecklingssidan, om inte de finns med, det 
kommer inte gå att lösa problematiken i vissa fall, så det är helt 
nödvändigt. Så att klara sig utan den kompetensen, det är klart, 
det kan man säga att de kan flytta till Europa, vi kan sätta ame-
rikanerna i Europa, då kommer man ifrån GDPR-lagstiftning-
ens problematik då. Men jag vet inte över huvud taget om det 
är en gångbar lösning, men det kan man tänka sig. Det man 
pratar mest om egentligen för att kunna ha den här tredje lands-
supporten som det här då är frågan om det är att de tekniska 
lösningarna blir så avancerade. Men de som ändå vill komma 
in kommer väl ändå komma in i sådana här system. Men det 
handlar om krypteringsnycklarna som endast ägs av ägarna, i 
detta fall region Skåne då. Men det där är väl under utveckling. 
Det känns väl nästan som att Amazon har kommit längst i den 
typen av teknisk säkerhet, men det var en utvikning tror jag 

 

65.  I Hur kommer användarna utbildas i systemen?  

66.  R3 De kommer gå i träning och verkligen lära sig från grunden hur 
de här olika situationerna, nu så spelar vi att det kommer in en 
akutpatient och bla bla, eller nu så är det en operation också får 
de gå igenom hur de ska göra. Så att de kommer väl inte vara 

SeQ 
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fulländade men de kommer i alla fall få grunden och sen kom-
mer det då finnas ute på de olika enheterna coacher, SDV 
coacher då, men också sådan här superanvändare som alltid 
kommer finnas tillgängliga åtminstone under inkörningspe-
rioden så att 24/7 kommer det alltid finnas tillgång på alla en-
heter, den typen av personer som kan rycka ut. 

67.  I Om man till exempel skulle komma från en annan region, säg 
om sex sju år, hur ser utbildningen ut då? Är det att man kom-
mer in också lär man sig av kollegor? 

 

68.  R3 Nej, de kommer få gå i skolan litegrann innan. Så måste det 
vara. Innan var det så att, ”lär dig av kollegor, det är inte så 
svårt det är bara att trycka här och här”. Men så kommer det 
inte vara. Det kommer vara ett ständigt behov av utbildning. 

SeQ 

69.  I Är det viktigt för er att alla användare använder systemen på 
samma sätt? 

 

70.  R3 Svaret på den frågan måste vara obetingat ja för annars får man 
inte ett bra utnyttjande av systemet och också uppstå säkerhets-
problem. 

U 

71.  I Varför tror du att användarna använder systemen? Är det obli-
gatoriskt? 

 

72.  R3 Absolut. De anställs under de premisserna. Och det är likadant 
när vi gör avtal med privata rådgivare så är det under premissen 
att de använder sig av detta system, just för att vi ska kunna 
samordna information. 

IU 

73.  I Och jag får anta att detta inte kommer förändras när ni imple-
menterar nya…? 

 

74.  R3 Nej nej. Så måste det vara. Det är inte fritt valt utan det är inte 
detta system som gäller. Jag tror inte att det hade varit så bra 
om någon i banken säger ”nej men jag använder mitt eget sy-
stem här”.  

IU 

75.  I Har du någon koppling till banksektorn, med tanke på referen-
serna? 

 

76.  R3 Om jag har det? Den kille som har skött planeringen av själva 
systemutrullningen här han har mycket erfarenhet från just 
banksystem faktiskt så det är därför jag relaterar till det. Det 
har varit stora förändringar där inom den sektorn, så det har 
man kunnat lära sig mycket av, hur de har planerat och struktu-
rerat upp det arbetet.  
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77.  I Om vi kollar lite mer på användandet. På vilket sätt kommer de 
nya systemen att stötta arbetsuppgifter, på ett antagligen bättre 
sätt än vad det gör nu? 

 

78.  R3 Det är en vid fråga. Tanken är ju att systemet ska stödja egent-
ligen i alla funktionerna att det ska underlätta i egentligen i hela 
vårdkedjan från det att du kallar patienten till dess att du tar 
hand om patienten, och helst också, det allra bästa hade varit, 
men där tro jag inte att vi är idag, men att patienten hade kun-
nat tanka in egna mätdata och så, innan de kommer på ett be-
sök. Att man har distansmonitorering med blodtryck, eller vad 
det nu kan vara för något, att det då tankas in från patientens 
egna Apple Watch eller vad det nu är som de har. 

SyQ 

79.  I Finns det någon eller några uppgifter i nuläget som du tror är 
svåra med eHealth systemen som ni har nu? 

 

80.  R3 Ja den stora problematiken ligger nog på det här med data-
skydd. Alltså den frågan. Vad man får lov att göra. Vi har en 
patientdatalagstiftning som egentligen säger att det är väldigt 
svårt att överföra data mellan varandra och ibland så tangerar 
det då vad är nödvändigt och vad är …. Alltså vilken lag ska vi 
följa, hälso- och sjukvårdslagen eller patientdatalagen. Hade 
man bara fått tänka helt fritt och inte tänkt dataskydd så är det 
oanade möjligheter, men detta gör ju att det här försvårar. För 
det finns någonstans en patientintegritet också. Så det är inte 
alla som vill förmedla ut att de har haft Syfilis eller Gonorré 
och allt vad det nu är. Och det kan till och med vara så när det 
gäller graviditet som påverkar sjukvård, alltså vilka mediciner 
du ska skriva ut och så vidare, så kan det finnas situationer där 
kanske inte patienten vill få det i journalen att de är gravida. Av 
andra skäl. Så att det här… Man ska som patient kunna spärra 
information. Men någonstans så går ju den gränsen när du fak-
tiskt ur sjukvårdens perspektiv kunna ha den informationen all-
tid. Så det är de gränserna som går. 

 

81.  I Intressant.  

82.  R3 Ja det är faktiskt mycket intressant! För att systemen ger ju 
mycket mer möjligheter än vad vi egentligen kan göra juridiskt. 

SyQ 

83.  I Du nämnde innan att användare nu kan uppleva ganska mycket 
dubbelarbete och dubbeldokumentation. Hur kommer detta för-
ändras? 

 

84.  R3 Tanken är ju att det inte ska finnas någon dubbeldokumentation 
alls. Det kommer nog inte vara så från dag ett med det här nya 
systemet, men i någon av de senare versionerna så kommer 
man nog få bort dubbeldokumentationen. Då kommer liksom 
dokumentationen följa med hela vägen och du behöver inte 

SyQ, 
NB 
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dokumentera om det, men innan du har fått allt det på plats tar 
det lite längre tid än vad vi hade hoppats och trott kanske. Men 
målsättningen är definitivt det. Och idag är det emellan olika 
administrativa system och journalsystem och så, så blir det 
mycket dubbeldokumentation och många medicinska sekrete-
rare som har den typen av uppgifter idag där de skulle kunna 
utnyttja sin kompetens till helt andra saker. Det kommer bli så 
redan här från början, men som sagt, det kommer ta lite tid. 

85.  I Hur tror du att pappersanvändningen kommer förändras?  

86.  R3 Det måste gå, tycker jag, gå mot att vi i princip ska vara pap-
perslösa. Man häpnar över… Kommunerna har nu ett projekt 
som heter ”döda faxen”. Jag trodde faktiskt inte att det fanns 
faxar fortfarande, ni har väl knappt använt faxar eftersom det ni 
är i den åldern ni är. Men idag är det, det enda sättet som man 
då ur en säkerhetssynpunkt fortfarande kan överföra viss in-
formation från sjukvården till kommunerna. Det är med telefax. 
För mig känns det jättekonstigt. Sen kommer det nog alltid be-
hövas viss pappershantering ändå. Vi kommer ha ”digitalt 
först” och det har vi ju försökt ha redan nu men att alla kallel-
ser och sådant inte primärt sker med papper utan digitalt. Vi 
vill ha det istället så att man önskar att man vill ha det med 
papper. Idag önskar man om att ha det digitalt. Vi vill vända på 
det. Och det innebär ju mycket mindre papper. Idag är remiss-
hanteringen i stort sett pappersburen och regiondirektören, om 
det var, sa att ”om man samlar ihop alla remisser som skrevs 
inom sjukvården i Region Skåne så på ett år om det var två 
gånger Turning Torso eller något sådant i höjd”. Helt groteska 
mängder papper helt i onödan egentligen. Så att elektroniska 
remisser är en viktig del i detta. Jättemycket pappersarbete 
kommer komma bort (läs försvinna) väldigt snabbt här, men 
inte all. 

SyQ 

87.  I Hur nöjda tror du användarna är med de nuvarande systemen?  

88.  R3 Jag tror att det… Det är alltid så att när man kan ett system, så 
tycker man att det är rätt okej. Även om man kanske inte ser 
alla bristerna eller man kanske inte bryr sig utan alla de saker 
som man får göra för att få systemet att fungera det blir en na-
turlig del av vardagen. Så att det har varit mycket klagomål på 
de nuvarande systemen men i och med att driftssäkerheten har 
efter hand blivit bättre och det har blivit en viss utveckling på 
det som ändå gör att det är hanterbart. Det är nog en hel del 
som tycker att ”ja men det funkar, det här kan jag, det här är jag 
van vid”. Men det är de andra delarna, patientsäkerhetsdelarna 
som jag tycker och sådant som är så pass viktiga… Men det är 
som jag sa innan att det kommer vara ett visst pris för medarbe-
tarna, framför allt kanske på läkarsida och till viss del på medi-
cinska sekreterarsidan, att få till de här förbättringarna som 

US 
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kommer innebära att det kommer vara en hel del individer som 
tycker att det här inte var en bra upphandling av Region Skåne.  

89.  I Så ni kommer möta en del motstånd framför allt i början?  

90.  R3 Ja, Västra Götaland möter ju jättemycket motstånd. Nu har de 
valt lite andra strategier, men det har varit lite läkaruppror och 
så. När det gäller intensivvården hur det skulle hanteras med 
det nya systemet och läkemedelshanteringen och så vidare. 
Men vi har inte mött det här. Då kan vi säga det att antingen 
har vi en tystnadskultur, vilket jag inte hoppas, eller så är det 
faktiskt så att vi försöker möta och lägga in det. Hela tiden när 
det uppstår diskussioner så är vi där och pratar och kan också ta 
med saker i själva programmet och försöka rätta till eller att vi 
kanske då kan beskriva. Oftast är det kommunikationsmissar 
att man gör sig en bild av att det är mycket värre än vad det är 
och så vidare, men att vi är där och kan möta det, det tror jag är 
jätteviktigt. När SVT ville påskina att alla är missnöjda och de 
hittade rätt så många i Västra Götaland som kunde ställa upp i 
TV som kunde prata om hur dåligt det var men de hittade fak-
tiskt ingen här. Och det tog vi som positivt. 

US 

91.  I Vilka fördelar tror du användarna upplever med det nuvarande 
systemet, om de nu kanske ändå tycker att det är bra? 

 

92.  R3 Nja, nu ska vi inte överdriva hur bra de tycker att det är, men 
jag tror inte att det är någonting som man tänker på. Det finns 
ju lagstiftat att vi måste journalföra, vi måste kunna göra olika 
åtgärder, anmäla till operation, skriva remisser, och så vidare, 
också dikterar vi till sekreterarna och det kanske man tycker är 
väldigt bra. Man kan sitta där och pladdra hur länge som helst 
och det kanske man tycker är bra. Man behöver inte vara så 
styrd. Jag tror att det ger utrymme för lite större individuali-
sering och det kan säkert många tycka är en fördel. 

US, 
SyQ 

93.  I Hur tror du att det kommer förändras med det nya, SDV?  

94.  R3 Men jag tror att just de här bitarna gör att, man ska ju arbeta 
med taligenkänning och bara det är svårt att det blir tvingande 
fält och du kan inte välja hur du vill, du kan inte sitta och 
snacka med sekreteraren via diktat på det viset. Där är lite såd-
ana saker som innan man lär sig, att man kommer tycka att det 
är svårt, man kommer tycka att det är omständligt att skriva ut, 
om man nu behöver skriva ut papper, så kommer det vara om-
ständligt till exempel. 

 

95.  I Vilka är fördelarna och nackdelarna för till exempel patienterna 
när de tänkta systemen används jämfört med hur det är nu? 
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96.  R3 Alltså patienterna är förhoppningsvis de stora vinnarna här, ef-
tersom informationen kommer kunna följa med på ett helt an-
nat sätt så kommer de inte behöva återupprepa sin sjukhistoria 
så som det är idag. Vissa saker är det förpliktigande att man 
frågar om, så vissa saker kommer man ändå fråga även om det 
står i journalen för att man måste fråga, men många av de här 
andra sakerna följer med och det är bra. Det kommer inte bli 
den här risken för läkemedelsinteraktioner, alltså att man skri-
ver ut läkemedel som inte passar ihop med varandra. Den ris-
ken blir mycket mindre och dessutom att man får faktiskt direkt 
fel läkemedel (i stort sett försvinner) och det är en jättestor 
vinst. Sen kommer just den här möjligheten med kontakten 
med sjukvården och möjligheten att boka om och även boka ti-
der och så på ett sätt som många är vana vid från samhället i 
övrigt kommer också kunna ske i sjukvården, vilket jag tror 
kommer underlätta för många. Det har varit självklart att ”visst, 
ägna hela din dag här på sjukhuset idag när du ska gå på två 
mottagningsbesök”. Så kommer det inte vara längre. Du kom-
mer också kunna märka att du kommer slippa gå till sjukhuset i 
större omfattning. Mycket kan skötas via ett digitalt besök 
kanske eller med en sådan här disstansmonitorering av någon-
ting, blodtryckskontroll eller vad det nu kan vara. Så att patien-
terna kommer märka många positiva effekter, förhoppningsvis. 

NB, 
InQ 

97.  I Vilka är fördelarna och nackdelarna för läkare och sjuksköters-
kor eller annan personal när de tänkta systemen används jäm-
fört med hur det är nu? 

 

98.  R3 Jag tro vi sa det innan, men sjuksköterskorna kommer snabbt se 
en förenkling av sitt sätt att arbeta. Det kommer vara många sa-
ker som blir enklare för sköterskorna, inte så tungrodd doku-
mentationsprocess och så vidare utan det kommer kunna flyta 
på ett mycket bättre sätt. Och de kommer då kunna ha de här 
handenheterna som kommer underlätta jättemycket. De kom-
mer känna igen sig också från hur de jobbar med sina telefoner 
och sådär idag. För läkarnas del, som jag tror att jag sa innan, 
så blir omställningen lite större i själva arbetssättet och initialt 
inte bara till det bättre. 

NB 

99.  I Vilka är förväntade konsekvenser för sjukhuset och sjukhusor-
ganisationen på det stora hela? 

 

100.  R3 Det där är en fantastiskt viktig och intressant fråga. Man kan ju 
se det hur långt som helst in i framtiden, men om man ser rent 
fysiska förutsättningar för ett sjukhus och hur ett sjukhus ska se 
ut så kan detta ganska radikalt förändra det. Alltså akutmottag-
ningen ska väl inte ta hand om så många patienter längre utan 
många patienter kommer upptäckas långt innan att de har vär-
den som börjar gå åt fel håll och att man kan ta in dem direkt 
från (läs: på?) en vårdavdelning utan att behöva vara åtta 

NB 
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timmar på akuten. Det är väl en sak att vårdplatsbehovet kom-
mer bli mindre, det tror jag är ganska eller väldigt stor sanno-
likhet för också. Man kommer kunna vara mycket mer förebyg-
gande och proaktiv i sitt arbete genom att vi är uppdaterade om 
patientens tillstånd och när det börjar gå åt fel håll kan man 
möta det mycket tidigare. Och sen de här öppenvårdsdelarna 
som idag är en stor del av mottagningar med stora väntrum och 
sådant, jag hoppas att vi inte behöver ha några väntrum över 
huvud taget och att en hel del av de här besöken inte kommer 
behöva ske fysiskt heller, är jag ganska säker på. Sjukhusen 
borde ha ett lägre behov av kvadratmetrar och att de ser ut lite 
annorlunda inuti också. 

101.  I Mycket intressant. SDV handlar väl också mycket om att sam-
verka privata aktörer, sjukhusen och primärvården, inte sant? 
Hur ser det ut när patienter kommer utifrån regionen? 

 

102.  R3 Ja men det är helt rätt att den samverkan inom regionen är tänkt 
att den ska ske på ett bra sätt. Kommer de (läs patienterna) uti-
från så är tanken att även om inte alla regioner kommer ha 
samma system, för det kommer de inte ha, så är det meningen 
att de här moderna systemen ändå ska kunna prata så väl med 
varandra. Och det finns också en nationell tanke på det här, jag 
har faktiskt i eftermiddag en nationell läkemedelslista som då 
ska kunna vara uppdaterad. För vi transporterar oss ju över 
Sverige, och vi kan behöva sjukvård var som helst i Sverige 
och då ska vi kunna ha aktuell information. Sen finns det som 
heter NPÖ, som är Nationell patientöversikt, som också ska 
stödja det här arbetet. Jag tror ju i och för sig att det hade varit 
enklare om alla hade valt samma system, men tekniken idag 
borde ändå kunna medföra att alla moderna system ska kunna 
prata med varandra på ett eller annat sätt. 

SyQ, 
InQ 

103.  I Det är en väg ditåt i alla fall.  

104.  R3 Ja det är det.  

105.  I Har du något annat som du skulle vilja tillägga som du känner 
att du vill belysa? 

 

106.  R3 Nej, jag lade till det där med patientsamverkan, det var viktigt. 
Annars tror jag att vi har belyst väldigt många olika perspektiv 
och bra frågor ni ställde. 

 

107.  I Tack så mycket! Hejdå!  

108.  R3 Tack själva! Kul att snacka med er! Hejdå!  
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Appendix 8 – Interview 4 (R4) 

Dimension Colour ID 

Information Quality Turquoise InQ 

System Quality Green SyQ 

Service Quality Red SeQ 

Intention to Use Yellow IU 

Use Pink U 

User Satisfaction Grey US 

Net Benefits Dark Yellow NB 

 

Information 

Stakeholder group: eHealth developer 

Respondent: R4 

Time and type: 2021-04-28, 10:00, video call Zoom 

Participants: R4, Daniel Ekelund (I) and Albin Ekwall (I) 

 

Row # Person Information Code 

1.  I Kan du beskriva din yrkesroll?  

2.  R4 Okej. Jag har arbetat som kirurg och sedan gått chefsvägen ge-
nom Region Skåne för att sedan ha arbetat med SDV. En tid 
tillbaka blev jag utmanad av en kollega inom Region Skåne 
som tyckte att vi hade för lite fokus på digitalisering. Så kolle-
gan lockade mig till att åka till en kongress i Santa Clara som 
heter Health 2.0 och den handlar väldigt mycket om patienter-
nas upplevelse av vården och deras behov. Det var mycket pati-
entorganisationer närvarande men även tekniker, datafolk och 
även sjukvårdsmänniskor. Jag började då förstå hur lite tid vi 
hade faktiskt lagt på framtidsplanering på universitetssjukhuset. 
Utan vi hade mest planerat ifall det fanns vårdplatser nästa dag. 
Framtidssiktet var då ungefär 24 timmar eller i bästa fall bud-
getåret. Men ingen direkt framtidsplanering som så. När jag då 
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kom hem efter detta så var jag ganska omtumlad och jag bör-
jade förstå hur långt efter svensk sjukvård var inom digitali-
sering.  

3.  I Skulle du kunna beskriva lite mer vad det innebar med att vara 
chef? 

 

4.  R4 Ja det var ju så att vi har upphandlat ett system av en mycket 
stor leverantör, Cerner i USA. De har ett komplett system för 
sjukvården och det finns idag i runt 30 00 sjukvårdsinrättningar 
varav 6–7 tusen stora sjukhus i USA och 30–40 andra länder. 
Men inga i Skandinavien, en hel del i England, Spanien och 
Frankrike. Vi har då köpt detta, och det har Västra Götaland 
gjort med. Sen finns det även en affär i Finland där man är på 
väg att påbörja installation. Men Lund är det första stället i 
Skandinavien. Det var ju också såhär att denna upphandling 
överprövades, så från det att tilldelningsbeslutet togs i septem-
ber 2017 till vi kunde skriva kontraktet i maj 2018 så hade vi 
väldigt mycket internt förberedelsearbete därför att vi inte 
kunde gå in och jobba med leverantörerna. Utan vi fick lusläsa 
anbudet för att förstå vilken sorts organisation vi behövde 
bygga upp för att klara det här. Projektet var då utlagt på fem år 
och innebar då en stor del adaptioner för att ett system från 
USA skulle kunna fungera i Sverige. Vi jobbade då under den 
här överprövningstiden med att förankra organisationen, ta 
fram riktlinjer för hur arbetet skulle gå till och försöka lägga 
upp en strategi som verksamhetschefer inom Region Skåne 
skulle kunna känna sig trygga med i det här arbetet. Det hand-
lar ju också mycket för dem att kunna släppa till en massa med-
arbetare till projektet. Så jag ledde då den förankringsproces-
sen. Sen när vi började komma närmare kontraktsskrivningen 
så började då IT-avdelningen i Region Skåne att börja spela en 
väldigt stor roll. Där satt ju en del gamla Ericsson medarbetare 
som var vana vid den här typen av diskussioner med leverantö-
rer och de hade ju suttit på andra sidan bordet tidigare. Så det 
gjorde ju det ibland lite lättare för oss som kunder, men svårare 
för leverantörer. De förstod ju vad som sades så att säga. Men i 
alla fall då så inleddes arbetet då med Cerner och då handlade 
det ju om att de skulle bemanna en organisation i Sverige och 
att de skulle rekrytera folk från hela världen. Då är det ju stora 
kulturskillnader mellan ett amerikanskt företag och Sverige, 
sen kom ju inte alla Cerners medarbetare från USA utan de 
kom från hela världen. Så det blev ju att många kulturer blan-
dades och det ledde väl inte till några direkta konflikter men vi 
upptäckte ju saker som var olika hos oss och att vi inte alltid 
förstod varandra. Vi tror ju att vi pratar bra engelska, men sen 
hamnar man i ”corporate American” och där står inget i glosbo-
ken vad saker betyder utan det finns en corporate meaning med 
sakerna. Det kan då vara lite svårt att förstå innebörden med 
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saker innan man lärt sig. Så inledningsvis var det rätt många 
missförstånd och missuppfattningar på bägge sidor. Jag har va-
rit delaktig i att rodda i programmets funktionalitet tillsammans 
med 300 kliniska medarbetare. Sen hade vi även en teknisk ma-
nager som var ansvarig för de IT-tekniska delarna i program-
met så som infrastruktur och anpassningar.   

5.  I Så du var mer ansvarig för vilken typ av funktionalitet som 
skulle komma på plats? 

 

6.  R4 Jag var ansvarig för hur det skulle se ut för användarna och vad 
var det för tjänster vi behövde. Samt om hur våra nuvarande sy-
stem såg ut och hur vi skulle kunna ta ut saker.  Frågan om 
scope är ju väldigt viktig. Vad vi köpte var ju i princip allt som 
fanns på hyllan. Leverantören var då tydlig med att berätta att 
vi kan ju inte införa allt ”on block”. Då det inte finns någon or-
ganisation som orkar svälja allt detta och det är inte heller sä-
kert att de skulle klara av att införa all teknik på en enda gång. 
Så vi behövde på något sätt välja, och det valet började man ef-
fektuera nu på något sätt. När man börjar få tillbaka ompro-
grammerade moduler och kan börja se funktionaliteten. Det är 
väldigt svårt att förstå i början vad det är man egentligen arbe-
tar med och hur det kommer att se ut när det är färdigt. Även 
om man läser och försöker simulera saker så blir det ändå allt 
för abstrakt.  

 

7.  I Okej vi förstår. Vi tänker att vi börjar med att fråga angående 
informationen i systemen. Varför skulle du säga att det är vik-
tigt att kvalitén på informationen i systemen är hög? 

 

8.  R4 Man kan ju säga såhär, felaktig information i ett system inom 
vården kan ju direkt leda till komplikationer och risker för pati-
entsäkerheten. Så att självklart måste den information som 
finns och presenteras inom ett system vara korrekt och aktuell. 
Den får ju inte heller försvinna eller förvrängas. Jag skulle säga 
att det är väldigt viktigt, för ifall man inte kan garantera den in-
formationssäkerheten så är det väldigt tveksamt ifall man över-
huvudtaget kan införa ett system.  

InQ, 
NB 

9.  I Hur säkerställer man då att informationen håller den kvalitén 
som du säger att det krävs? 

 

10.  R4 Ja, en felkälla är ju människan. Man kan ju säga att oftast när 
journaler innehåller fel så är de producerade av människan. Ett 
modernt informationssystem hämtar ju information direkt från 
mätapparater. Det går alltså inte omvägen att någon ska skriva 
en lapp som sedan matas in i datorn. Sen finns det även auto-
matiska kontrollmekanismer som värderar informationen ifall 
den är rimlig eller inte. Ett decimalfel kan ju göra så att ett 
blodvärde blir helt orimligt. Då varnar systemet för det. Eller 
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att en läkemedelsordination är felaktig från doktorn, då finns 
det också mekanismer som kontrollerar det. Vi räknar med att 
ungefär 80% av alla ordinationer automatkontrolleras med an 
20% är så pass avancerade så de måste kontrolleras manuellt av 
farmaceut eller apotekare, innan de går vidare i systemet. Men 
alla funktioner som vi pratar om idag så som ordinationer och 
läkemedelsadministrationer är en funktionalitet som är väldigt 
stor inom vården och där det begås ganska mycket fel som ut-
gör risker och ger upphov till onödiga komplikationer. I ett 
”closed loop medication administration system” som vi pratar 
om så har man eliminerat alla dem felkällor vi brottas med 
idag. Så det här med att informations korrekthet och hante-
ringen av information i systemet blir korrekt är väldigt viktigt. 
Och de leverantörer som finns på marknaden, de är ju seriös 
och de vet detta. Så de har jobbat med dessa frågor väldigt 
länge. 

11.  I Och hur skulle det vara för en användare att hitta information i 
det nuvarande systemet? 

 

12.  R4 De nuvarande systemen, Melior i sluten vården och PMO i den 
öppna. Melior är ett gammalt system. Det är skapat i slutet av 
80-talet och är i princip textbaserat. Det utgick ju ur den gamla 
journalen som var en textmassa på ett papper. Så den är ju inte 
sökbar. Utan man måste rulla text. Så att hämta information ur 
Melior tar väldigt lång tid. Så många läkare läser bara sista an-
teckningen. Så ifall de inte då är fullständig så missar man in-
formation. För man har inte tid att sitta och läsa igenom jät-
tetjocka journaler. På papperstiden kunde man ju ändå bläddra 
lite snabbt och få en känsla av att gå in och leta på olika ställen. 
Men i datorerna så blir det svårt då man inte har en sökfunkt-
ion, utan man måste bläddra i varje sida och så. Sen har det ju 
kompletterats med labbvärden som är numeriska och liknande. 
Så vitt jag vet idag så är de oftast korrekta. Men det finns inte 
idag ett fungerande system från laboratoriet som lägger in all 
data automatiskt men det är köpt och är på väg att implemente-
ras. Röntgenbilder och röntgensvar, all sådan information ska 
vara lätt att ta fram för en läkare eller sjukvårdspersonal i en 
viss situation och där får man idag hoppa in och ut ur olika sy-
stem med olika inloggningar. 

SyQ, 
InQ, 
U 

13.  I Hur är det tänkt att det nya systemet ska förändra det här med 
läsbarhet och att man ska kunna få en överblick? 

 

14.  R4 Det gamla systemet är ju huvudsakligen ett dokumentationssy-
stem. Så kort sagt man gör något med patienten och sen doku-
menterar man vad man gjorde i efterhand. Det kan då dröja da-
gar, veckor och ibland månader för den informationen att 
komma in. Vi hade sådan skrivkö på en avdelning så att patien-
ten kunde komma på sitt andra återbesök och då var fortfarande 
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inte anteckningarna från det första besöket utskrivet. Vilket 
gjorde att det saknades information på grund av detta. Men i ett 
modernt system så måste det vara uppkopplat hela tiden. För 
det plockar ju även in onlineinformation från medicinska över-
vakningsutrustning hos patienten. Så ifall ordinationen som le-
der till en förändring hos patienten inte finns i systemet så kan 
man ju inte analysera kurvan, för då blir det ett svar på en akti-
vitet som inte är registrerad. Så för vårdpersonalen så ändras 
fokus till att man behöver jobba med ena handen på patienten 
och den andra på ett tangentbord. Informationen behöver alltså 
komma in i systemet och därför kommer också väldigt mycket 
ordinationer och kommunikationen mellan grupper att ske via 
systemet. Ifall jag vill ordinera en undersökning till en skö-
terska så går jag inte och knackar henne på axeln i fikarummet. 
Utan jag skriver en instruktion på datorn så plingar det sen i 
hennes ficka. Sen går hon till sin telefon eller dator och ser att 
hon har en ny arbetsuppgift. Då vet ju systemet att detta skall 
ske och inväntar då ett svar. Så systemet blir då den här konti-
nuitetsbevarande delen i vården som alltid är vaken och har all 
information under förutsättningen att vi arbetar i systemet och 
inte vid sidan av det. Det här är då ett stort förändringsmoment 
för hur vi arbetar och det här har organisationen bara börjat 
ana. De förstår inte vidden av den förändringsvåg som kom-
mer. 

15.  I Är användarna då medvetna om att informationen de har inte 
alltid är aktuell? 

 

16.  R4 Ja det är användarna i högsta grad medvetna om. InQ 

17.  I Men tror du att användarna ändå har den nödvändiga informat-
ionen för att lösa sina arbetsuppgifter på ett bra sätt? 

 

18.  R4 Jag tror att information ibland kan saknas av den anledningen 
av att den är svår att hitta. Information kan försvinna i nuva-
rande system vilket gör att den inte kommer fram och så då kan 
vårdpersonalen ibland hamna i situationer där de inte vet att det 
finns information de inte har. 

InQ 

19.  I Hur ser det då ut för användarna när de lägger in information i 
systemet? Du nämnde till exempel att det är mycket fritext. Är 
det ingen struktur eller hur ser det ut? 

 

20.  R4 Nu kan jag i huvudsakligen Melior, men PMO tror jag är mer 
uppbyggt på sökord. Så man måste definiera sökord, så med det 
sagt finns det vissa möjligheter till att söka upp information. 
Men i Melior har man gett upp. Man hade drömmar om att ha 
sökord och att ha en enhetlig nomenklatur men alla använder 
sin egen nomenklatur så därför fungerar inte dem sökorden. 
Det har talats om att man skulle köpa in textrobotar som skulle 

InQ, 
SyQ 



Healthcare Professionals’ Usage of eHealth Systems  Ekelund and Ekwall 

 

– 116 – 
 

gå in och gå igenom textmängderna och leverera på det sättet 
men det har inte blivit av. Utan man riktar hopp till framtida 
system. 

21.  I Och hur kommer det då bli i framtiden?  

22.  R4 I framtiden kommer det bli att du har det här systemet som har 
all uppdaterad och korrekt information och den är tillgänglig 
till dig. Du kommer även ha möjlighet att utforma gränssnittet 
så att den passar ens egna behov. Du kan kanske som läkare 
vilja ha en viss vy när du är på operation, en annan när du är på 
en avdelning och en tredje när du är på mottagningen. Sen är vi 
inne i en annan tid där man i princip kommer kunna gå rond 
med en mobil och man dikterar direkt in i systemet från telefo-
nen. Så allt kommer finnas i systemet på direkten och vara till-
gängligt för alla som har behörighet.   

InQ, 
SyQ 

23.  I Okej men då tänker vi att vi rör oss vidare till frågor angående 
systemet och inte på informationen det lagrar. Du nämnde ju 
som sagt att man kommer kunna ha en telefon för att komma åt 
systemet men hur ser tillgängligheten ut till datorer i nuläget? 

 

24.  R4 Tillgängligheten till datorer på sjukhusen och vårdcentralerna 
är ganska god. Men det finns inte alltid wifi i primärvården och 
täckningen kan också vara dålig på sjukhusen. Det har vi sett 
nu när vi insett att vi måste trimma infrastrukturen. Att vi måste 
förbättra wifi:t på flera ställen och sätta upp flera antenner och 
kraften i dem. Men brist på antalet datorer eller skärmar får ju 
inte vara något som förekommer. Ingen ska ju någonsin behöva 
vänta på en skärm utan det ska alltid finnas. Cerner är ju då 
vana vid sådana här utrullningar så de har ju indexsiffror på det 
här som vi följer. Sen är det en utveckling på gång som innebär 
att cloudlösnignar är klara och hela Cerners IT-struktur föränd-
ras från att vara i fasta datacenters till att vara cloudbaserat. Då 
kommer också den här diskussionen om uppgraderingar bort då 
det alltid kommer vara uppgraderat till ”the latest version”. 
Men vi har en juridisk problematik i Sverige med Cloudlös-
ningar. Hela det här med cloud act och tredje land och hela det 
här SDV projektet har ju fastnat i den juridiska geggamojan.  

SyQ 

25.  I Och om du jämför då till exempel hur de nuvarande systemen 
är att använda med hur det kommer att bli i framtiden när det 
gäller inloggningar? 

 

26.  R4 Ja inloggningarna idag är ju många. Jag vet en föreläsare på 
Karolinska som spenderade början av sin föreläsning med att 
logga in på de olika systemen han använder. Det tog 13 minuter 
av föreläsning, han gjorde då detta som en illustration av vad 
han behöver göra varje dag. Men vad vi då pratar om är att vi 
fortfarande behöver hård autentisering och säkerhet men att 
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man under ett arbetspass ska ha en mer flytande tillvaro som 
gör att versionshantering blir bättre. Man kan gå från en dator 
till en annan och ens version följer med. Man har lämnat geo-
grafiskt men man är kvar på samma ställe på datorn. Så vi job-
bar jättemycket med att man ska ha en bättre ergonomi för 
medarbetaren. Sen samtidigt så har datalagen väldigt mycket 
diskussioner om hur integritetsbevarande vi måste ara och hur 
snäva vi måste vara med behörigheterna. I dagens system så 
har vi gruppinloggningar. Så det är inte spårbart på något sätt, 
man ser till exempel att det var inloggat på avdelning 17 men 
vem som helst kan hantera datorn, detta är för att man inte or-
kar med alla dessa inloggningar. I det nya systemet så kommer 
behörighetsutdelningen vara väldigt exakt man har många fler 
roller beskrivna i systemet och man måste definiera alla roller 
av medarbetare. Detta är då en helt ny nivå av administration 
som vi inte har sedan tidigare i Region Skåne, eller ja vi har 
haft det men i väldigt blygsam omfattning. Så det är en stor för-
ändring men det är nödvändigt för att efterkomma dem lagar 
som på området som ska begränsa behörigheten av känslig in-
formation som då patientdata faktiskt är.  

27.  I Och när det kommer till responstider, dvs prestanda och så hur 
kommer det se ut i det nya systemet kontra med hur det är nu? 

 

28.  R4 Ja det system som vi har idag i region Skåne består av cirka 
800 system. En del större en del mindre. Många är bara små 
lappar som sitter här och var som inte egentligen har någon be-
tydelse för användarna men måste ändå upprätthållas och fixas 
och det håller på att krackelera fullständigt. Det är driftstopp 
och störningar dagligen. Frågan är bara när hela skiten brakar 
samman, det vet vi inte men stubinen brinner i alla fall. 

SyQ 

29.  I Och så kommer det inte se ut i framtiden då antar jag?  

30.  R4 Så kommer det inte se ut i framtiden nej. Du vet de äldsta de-
larna i systemet är skrivet i DOS. 

SyQ 

31.  I Ja det vet vi inte ens vad det är för något.  

32.  R4  Ja det säger väl nog tillräckligt då. Men det var i alla fall ett 
mycket tidigt dataspråk. 

 

33.  I Om man tittar på, du nämnde lite innan hur systemet kommer 
stanna kvar även om man själv flyttar på sig, om man kollar på 
att till exempel växla skärmar och växla mellan olika system. 
Hur ser det ut nu kontra hur det kommer se ut sen? 

 

34.  R4 Den versionshanteringen är knuten till den som är inloggad. Så 
det handlar om att vi kan ha en… Om vi behöver stoppa in ett 
kort i en kortläsare, vilket jag hatar, eller om vi kan svepa ett 
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kort framför en läsare för att tala om för datorn att nu har jag 
kommit hit så ta nu fram min version. En annan viktig sak som 
vi inte berört är ju det att systemet kommer finnas överallt för 
alla, det vill säga att primärvården, sjukhusen, privatläkare alla 
kommer ha systemet. Samma system, och möjligheter att gå in 
och läsa information om man har behörigheten till det. Idag har 
vi ju även i den kommunala nivån på kartan, särskilda boenden 
och patienter som har hemsjukvård och liknande, ska man 
också ha i samma system. Där har vi enorma problem idag med 
läkemedelslistor till exempel. Vem har den korrekta informat-
ionen över vad patienten faktiskt tar för mediciner, det vet vi 
inte idag. 

35.  I Hur förväntas de nya systemen vara att lära sig för användarna?  

36.  R4 Mer komplexa än de nuvarande. De kommer inte gå att glida in 
på en räkmacka och tro att man kan ”catch up”, utan alla an-
vändare kommer att behöva utbildning och certifiering för att 
få en inloggning. 

SyQ 

37.  I Hur kommer det se ut i uppstarten när ingen är certifierad?  

38.  R4 Det är en otrolig utmaning att utbilda ungefär 28 000 männi-
skor i det här. Den funktionaliteten, eller den uppgiften, utbild-
ningsansvaret den har vi, vad ska man säga… Uppdraget har 
varit tillsatt sen dag ett. Och de jobbar stenhårt tillsammans 
med leverantören som har erfarenhet av detta för att skapa både 
de fysiska och icke-fysiska saker som behövs för ett bra utbild-
ningspaket. Vi har ju också hämtat in information från andra 
sjukhus och andra regioner som har inför samma eller liknande 
system om vad de har för erfarenheter av utbildningsdelen, men 
den är väldigt viktig. Man kan säga att, näst efter det här med 
patientsäkerhet och säkerhet och informationssäkerhet, så är ut-
bildningskvaliteten och att alla får en bra utbildning, det är helt 
essentiellt för att man ska kunna införa de här systemen. Brister 
det på den sidan så blir folk förbannade, de kan inte använda 
systemet och de känner sig obekväma och de skyller då inte på 
sig själva utan de skyller på systemet, att det är systemet det är 
fel på. ”Det är inte mig det är fel på, det är den jävla mobilen 
som inte fungerar.” 

SeQ, 
NB 

39.  I Vilka typer av svårigheter och problem tror du att användare 
upplever nu? 

 

40.  R4 Nu… De flesta är ändå vana vid att man måste använda dato-
rerna på det sättet som man gör idag. Men det är så att till ex-
empel många doktorer är vana att diktera både sina anteck-
ningar till en sekreterare som skriver ut dem någon gång, och 
diktera ordinationer och liknande. Nu blir de (läs läkarna/dok-
torerna) tvingade att antingen göra det antingen direkt till en 
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dator eller skriva själva. Det där tror jag är lite av en generat-
ionsfråga, att ni som är unga ni skriver förmodligen på tangent-
bordet fortare än ni tänker, medan vi som är äldre och skriver 
med två pekfingrar har ett problem där. Men det kommer fin-
nas möjligheter att diktera rakt in i systemet. Den funktional-
iteten förbättras också hela tiden. Så jag tror att det kommer bli 
en smärtsam förändring till en start i början, men sen kommer 
folk att vänja sig. 

41.  I Är detta den största omställningen?  

42.  R4 Det här är den största förändringen i Region Skånes historia.  

43.  I Jag menar ur ett användarperspektiv.  

44.  R4 Ur ett användarperspektiv är detta en väldigt stor förändring, 
definitivt. 

SyQ 

45.  I Vilka fördelar kommer det vara, du har nämnt en hel del redan, 
men lite mer vilka fördelar kommer det vara med det nya syste-
met jämfört med det som är nu? 

 

46.  R4 Jag tror att för sjukvårdens framtida utmaningar är framför allt 
att vi har en kapacitetsbrist. Det innebär att om sjukvården ska 
räcka till alla så måste vi bli mer effektiva i sjukvården och det 
här med att vi behöver fler händer, det är inte på kartan. De 
händerna finns inte. Varken pengarna eller händerna finns. 
Även om vi hade pengar, att lägga hur mycket som helst i sjuk-
vårdsbudgeten så finns det ändå inte tillräckligt mycket folk. 
Om vi fortsätter att jobba med dagens arbetssätt så skulle vår-
den behöva anställa i princip alla som går ut gymnasiet i fram-
tiden. Det är löjligt. Vi gjorde en extra polering i Skåne och vi 
kom fram till att 2030 så skulle vi behöva anställa 22% av alla 
som går ut gymnasiet. Idag anställer sjukvården 4%. Att vi 
skulle öka den siffran till tvåsiffriga tal, det är helt orealistiskt, 
det går inte. Det innebär då att antingen så effektiviserar man 
arbetet så att det blir mindre manuellt, eller så måste man prio-
ritera på ett annat sätt. Och då innebär det att vissa människor 
inte får sjukvård, och det där är en demokratifråga. Att det nu 
pratas om att sjukvården hamnar på den politiska dagord-
ningen, och valfråga nummer ett kanske är inte beroende på 
pandemin, utan den hade hamnat där i alla fall, av resursskäl. 
Så vi får ett system som ger oss möjligheterna att bli mer effek-
tiva och som har möjlighet att korta ledtider, att göra rätt från 
början, inte ha massa fel som du behöver rätta och leder till 
komplikationer, utan vi kan sudda ut en del av detta. Det ger 
också möjligheter till patientens egenvård, alltså digital sjuk-
vård från hemmet eller från andra miljöer och att en läkare kan 
ha uppsyn över många fler patienter än vad man har på sin mot-
tagning genom att ha digital kontakt med patienterna, digital 
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övervakning, på ett helt annat sätt. Vi kan bedriva avancerad 
sjukvård hemma hos patienterna. Vi behöver inte släpa dem till 
sjukhus alltid, och de kan hjälpa sig själv. Det här måste arbeta 
på väldigt många facetter och olika spektra för att vi ska kunna 
se helheten som en del i detta. Sjukvårdsprocesserna kommer 
bli väldigt mycket mer effektiva, men vissa yrkesgrupper kom-
mer att uppleva det som att ”jag tvingas lägga mer tid i syste-
met än vad jag vill” och därmed tycka att ”mitt arbete har blivit 
mindre effektivt”. En del av dessa är doktorer som kommer 
tycka att ”jag gör ändå bara nytta i operationssalen, så varför 
ska jag hålla på med detta”. Men då måste man lära dessa kol-
legor att vi man måste se till hela processen. Att patienten kan 
komma in och ut fortare, och vi kan göra fler om vi kan göra på 
det här sättet, men ”du får lite färre timmar i operationssalen” 
möjligen. 

47.  I Hur säkerställer ni att systemet uppfyller de förväntningarna 
som ni har? 

 

48.  R4 Det finns i systemet en monitoreringsfunktionalitet som gör att 
man kan avläsa hur effektiva medarbetarna är i systemet, man 
kan identifiera individer som till exempel behöver 20 klick för 
det som någon annan behöver sju klick för. På så sätt kan man 
identifiera personal som behöver mer utbildning. Nu har det 
också blivit en fråga för integritetsmyndigheterna, ska arbetsgi-
varen verkligen få övervaka personalens prestationer? Facken 
har synpunkter på detta. I Sverige är det en funktionalitet som 
vi kanske inte kommer få ta del av fullständigt på grund av vår 
lagstiftning och fackliga traditioner, men i andra länder funge-
rar det väldigt bra. Men där är Sverige just nu… Ska vi i Sve-
rige få gå in i digitaliseringsframtiden och utnyttja den kraften 
och den möjligheten fullt ut, eller kommer vi lägga locket på 
och säga att ”nej, detta är inte för oss, vi ska ha det som vi all-
tid har haft det”. 

SyQ, 
SeQ 

49.  I Du är läkare i grunden, men till vilken utsträckning har använ-
darna involverats i framtagandet av produkten, av systemen? 

 

50.  R4 Grundsystemet finns ju sedan tidigare. Det var en tidigare reg-
iondirektör som sa det att ”vi ska köpa ett system som finns på 
hyllan, inte en jävla Powerpointpresentation, vi ska inte köpa 
någonting som det talas om att vi ska utveckla ditten och vi ska 
utveckla datten utan det ska finnas funktionellt i hyllan”. Och 
det finns sedan många år tillbaka och finns fungerande på väl-
digt många sjukhus. Cerner har ungefär 9 000 kodingenjörer i 
Kansas City som sitter och knackar kod. De har 30 000 medar-
betare totalt som… De andra är ute och kränger och installerar. 
Men kärnan i detta är ett system som utvecklas och passas hela 

SyQ 
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tiden hela tiden. Det är enorma resurser som läggs på systemet. 
Nu glömde jag frågan. 

51.  I Hur mycket har användare, det vill säga till exempel läkare och 
sjuksköterskor, involverats i framtagandet? 

 

52.  R4 Jo, men det är självklart att när man har tagit fram det här sy-
stemet från början så utgick det nog från… Företaget var ett 
labbföretag från början. De gjorde alltså IT-system för labora-
torieutrustning. Sen så småningom kom det en del hälsorefor-
mer i USA som medförde att om vårdgivaren skulle få betalt så 
var man tvungen att vara ansluten till ett IT-system som kom-
municerar med de federala systemen, annars kunde man inte 
skicka en räkning. Då började en del större företag i USA, som 
bildades ur detta lagförslag, så då började man bygga systemet. 
Från början var det ett finansiellt intresse för att bygga automa-
tiserade system, men så småningom vävdes detta in och läkare 
och sjukvårdspersonal har deltagit i framtagandet av systemet. 
Sen kommer det till oss som en amerikansk produkt och då har 
vi haft ungefär 300 kliniska medarbetare, heltidstjänster, vilket 
innebär att det har varit många fler för många har jobbat deltid 
med det. Men alltså ungefär 300 heltidstjänster, kliniska medar-
betare, har arbetat med systemet för att få det omprogrammerat 
och adapterat till det sättet som vi jobbar på och i vissa falla har 
vi sagt att nu måste vi istället ändra arbetssätt i Sverige för att 
vi ska anpassa det till systemet och få det att flyta och fungera. 
Där ligger en svårighet som i det att om det nu är ett globalt sy-
stem som har många användare, också har vi en svensk version 
som blir väldigt avvikande från så att säga grundformen så blir 
det väldigt svårt att hålla oss uppdaterade och få utveckling i 
vår del av det. Så att systemet är då gjort som att det har unge-
fär 80% som är den kärnan som är hårdkodad i Kansas City 
som de inte ändrar med enkelhet, men att 20% är konfigurer-
bart för den lokala användaren, så att vi försöker då driva det så 
långt som möjligt att stanna vid konfiguration, men ändå så har 
vi väldigt många så kallade IP-projekt, som innebär att det 
måste göras förändringar i den hårda kodkärnan. Eftersom före-
taget etablerar sig i Europa mer och mer så har Cerner också 
förstått att det är skillnad mellan USA och Europa och vi måste 
anpassa oss kanske lite mer efter den europeiska marknaden. Å 
andra sidan så pågår det en debatt i USA om utbytbarhet av in-
formation mellan olika system, olika vårdgivare som innebär 
att även i USA börjar kraven på utbytbarhet mellan olika sy-
stem att öka och till och med lagstiftas om det. Så företaget har 
all anledning att göra förändringar i systemet i den hårda kod-
kärnan för att anpassas till en framtid och det håller man på 
med. Det är en av anledningarna till att man går över i Amazon 

SyQ 
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Workstation för då blir… Cloudlösningarna blir mer flexibla än 
de hårdkodade annars i ett datasystem. 

53.  I Hur kommer möjligheterna se ut för användare att få support?  

54.  R4 Region Skåne har köpt driften av Cerner, så att vi köper så att 
säga funktionaliteten, och de driver det. Men där har vi då ham-
nat i juridiska problem i det att Cerner är en global organisation 
och väldigt många av deras experter sitter på olika delar i värl-
den och arbetar utifrån sin position mot systemet. Medan i Sve-
rige har vi lagstiftning som där det är nation för nation för nat-
ion, och helst skulle då enligt den svenska lagstiftningen så 
skulle allt vara, åtminstone i Europa och helst inom Sverige 
gjort av svenskar och svenska företag och alltihopa. Men det 
här är ju fjöntigt på en global marknad, det finns inget företag i 
Sverige som har de musklerna som behövs för att klara av den 
här arbetsuppgiften just nu. Här måste man hitta vägar fram 
som gör att det går att använda sig av all den globala expertis 
som behövs för att hålla de här systemen igång. I princip har 
Cerner erbjudit sig i avtalet att garantera vår drift till 99,95%, 
det vill säga att systemet får vara nere 4 timmar om året, inklu-
sive uppgraderingar. Men nere innebär inte nersläckt utan att 
det då har en hastighet eller kapacitet under vissa gränsvärden. 
Och det är väldigt robust och de darrar inte på läppen när de sä-
ger att vi garanterar detta, under förutsättning att de får arbeta 
på det sättet som de beskriver i anbudet. Men där har då lag-
stiftningen kommit in, och den lagstiftningen kommer faktiskt 
senare än vi signade kontraktet vilket är ett problem för oss. 

SeQ, 
SyQ 

55.  I Värdesätter ni att kunna bistå med bra support till användare? 
Hur högt värderar ni det? 

 

56.  R4 Alltså användarsupporten, den kommer vara elbowsupport, det 
vill säga att det kommer finnas superanvändare på alla arbets-
platser, alla tider på dygnet som kommer hjälpa dig om du kör 
fast i ett system. Det blir inte så mycket callcenter-uppbyggt, 
utan du ska ha en god utbildning och systemet kan hjälpa dig 
och annars har du en kollega som kan systemet bättre än dig 
som kan hjälpa dig. Men det kommer också finnas callcenter 
givetvis. 

SeQ 

57.  I Varför använder användarna systemet? För att det är obligato-
riskt? 

 

58.  R4 Ja. Du måste dokumentera. Allting är knutet till det systemet. 
Du kommer inte kunna bedriva vård… Du kan bedriva akut-
vård, krigssjukvård kan du alltid bedriva. Vi kan dokumentera 
på en papperslapp och ett akutintag kan du hålla öppet. Du be-
höver inte dokumentera någonting egentligen för ett akut-
ingrepp, så det kommer du klara. Men planerad vård på den 

IU 
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nivån med den säkerheten som vi är van vid kommer inte 
kunna utföras utan att systemet är uppe.  

59.  I Och detta kommer inte ändras nu i framtiden heller?  

60.  R4 Hur menar du?  

61.  I När ni får det nya systemet, kommer användningen fortfarande 
vara obligatorisk? 

 

62.  R4 Ja. Men du vet, redan idag är det så att du inte kan ta en rönt-
genbild utan att du har IT-systemet uppe. Det måste finnas en 
remiss, en förfrågan, för att du ska kunna tända röntgenappara-
ten. 

IU 

63.  I På vilket sätt stöttar systemet arbetsuppgifterna?  

64.  R4 Man kan säga såhär att du kan ha ett kunskapsstöd i systemet 
som gör att systemet följer och loggar din aktivitet. Om du till 
exempel är på jobbet klockan 4 på morgonen och är trött och 
nybliven doktor på akutmottagningen och det kommer in en pa-
tient och allting är på ända, och du sitter framför datorn och 
plötsligt säger datorn att det här är en urinvärksinfektion eller 
det här är en blodförgiftning, ”du måste nog agera på detta”. Så 
du kan få den typen av systemövervakning att du får varningar 
och uppmaningar av systemet, det går att bygga in. Men även 
där har integritetslagstiftningen synpunkter om systemet verkli-
gen ska få se alla värden och kunna presentera det för en an-
vändare på detta sätt. Så vi är i en juridisk råttfälla på något 
sätt. Juristerna som har skrivit lagarna har inte insett hur snabbt 
IT-utvecklingen går och vilka möjligheter som finns, så därför 
har de skrivit för mycket hur saker ska ske i sina lagar istället 
för att koncentrera sig på vilka mål man ska uppfylla. Det där 
begränsar oss väldigt mycket idag. 

U, 
SyQ 

65.  I Vilka uppgifter förväntas bli enklare med det nya systemet?  

66.  R4 Allting egentligen. Att rutiner för att skriva in, skriva ut patien-
ter, göra sammanfattningar, hitta data, göra läkemedelsordinat-
ioner, et cetera. Övervakning av patienterna. Du kommer kunna 
styra till exempel infusionspumpar och sprutpumpar som ger 
läkemedel direkt i blodådrorna till patienterna ifrån din dator. 
Du behöver inte springa till patienten för att skruva på en skruv 
eller en knapp. På en intensivvårdsavdelning kan patienter ha 
15–20 olika sprutpumpar där det går läkemedel som hela tiden 
måste ändras och doseras, och det kan du göra från en panel i 
IT-systemet och inte springa in till varje sprutpump. Så att en 
mängd uppgifter som… Idag skickar vi in en undersköterska 
för att ta blodtryck och puls och ta temperatur och liknande, så 
kommer hon ut med en lapp också skriver hon in de värdena. I 

U, 
SyQ, 
NB 
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framtiden rullar hon in en liten mobil anläggning som har alla 
de där… Hon sätter en fingertutt på pekfingret sen lägger hon 
en blodtrycksmanschett runt patienten, sen gör apparaten all-
ting och levererar data rakt in i systemet, så hon behöver inte 
göra någonting annat. Det som idag tar kanske en kvart att göra 
på varje patient kommer i framtiden ta tre minuter. Då kan hon 
ägna fem minuter åt att prata med patienten, eller hur? Så jag 
menar, det är en mängd sådana här arbetsuppgifter som kom-
mer gå mycket snabbare och bli mer självklara. 

67.  I Hur kommer dubbelarbete förändras i framtidens system?  

68.  R4 Det i princip utraderas. SyQ 

69.  I Och hur ser det ut idag?  

70.  R4 Eftersom du inte vet vad grannen har skrivit så blir det väldigt 
mycket dubbelarbete och sjuksköterskor skriver ungefär samma 
dokumentation som läkaren skriver och liknande. Så det är väl-
digt mycket olika möjligheter till dubbelarbete. Men om syste-
met redan presenterar data på patienten så ser du att det redan 
finns i journalen ”då behöver inte jag skriva något”. Men ef-
tersom idag ser jag inte andra delar av journalen och då vet jag 
inte att det är dokumenterat, så dokumenteras det. Mycket 
dokumentation idag sker därför att man ska undvika att bli an-
klagad för att inte ha dokumenterat och det gör att man överdo-
kumenterar. 

SyQ, 
InQ 

71.  I Hur kommer det se ut med pappersanvändandet i framtiden?  

72.  R4 Förhoppningsvis ska vi nå den mognadsgraden som kallas för 
HIMS grad 7 och innebär ”no paper”. 

SyQ 

73.  I Hur tillfredsställda tror du att användarna med de nuvarande 
systemen? 

 

74.  R4 Det klagas otroligt mycket på det nuvarande systemet. Och det 
kommer klagas på det kommande systemet också. Men att ha 
någonting att klaga på som inte går att göra någonting åt är ju 
någon form av ventil. Du kan inte riktigt anklaga mig för vi har 
det här jävla systemet och det är systemet som gör att inte jag 
kan vara tillräckligt effektiv. Men när du då får ett system som 
kan göra att du blir mer effektiv, så kan det ibland upplevas 
som ett hot. Ett system som gör det möjligt också att monito-
rera och se allting. Idag när du ska göra en undersökning på till 
exempel effektivitet så måste du ta fram all data manuellt och 
hantera det så småningom så när du väl presenterar din slutsats 
har det gått sex månader eller ett år och då är ingen intresserad 
av siffran. Därför att om du framför kritik så säger man ”amen 
vi gör inte så nu, det är inaktuellt”. Men nu kommer du få 

US, 
NB 
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onlineanalys, onlinedata, du kan inte värja dig från denna in-
formation. Du kan säga att flödet på akutmottagningen inte fun-
gerar och här ser vi varför, och då måste du göra någonting åt 
det. Så att ur ledarskapssynpunkt är detta också en väldigt stor 
utmaning. När du har tillgång till informationen, när den är 
synlig, så kan du inte längre skita i att agera. 

75.  I Vi har en avslutande fråga, som är kopplad till vilka du tror är 
fördelarna och nackdelarna för olika grupper. De grupperna är 
då patienter, annan personal och sjukhus/sjukhusorganisat-
ionen. Men om du börjar med fördelarna och nackdelarna för 
patienterna när systemet används? 

 

76.  R4 Patienterna tror redan idag att människor i vitt vet allting och 
har koll på allting. Vilket vi inte har. Så att patienterna kommer 
kanske inte märka att det som de redan tror är nu uppfyllt, men 
förhoppningsvis kommer de märka det genom att de slipper 
upprepa sig och slipper tala om för varje ny vitrock samma 
historia. Byter de (patienterna) avdelning får de börja om igen, 
etcetera. Det tror jag är en stor förändring. De kommer också 
känna att de inte är ansvariga för att bära informationen vidare 
mellan olika nivåer och olika sjukhus, utan organisationen blir 
ansvarig för att se till att rätt information finns tillgänglig. Och 
det är ett väldigt viktigt ställningstagande för alla patienter. Det 
tror jag är den viktigaste delen för patienten och att säkerheten i 
vården ökar. Till exempel med medicinordinationer och lik-
nande. Risken att bli felbehandlad minskar. För sjukvårdsorga-
nisationen kan man säga såhär att de erfarenheterna man har i 
framför allt USA är att personal som arbetar på sjukhus med ut-
vecklad It-teknologi har en benägenhet, att när de byter jobb, 
söka sig bara till sjukhus som har motsvarande It-teknologi. 
Det vill säga man vill inte jobb på sjukhus som har en lägre typ 
av IT-utveckling därför att man upplever att man inte har till-
räckligt stöd i IT-systemet eller att man jobbar i en osäker miljö 
som kan vara hotfull mot den egna professionaliteten. På så sätt 
kan man säga att det finns ett… att sjukvårdspersonalen är till-
fredsställd att arbeta i en vård där det finns en hög grad av IT 
och IT-säkerhet. Det där tror jag är väldigt viktigt att komma 
ihåg. Sen kommer det vara en jävla massa upplärningssvårig-
heter och mycket protester och mycket förbannelser. En del 
kanske ska gå i pension i förtid därför att de kommer tycka att 
”jag har bara två år kvar, vad fan ska jag lära mig detta för”, då 
säger jag, gå då i pension. Men de som är unga i er ålder och 
kommande generationer i sjukvården, de kommer ju tycka ”vad 
fan är det för stenåldersarbetsplats jag är på”. Där tror jag att 
det kommer gå mycket lättare. Det kommer inte finnas ett mot-
stånd från de yngre, utan det kommer vara de äldre som jiddrar 
om det här. För hälso- och sjukvårdsorganisationerna blir detta 
delvis ett hot av anledning som jag sa innan att man inte kan 

NB, 
US, 
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som ledare och chef längre gömma sig bakom att jag inte 
visste, eller att jag inte kunde ta reda på. Utan du kommer ha 
produktionsinformation, du kommer ha information om när det 
går fel, när det går åt helvete, när jag borde tagit ett annat be-
slut. Och det kommer vara väldigt lätt att kontrollera och visa 
upp. Kravet på ett digitalt ledarskap ökar väldigt mycket med 
de här systemen. Det där har delvis organisationen insett och en 
del reagerar negativt på den framtiden att det inte blir möjligt 
att gömma sig. Man kan säga att du inte kommer kunna bli chef 
i framtiden inom sjukvården om du inte kan IT-systemet väl-
digt väl. För allting du gör, alla förändringar du gör, måste gö-
ras via IT-systemen. Det är de tre stora förändringarna för de 
här personalgrupperna. 

77.  I Intressant. Vi känner att vi har fått ställa alla frågor som vi har 
tänkt. 

 

78.  R4 Bra.  

79.  I Är det någonting du vill tillägga som du tror kanske är värde-
fullt för oss? 

 

80.  R4 Tror inte det.  

81.  I Kan vi återkomma till dig om vi har fler frågor?  

82.  R4 Absolut.  
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Appendix 9 – Interview 5 (R5) 

Dimension Colour ID 

Information Quality Turquoise InQ 

System Quality Green SyQ 

Service Quality Red SeQ 

Intention to Use Yellow IU 

Use Pink U 

User Satisfaction Grey US 

Net Benefits Dark Yellow NB 

 

Information 

Stakeholder group: Healthcare professional 

Respondent: R5 

Time and type: 2021-04-29, 10:00, video call Zoom 

Participants: R5, Daniel Ekelund (I) and Albin Ekwall (I) 

 

Row # Person Information Code 

1.  I Vad är ditt yrke?  

2.  R5 Jag är sjuksköterska på universitetssjukhuset i Lund.  

3.  I Hur länge har du varit det?  

4.  R5 I lite mer än ett år.  

5.  I Vad har du för arbetsuppgifter?  

6.  R5 Ja, jag har de vanliga uppgifterna som en sjuksköterska har.  

7.  I Kan du beskriva det lite mer ingående?  
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8.  R5 Ja alla dagar ser ju olika ut men man är i ett team där vi har 
hand om 6 patienter. Sen jobbar vi med allt ifrån det medici-
niska till omvårdnadsbehovet av patienter. 

 

9.  I Vilka olika typer av system använder du i din vardag?  

10.  R5 I Lund använder vi Melior för att skriva journaler.  

11.  I Använder ni något annat för att ta hand om röntgen eller så?  

12.  R5 Allt är via Melior men vi på onkologen har ju cellgifter också 
och där använder vi ett annat system som heter Cytobase. 

SyQ 

13.  I Hur skulle du värdera din IT-kompetens?  

14.  R5 Ja men den är ändå bra.  

15.  I Om vi då tittar lite mer på informationen i systemen. Hur enkel 
tycker du det är att till exempel hitta information om säg pati-
enter och mediciner? 

 

16.  R5 Det är ändå relativt lätt. Du har ju informationen på ett och 
samma ställe. Jag vet inte om ni har sett ett sådant system, men 
man har då massa olika flikar och allt är väldigt tydligt beskri-
vet. Så det är ändå rätt lätt att förstå faktiskt. Det är lite mycket 
klick men allt är på samma ställe så det är ju bra ändå. 

InQ, 
SyQ 

17.  I Hur enkelt är det då att få en överblick över patienter?  

18.  R5 Jo men det är ändå bra. Allt är ju på samma ställe ju, men sen 
får man klicka sig vidare när man ska åt röntgenbilder och 
labbsvar. Men allt som läkare, sjuksköterskor och underskö-
terskor skriver finns på ett och samma ställe. 

InQ, 
SyQ 

19.  I Är det då problematiskt att gå från en vy till en annan?  

20.  R5 Nej det är det inte.  SyQ 

21.  I Men upplever du då att all information är aktuell i systemet?  

22.  R5 Ja det gör jag. InQ 

23.  I Hur säkerställer ni då det? Är det så att ni vet att ni har era pati-
enter som ni har koll på och att det inte skrivs något om dem 
utifrån? 

 

24.  R5 Ja precis, allt viktigt läggs in om patienten i journalen. Sen får 
jag läsa om dem i den sen. Men sen har jag även koll på alla 
mina patienter. 

InQ 
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25.  I Upplever du att informationen är fullständig?  

26.  R5 Ja det får jag väl ändå säga. Vi alla som är involverade med pa-
tienten skriver och uppdaterar när något nytt finns att delge. 

InQ 

27.  I Tycker du att systemen har all information som behövs för att 
lösa dina dagliga arbetsuppgifter? 

 

28.  R5 Ja det tror jag. Jag kan inte tänka mig något annat som jag vill 
ha utvecklat. 

InQ, 
SyQ 

29.  I Hur är det att lägga in information i systemen?  

30.  R5 Det är lätt. Man startar bara en ny anteckning när man vill 
lägga in något. 

InQ, 
SyQ 

31.  I Men är det strukturerat då på något sätt? Det vill säga så att alla 
skriver på samma sätt eller är det lite var mans sätt? 

 

32.  R5 Man brukar starta upp på dagen med en mall. Där finns det 
massa olika sökord så som andning, cirkulation, nutrition, som 
jag då får beskriva patienten utifrån dem sökorden. Så alla an-
vänder dem sökorden. 

InQ 

33.  I Är det då alltid samma mall?  

34.  R5 Ja det är alltid samma.  InQ 

35.  I Vet du om det är samma bara för er avdelning eller är det 
samma för hela sjukhuset? 

 

36.  R5 Jag tror det är samma för hela Skåne. Så när en patient flyttar 
från Ystad till Lund så är det samma. Så vi kan gå in och läsa 
vad som har hänt tidigare. 

 

37.  I Upplever du ibland att det är svårt att få en överblick?  

38.  R5 Ja man behöver ju scrolla en hel del. Har en patient varit inne 
ett tag så blir det mycket text och material man behöver gå ige-
nom för att få en bra överblick över patienten. 

InQ 

39.  I Så det är egentligen bara en massa textmassa som fylls på?  

40.  R5 Ja det är det. InQ 

41.  I Om vi istället kollar på systemet och så. Finns det god tillgång 
till datorer för att komma åt systemen? 

 

42.  R5 Nja, det ska ju finnas men sen är vi många just nu. Det finns 
även många studenter som alltid ska ha en dator och så. Så vi 

SyQ 
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är nog lite för många personer för antalet datorer på vår arbets-
plats. 

43.  I Så det kan bli att ni ibland behöver vänta?  

44.  R5 Ja. SyQ 

45.  I Hur är det då gällande inloggningar? Har du en inloggning eller 
har du flera olika till varje system? 

 

46.  R5 Nej bara en inloggning. SyQ 

47.  I Är den då knuten till dig eller avdelningen?  

48.  R5 Den är knuten till mig.  

49.  I Hur upplever du systemet till att använda? Är det hackigt och 
långsamt eller hur är kvalitén skulle du säga? 

 

50.  R5 Det är ju ett gammalt system. Ibland är det väldigt segt men det 
tror jag också att det är för att datorerna är sämst på sjukhuset. 
Så det är väl därför det inte alltid vill fungera. 

SyQ 

51.  I Okej, och om du då vill till exempel byta mellan två olika pati-
enters journal för att få en överblick, hur är det? 

 

52.  R5 Man kan bara ha en patient uppe i taget för att förhindra för-
växlingar mellan patienterna. Så då måste man stänga ner pati-
ent nr 1 och sen ta upp patient nr 2. Man kan alltså inte hoppa 
mellan patienter, utan man kan bara ha uppe max en i taget. 

SyQ 

53.  I Är det systemet som sätter stopp för det?  

54.  R5 Ja det är systemet som sätter stopp för det. De har väl gjort så 
för att man inte ska kunna blanda ihop patienterna. 

SyQ 

55.  I Vad tycker du om det då?  

56.  R5 Det tycker jag är bra. För det tar inte så lång tid. US 

57.  I Hur är det då med bildhantering och så i systemet?  

58.  R5 Då får man klicka upp en ny flik. Och där är nog ett annat sy-
stem när man ska klicka in på bilderna. Men där är jag som 
sjuksköterska inte inne så ofta, utan det är läkarna som tittar på 
dem. Sen så säger de svaret till mig om vad jag ska tänka på. 

SyQ 

59.  I Och om du då ska till det systemet är det en ny inloggning där?  
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60.  R5 Nej det är som en internetflik, man går in i en ny tab men man 
är fortfarande på internet. 

SyQ 

61.  I Hur skulle du säga det var för dig att lära dig Melior.  

62.  R5 Ja det tog ju lite tid såklart. Jag visste inte riktigt hur man 
skulle sålla all information. Så det fick man ju hitta ett system 
för under de åren man plugga till sjuksköterska. Men nu när 
man jobbat med det så är det. Vardagsmat till slut men som nu 
kan jag tänka mig att det är jobbigt. 

SyQ 

63.  I När du säger eget system. Betyder det att alla har sitt eget sätt 
att jobba på? 

 

64.  R5 Ja det är ju bara för att jag ska få min bild av patienten. Vi alla 
läser ju på vårt eget sätt och alla har ju sin åsikt om vad de 
tycker är viktigt. 

 

65.  I Men när du började lära dig systemet, var det någon strukture-
rat utbildning eller fick du följa efter en kollega? 

 

66.  R5 Ja man fick ju följa efter sin handledare och se vad han gjorde. 
Sen så skriver man ju till exempel på ett eget papper att Albin 
kom in den dagen på grund av, sen vad du har i botten och sen 
vad planen är för dagen och sen planen för veckan. Och sen har 
man SBAR. 

InQ 

67.  I Vad är SBAR?  

68.  R5 Ja SBAR det jobbar många inom sjukvården med. S står för si-
tuation, varför man kom till sjukhuset. B, bakgrund, vad du har 
i botten. A, aktuellt hur mår du just nu. R är rekommendation, 
dvs planen för patienten. 

 

69.  I Upplever du några svårigheter när du använder systemen?  

70.  R5 Ja det är väl att det är gammalmodigt, det är typ Windows 98. SyQ 

71.  I Du sa även att det var mycket klick i början?  

72.  R5 Ja mycket klick är det för att hitta runt. SyQ 

73.  I Upplever du det som ett problem?  

74.  R5 Kanske inte ett problem men det är ändå lite tidskrävande. Så 
det får väl räknas som ett problem. 

US 

75.  I Så vilka fördelar ser du med systemen?  



Healthcare Professionals’ Usage of eHealth Systems  Ekelund and Ekwall 

 

– 132 – 
 

76.  R5 Det är väl att man har all information på samma ställe då. Så 
man slipper logga in och ut. 

InQ 

77.  I Är du då medveten om hur systemet ska användas?  

78.  R5 Ja det tror jag. Än så länge har det gått bra.  

79.  I Skulle du säga att systemet har alla de nödvändiga funktioner 
som du behöver? 

 

80.  R5 Oj, ja det har det nog ändå. Allt jag behöver för att klara av min 
arbetsdag har systemet. 

SyQ 

81.  I Är det enkelt att råka göra fel?  

82.  R5 Nej, ja, sådär, inte så, nej. Du ska signera allting som du skriver 
också, så då får man kontrollera att du har skrivit det rätt. Så 
nej, det tycker jag nog inte. 

SyQ 

83.  I När du säger att man måste kontrollera, är det att man själv gör 
det eller finns det någon slags spärr som säger ”nu kanske det 
här ser lite konstigt ut”? Eller det är bara eget ansvar att man 
ska kolla själv? 

 

84.  R5 Precis, eget ansvar.  

85.  I Om vi istället tittar på tillgången till support alltså om du behö-
ver hjälp om det är något som inte fungerar i systemen, hur ser 
möjligheterna ut att få support? 

 

86.  R5 Då ringer vi till IT-support också hjälper de en därifrån. SeQ 

87.  I Hur ofta behöver du göra det?  

88.  R5 Typ aldrig.  

89.  I Har du gjort det någon gång?  

90.  R5 Ja kanske i början när jag hade problem med mitt inlogg att 
komma in, men nu fungerar det och jag har inte ringt dem på 
ett år. Det var bara i början, när man började. 

 

91.  I Men det finns alltid tillgång till support?  

92.  R5 Ja, det finns det. SeQ 

93.  I Är det bara IT-support ni har eller finns det någon kollega som 
är extra kunnig? 
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94.  R5 Vi har ju en på vår (avdelning) som är lite mer IT-ansvarig, så 
där kan man gå till honom så får man hjälp. 

SeQ 

95.  I Hur är kvaliteten på supporten? Lyckas de lösa dina problem?  

96.  R5 Mina problem som jag har ringt om har de kunnat lösa, ja. SeQ 

97.  I Vet du någon som inte har fått samma support?  

98.  R5 Nej.  

99.  I Och som vi sa innan har du inte blivit utbildad eller tränad spe-
cifikt i att använda systemen. Vet du om det är någon som har 
blivit det? 

 

100.  R5 Jag tror inte det. Man går inte en kurs för hur man lär sig 
Melior, utan det är bara erfarenhet. Typ, övning ger färdighet, 
att man bara försöker komma in i det. 

SeQ 

101.  I Och lite följa John?  

102.  R5 Ja, visst.  

103.  I Varför använder du systemen?  

104.  R5 För att jag ska kunna läsa på om patienten, jag ska hitta vilka 
mediciner jag ska dela ut, mätvärden, och blodprov, ja allt. 

IU 

105.  I Så du måste egentligen använda de?  

106.  R5 Ja, jag måste. IU 

107.  I Finns det delar i systemen som du medvetet försöker undvika, 
som till exempel att du nämnde att i röntgensvar måste du 
öppna upp en annan flik och liknande. Är det något du känner 
att du försöker undvika? 

 

108.  R5 Kanske inte att undvika, men att kolla just röntgensvar. Där tar 
det extra lång tid, för då ska man klicka vidare sig och sen ska 
det öppna upp ett nytt, där blir en ny flik faktiskt, för att se just 
bilderna. Och det kan ta jättelång tid. Så när man har tidspress 
är det kanske inte det man sitter med och kollar just på röntgen-
bilderna. 

SyQ 

109.  I Någonting annat du tänker på?  

110.  R5 Det är väl typ det som tar lång tid. Allt annat är i Melior ja. 
men då finns det alltid också, om man nu ska gå in och läsa 
röntgenbilderna, men jag har inte tid att kolla på de riktiga bil-
derna, då finns det alltid en liten text som läkarna har skrivit. 
Alltså som röntgenläkaren har skrivit att ”såhär ser det ut” på 
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röntgenbild, en liten sammanfattning av det. Så du behöver 
inte… ibland kan det vara svårt att tyda röntgenbilder också. 
Då kan man alltid läsa i den, så då sparar man lite tid.  

111.  I Men är det ändå i röntgensystemet eller är det i Melior?  

112.  R5 Det är Melior.  

113.  I I vilka situationer använder du normalt sätt systemen? Om du 
kan beskriva lite olika uppgifter. 

 

114.  R5 Alltid. Det är direkt från morgonen till att jag går av mitt pass. 
Som sjuksköterska är det ju mycket administrativt, mer än vad 
man tror också. Så vi sitter ändå relativt mycket med datorn. 

U 

115.  I Hur mycket tror du att du sitter?  

116.  R5 Alltså bara jag springer in till läkemedelsrummet har jag en da-
tor där som jag måste kolla i Melior vilken tablett jag skulle ge. 
Och hur många procent kan det vara på en dag? 70, nej. Det 
kanske är mycket. Gud vad svårt att uppskatta. Men det är 
mycket tid ändå. Säg 60%. 

U 

117.  I Så du spenderar mer tid med systemet än med självaste fysiska 
patienten skulle du säga? 

 

118.  R5 Nej, nu överdrev jag kanske… Eller säg 50/50 då. 50% dator, 
50% patient. Så blir det nog ungefär rätt, ja. 

U 

119.  I Tycker du att du lägger för mycket tid vid datorn?  

120.  R5 Ja. Det hade varit trevligare att vara ute och ge patienterna mer 
tid. 

U 

121.  I Vilka uppgifter upplever du är enklare vid användning av sy-
stemen? Finns det specifika arbetsuppgifter som blir lättare för 
att du har systemet än vad det hade varit kanske utan? 

 

122.  R5 Ja… Om vi inte hade haft systemet, hur det hade varit då? Då 
hade det varit som förr i tiden tänkte jag säga. Att man fick 
kolla allting i pappersform, det hade tagit mycket längre tid. Än 
om jag hade haft en dator. Typ bara när jag ska kolla på medi-
cinerna, det går ju mycket snabbare. Jag vet inte. 

SyQ 

123.  I Så du menar egentligen att allting blir lättare med använd-
ningen av systemet? 

 

124.  R5 Ja, vi säger så. Ja. SyQ 
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125.  I Finns det några uppgifter som du upplever som svårare för att 
du måste gå via systemet? 

 

126.  R5 Nej, nej. SyQ 

127.  I Upplever du något dubbelarbete när du just arbetar med syste-
men? Till exempel att du skriver in samma sak flera gånger, el-
ler att du läser samma sak flera gånger. 

 

128.  R5 Ja, det som kan vara dubbelarbete i Melior är att när jag väl 
skriver en sak så bara jag sparar den egentligen. Sen måste jag 
gå in i efterhand och signera det så att du kan läsa det. Det är 
dubbelarbete så då får jag gå igenom alla mina patienter och 
signera vartenda ord jag har skrivit i den journalen. 

SyQ 

129.  I Men det här att det läggs på pappersmängder hela tiden, eller 
att det läggs på textmängder, tycker du att det skrivs samma sa-
ker, att det är mycket upprepningar? 

 

130.  R5 Nej, det upplever jag väl inte.  

131.  I Tror du att det finns det arbetsuppgifter som tagits bort eller 
lagts till? 

 

132.  R5 För mig som sjuksköterska? Nej, oj, om det är så? Det tror jag 
inte. Nej. Jag tror inte det. Nej, snarare har det nog lagts till 
som sjuksköterska, men det är nog olika från avdelning till av-
delning vad man har lite för arbetsfördelning kanske. på vår av-
delning är det mycket att sjuksköterskan ska skriva i journalen 
medan undersköterskan är mer och gör praktiska saker. Så det 
blir att det läggs mer ansvar på oss. Men kanske om jag hade 
varit på en annan avdelning så kanske det hade varit på andra 
hållet, jag vet inte. Men på vår (avdelning) är det en kultur kan 
man väl säga. 

SyQ 

133.  I Vad har du för erfarenheter av pappersanvändning? Hur 
mycket papper använder du i din vardag? 

 

134.  R5 Det enda jag använder som papper, det är att skriva om patien-
ten, och typ mina rondanteckningar innan jag skrivit in dem i 
datorn. 

SyQ 

135.  I Och sen så för du in de i datorn när du har gått din rond?  

136.  R5 Precis, ja.  

137.  I Tycker du att det är jobbigt att det är… Där är det ju en liten 
form av dubbelarbete… 
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138.  R5 Mm, det blir det ju. Egentligen kanske man skulle haft med 
sig… Typ om man hade haft en liten iPad eller någon dator så 
hade man kanske kunnat ha med sig den på ronden, så hade 
man kunnat skriva in allting samtidigt, det hade varit bra. 

SyQ 

139.  I Skulle du säga att systemen stöttar dig i ditt vardagliga arbete?  

140.  R5 Ja. SyQ 

141.  I Hur tillfredsställd är du med systemen? Skulle du säga att, ”vad 
bra det här är” eller ”ah, det här är väl okej, det funkar”? 

 

142.  R5 Ja, vi säger en sexa av tio. Det är ju mycket dubbelarbete, 
mycket klick, den ser gammal ut, men den uppfyller ju mina 
behov för att jag ska klara av mina arbetsuppgifter. Så därför är 
det väl mer positivt än negativt ändå. 

US, 
SyQ 

143.  I Vilka fördelar upplever du med systemen? Du har nämnt några, 
men… 

 

144.  R5 Fördelar med systemen?  

145.  I Ja.  

146.  R5 Att alla skriver i samma journalsystem i hela Skåne. Att allting 
egentligen finns på samma ställe, och att man har tydliga mal-
lar att följa. 

SyQ, 
InQ 

147.  I Om man istället tittar på fördelar och nackdelar för patienter, 
hur ser det ut då? När du använder systemet, vad blir det för 
konsekvenser för en patient? 

 

148.  R5 Fördelarna för patienten blir väl att vi som omvårdnadspersonal 
får en bättre bild av patienten, kan jag tänka mig. För att vi får 
all information på ett och samma ställe, så att vi kan få ihop 
säcken med all information som vi behöver. Så det leder väl till 
bättre vård, hoppas jag. 

NB, 
InQ 

149.  I Om du tänker samma fråga, fast för- och nackdelar för kollegor 
och annan personal? 

 

150.  R5 Ja, men då är det också det att vi har samma. Att alla använder 
samma system, vi får samma information om patienten, och 
alla skriver på samma ställe. Så det är inte såhär att ”men jag 
kollade på den sidan och hittade något helt annat”, utan allting 
finns på ett och samma ställe.  

InQ 

151.  I Att det är enhetligt?  

152.  R5 Ja.  



Healthcare Professionals’ Usage of eHealth Systems  Ekelund and Ekwall 

 

– 137 – 
 

153.  I Om man tittar på hela sjukhusorganisationen, är det samma 
tanke där, att fördelen är att det är samma överallt? 

 

154.  R5 Ja. Det underlättar jättemycket, speciellt när patienter ska flytta 
mellan olika sjukhus. Annars skulle man skrivit ut all journal 
och skickat med. 

NB, 
SyQ 

155.  I Vet du hur det ser ut mellan primärvård och sjukhus?  

156.  R5 Ja, primärvården har ett annat system. Det är faktiskt nyare. Jag 
har jobbat på vårdcentral också. Men där… Ja, hur ser där ut… 
Det var också bara ett system där du hade allting om patienten, 
men vi på sjukhuset kan inte läsa vad som har hänt på primär-
vården och primärvården kan inte läsa vad som har hänt på 
sjukhuset. Det är ju jättedumt, för egentligen skulle allting om 
patienten funnits på samma ställe, oavsett om det var primär-
vård eller sjukhus eller det kvittar, så skulle det varit på samma 
tycker jag. 

SyQ, 
InQ 

157.  I Är det ofta att ni får patienter från primärvården som ni kanske 
får stora pappersmängder från och som ni behöver återkoppla 
på något sätt i era system? 

 

158.  R5 Ja, om vi tar emot… Vi tar emot patienter från typ hela Sverige 
till Lund, så om någon kommer från, säg Halmstad, då får vi 
deras journalkopior i handen. Och då får vi lägga in det i vårt, 
för de har inte Melior. Så det är bara Skåne som har detta sy-
stem, då blir det pappersarbete, annars inget pappersarbete, typ. 

SyQ 

159.  I Är det något annat du tillägga eller kommentera som du känner 
kan vara värdefullt att nämna? 

 

160.  R5 När man går i det (systemet) varje dag blir man ganska hem-
mablind också till slut och tänker att ”ja men det är klart att det 
ser ut såhär”, och att man klickar så många klick. Det glömmer 
man till slut tyvärr. 

US 

161.  I Okej, tack! Kan vi återkomma om vi har fler frågor?  

162.  R5 Absolut, det är klart! Lycka till!  

163.  I Tack så mycket för att du vill vara med!  
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Appendix 10 – Interview 6 (R6) 

Dimension Colour ID 

Information Quality Turquoise InQ 

System Quality Green SyQ 

Service Quality Red SeQ 

Intention to Use Yellow IU 

Use Pink U 

User Satisfaction Grey US 

Net Benefits Dark Yellow NB 

 

Information 

Stakeholder group: Healthcare professional 

Respondent: R6 

Time and type: 2021-04-29, 14:00, video call Zoom 

Participants: R6, Daniel Ekelund (I) and Albin Ekwall (I) 

 

Row # Person Information Code 

1.  I Kan du berätta om ditt nuvarande yrke.   

2.  R6 Jag är akutläkare på sjukhus i Lund.  

3.  I Och hur ser dina arbetsuppgifter ut?  

4.  R6 Jag jobbar med administration och praktiskt utförande av 
undervisning och forskning. Sen jobbar jag även på golvet med 
praktiskt läkararbete. 

 

5.  I Vilken avdelning jobbar du på?  

6.  R6 Akutmottagningen i Lund  

7.  I Kan du beskriva dessa golvuppgifter?  
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8.  R6 Ja det är ju allmänt läkarjobb. Man träffar patienter och försö-
ker komma fram till en diagnos. Men på akuten så försöker vi 
mest ta fram en rimlig handläggningsplan. Ska de läggas in el-
ler kan de gå hem. Blir det aktuell med någon behandling eller 
andra åtgärder. Det är väl det. 

 

9.  I Och vilka typer av eHealth-system använder du då?  

10.  R6 Ja jag vet ju inte exakt hur man definierar eHealth, men allting 
är ju på datorer nu för tiden. Förutom att vi har ett journalblad 
som följer med patienten hela tiden på papper. Sen är det en-
staka remisser vi skriver fortfarande på papper. Men annars så 
jobbar jag med patientliggaren som är loggboken för alla pati-
enter. Sen har vi då vårt stora redskap som heter Melior. Kopp-
lat till det finns det massa olika system. Ett system för bild och 
funktionsdiagnostik som heter Sektra. Sen finns det massa av 
kommunikation med andra lokala system. Till exempel de la-
boratorieproverna, så finns det ett lokalt system på klinisk kemi 
som jag tror är gemensamt för hela region Skåne som kommu-
nicerar med Melior. Så vi får in labbproverna där vi får till och 
med in dem i Patientliggaren. Patientliggaren kommunicerar 
dessutom med både blodprovssystemen och Sektra   

SyQ 

11.  I Och hur skulle du då värdera din egen IT-kompetens.?  

12.  R6 Ja, vad ska jag säga. Jag tror att jag är väl en duktig normalan-
vändare. Jag vet inte vad de finns för steg i kompetens men jag 
klarar mig i de flesta situationer och känner mig hemma i syste-
men. Men jag ser ju inte bakom fasaden så att säga. 

 

13.  I Vad har du för relation till dessa system? Du har redan täckt det 
här lite men vad har du för relation till dessa system? Är det att 
du bara jobbar i dem? 

 

14.  R6 Ja det är att jag jobbar med dem. Jag använder dem bara som 
arbetsredskap. Jag har ingen särskild kärlek för dem. 

U, 
US 

15.  I Ja okej, jag kan gå in lite i nästa steg. Vi har ju ett ramverk där 
det finns lite olika delar som vi kommer fråga om. Så jag tän-
ker att vi går vidare till att fråga lite mer om informationen i sy-
stemet och dess kvalité. Hur hittar du då information? 

 

16.  R6 Patientliggaren som vi använder idag är ganska straight for-
ward. Det är som en sida man tittar på där man kan plocka fram 
ytterligare information genom att klicka på patienterna. Man 
kan få reda på till exempel historiken av varje patient och se 
vad som föregått under sin hela vistelse hos oss. Men annars är 
det ganska enkelt sätt en sida man tittar på. När det kommer till 
Melior så finns det jättemycket man kan säga om det. När man 
öppnar det får man fram den senaste journalanteckningen som 

InQ, 
SyQ 
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skrivits om patienten. Sen finns det också massa menyer och 
listor på både höger och vänster, sen rullgardinsmenyer. Det 
finns hur mycket som helst. Så man klickar sig fram genom sy-
stemet. 

17.  I Okej men skulle du då beskriva det som enkelt eller svårt att 
använda? 

 

18.  R6 Jag skulle beskriva det som svårt och ganska användarovänligt. 
Det är ett sådant system som man lär sig leva med knasighet-
erna i. 

SyQ 

19.  I Hur är det då att få en överblick av patienter?   

20.  R6 Oh, det är svårt. Man får skaffa den överblicken inne i huvudet. 
Man får klicka runt och läsa och sen få den överblicken i huvu-
det. Men det är inte bra samlat någonstans, nej. 

InQ, 
SyQ 

21.  I Och när det kommer till bilder hur är det då att få en överblick 
med det? Eller kan du få fram bilderna på ett lätt sätt? 

 

22.  R6 Inte i Melior. Där finns inga sådana bilder utan där kan man 
läsa röntgensvar. Så vill man titta på bilder får man gå via Pati-
entliggaren och sen in på Sektra. Men det går endast ifall da-
torn man sitter på är anpassad för det. 

SyQ 

23.  I Men upplever du att den informationen som lagras är i alla fall 
aktuell? 

 

24.  R6 Ja gör jag. Den är aktuell. InQ 

25.  I Så den är alltid up to date?  

26.  R6 Ja sen finns det en form av delay som inte har med systemet att 
göra. Utan det har att göra med att vi dikterar journalanteck-
ningar och det är bara några av oss som har taligenkänning. Så 
det betyder att i de flesta fall dikterar jag en anteckning sen be-
ror det lite på vilken prioritet jag satt på det så tar et olika lång 
tid att få det utskrivet. Men när det väl är utskrivet så finns det 
direkt. Men det kan väl ta runt en timme att få det utskrivet. 

InQ, 
SyQ 

27.  I Men har en kollega då koll på att här är det på väg in informat-
ion eller är det bara en tom ruta? 

 

28.  R6 Ja man kan se i Melior, alla diktat som väntar på utskrivning 
och jag kan lyssna på dem också. Sen är det här med digital 
diktering något slags plug in system i Melior. Som inte fanns 
från början utan då spelade vi in på små kassettband. 

InQ, 
SyQ 
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29.  I Men upplever du att den här informationen är fullständig, du 
känner inte att någonting saknas? 

 

30.  R6 Nej jag känner nog inte att det saknas någon information, men 
det är det här med översikten som du var lite inne på. Den är 
väldigt fragmenterad och man får leta på många ställen för att 
få all information. Man kan säga att Melior är i princip papper 
som visas på dator. Man utnyttjar inte alls de möjligheterna till 
sammanställning, processering och syntes av data. Men vad 
kan det vara 20 år gammalt. Men det uppdateras i omgångar. 
Men det är fortfarande i sin grund papper på en skärm.  

InQ, 
SyQ 

31.  I Men känner du att systemet i sin grund har all information som 
du behöver för att du ska klara av dina arbetsuppgifter? 

 

32.  R6 Ja det har det nog men det är just det där med tillgängligheten 
och användarvänligheten som saknas. 

InQ, 
SyQ 

33.  I Hur vet du att du har fått all information, eller är det lite på 
känsla? 

 

34.  R6 Det är på känsla. Att nu har jag tillräckligt för att fatta ett be-
slut. Jag gör en sannolikhetsbedömning för varje patient och 
den gör jag såklart efter att ha tittat i journalen och efter att ha 
pratat med patienten. Sen händer det väl någon enstaka gång att 
man i efterhand ser att man skulle haft mer information. Patien-
ten kommer till exempel inte ihåg att den opererades då och då. 
Så var det kanske begravt i systemet någonstans och att jag inte 
hittade det. Sen kan det även vara så att patienterna kommer 
från andra regioner i Sverige och vi har bara tillgång till Region 
Skånes journaler. Så har de blivit behandlade någon annanstans 
så kan vi inte set det. Vi har också ganska dålig insyn i primär-
vårdens journaler. 

InQ 

35.  I Och på vilket sätt känner du då att systemet stöttar dig i dina 
arbetsuppgifter? 

 

36.  R6 Jag kan säga att utan systemet så är det i princip omöjligt att 
jobba. Så ifall någon del går ner så blir det väldigt jobbigt. För 
allting måste då gå över på papper igen. Jag kan inte på något 
sätt säga hur det stöttar mig precis, utan det är snarare en förut-
sättning för att jag ska kunna jobba. Jag kan inte se gamla jour-
nalanteckningar utan systemet. Många av våra patienter är 
gamla och kan ju inte säga vad de har haft för sjukdomar och 
mediciner och kan knappt säga vad de har problem med. Utan 
man får det indirekt ifrån anhöriga eller ambulanspersonal och 
så. Jag kan därför inte säga att det stöttar mig utan det är sna-
rare ett villkor för att jag ska kunna jobba.  

U, 
SyQ 
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37.  I Och hur är det för dig att lägga in information i systemen?  

38.  R6  Ja det är som tidigare inte särskilt användarvänligt men det är 
inte särskilt svårt heller. Utan det är ointuitiva knapptryck-
ningar och saker som inte är på den platsen där man skulle pri-
märt tänka sig att det skulle vara. Att skriva en röntgenremiss 
till exempel kräver otroligt massa klick på ologiska platser. 
Men man har gjort det så många gånger så man lever med det. 

InQ, 
SyQ, 
U 

39.  I Och när du då matar in information är det då på ett strukturerat 
sätt eller är det så att alla gör på sitt sätt? 

 

40.  R6 Ja vi har ett strukturerat sätt men sen är det också en hel del 
fritext. Men det finns rubriker och journalmallar. I Patientligga-
ren kan man också skriva information men det är fritext i speci-
ella rutor som hamnar i speciella platser. Jag som sysslar med 
forskning önskar ju då att man skulle dra ner på den mängden 
fritext vi har. Då det i efterhand blir väldigt svårt att behandla. 
Om alla använder de ord och formuleringar de känner för i till-
fället så blir det svårt att dra någon nytta av informationen. 

InQ 

41.  I Men du vet var i systemet du ska dokumentera all information?  

42.  R6 Ja det gör jag nog. InQ 

43.  I Om vi fokuserar mer på självaste systemet nu snarare än in-
formationen i det. Hur ser tillgången till datorer ut för er att 
komma åt systemet? 

 

44.  R6 Den är oftast tillfredställande. Det händer någon enstaka gång 
att det är brist på datorer. Sen är det lite si och så med support. 
Det finns ingen blixtsnabb support. Så ibland funkar inte syste-
met på någon dator och då blir man vansinnig men då blir det 
oftast lättast att bara byta till en annan dator. Det ska ju rappor-
teras då ett fel till den lokala systemansvarige och sen ska den 
då antingen själv se om den kan fixa det eller vända sig till det 
mer centrala IT-stödet. En del kan de göra fjärrstyrt och en del 
måste de ut på fältet för att lösa. Man önskar ju att man hade 
någon som alltid stod givakt som kunde hjälpa en vid minsta 
problem.  

SyQ, 
SeQ, 
US 

45.  I Om vi kollar på hur det är med inloggningar av systemet, hur är 
det för dig har du en inloggning eller är det 20 olika inlogg-
ningar, det vill säga en för varje system? 

 

46.  R6 Nej det är olika där. Först måste vi logga in på intranätet och 
det är då SUS intranät och sen när jag ska in i Melior har en in-
loggning och patientliggaren har en speciell inloggning för det. 
Vill jag sedan komma in i administrativa system, vi har ett sy-
stem som heter HR-fönstret där man skriver in sin ledighet och 

SyQ 
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timmar, där måste man även logga in i det. Så det är väl både 
och, när man väl är inne i Melior kan man allt utan ytterligare 
inloggningar och samma gäller med patientliggaren. Men det 
både och så att säga. 

47.  I Och om man tittar på responstider, går systemen fort att an-
vända eller måste man sitta och titta på skärmen efter ett klick? 

 

48.  R6 Nej jag skulle säga att allting är snabbt och tillfredställande på 
den fronten. Men något som är segt är det här dikteringssyste-
met där får man sitta och vänta. Det är precis den lilla frustre-
rande microväntan, cirka fem sekunder för det att sätta igång. 
Man kan inte gå därifrån och göra något annat så man får sitta 
där och rulla tummarna. 

SyQ, 
NB 

49.  I Det känns längre än vad det är?  

50.  R6 Ja precis det känns ju skitlångt ju. Särskilt när man bara sitter 
där och tänker att man vill dikterar och få det gjort. 

NB 

51.  I Men dikterar du till datorn direkt?  

52.  R6 Nej jag använder inte taligenkänning. Det är bara några få av 
oss som gör det. Jag skulle tro cirka 10 procent av oss som har 
fått speciella utbildningar och är testkaniner.  

U 

53.  I Så de artikulerar väldigt mycket?  

54.  R6 Ja både och! Jag tror de vill ha folk som är både svåra och lätta 
att förstå. 

 

55.  I Hur skulle du säga att det är att växla mellan patienter i syste-
met? 

 

56.  R6 Ja då måste jag stänga ner ena patienten för att kunna öppna 
nästa. I tidigare versioner var det så att man kunde se dem sam-
tidigt. Men då var det säkert någon någonstans och skrev en 
röntgenmiss eller något. Så det stängde dem ner sen vilket gör 
att det blir jobbigare att arbeta i systemet. Man kan alltså inte 
hoppa från den ena till andra. Så är man djupt inne i en patient 
och det kommer en akut patient som man direkt måste kolla på 
så behöver man logga ut och sen öppna en annan patient som 
tar några klick och en liten stund och sen gå djupt in i den pati-
enten. 

SyQ 

57.  I Så det hade varit en fördel ifall man skulle kunna byta mellan 
dem lite lättare? 
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58.  R6 Ja det skulle det vara. Man skulle gärna vilja se siffror på hur 
många gånger det blivit fel på grund av det. Ibland känns det 
som att folket som sköter dessa system överreagerar. De tänker 
inte på att man gör systemet svårarbetat också bygger in fak-
tiskt en kostnad för hela organisationen då det tar en halv minut 
längre tid för varje medarbetare då man inte har den funktional-
iteten. Däremot kan man se dock att det blir mycket färre miss-
tag, jag är dock tveksam till att det ens har varit det. Men den 
där fördröjningen av varje medarbetares arbete ser man ju inte 
på samma sätt. Så när man utvärderar projekten så kan man 
säga att det varit en stor succé då vi fått ner felprocenten med 
såhär mycket. Men man ser inte de halvminuterna i varje per-
sons arbetstid, och frustrationen kan man inte mäta alls.  

Nu kommer en egen reflektion här. Man inför saker där vinsten 
är synlig men där alla förluster är omöjliga att mäta. Vi har till 
exempel HR-fönstret där man skjuter ut ansvaret på de perso-
nalen istället för administratörerna gör det. Då kan man ju se 
tydligt att man minskat administrativpersonalen med fem tjäns-
ter men man ser inte de tusentals timmar som läggs av organi-
sationen och amatörer inom detta. De syns inte dem timmarna. 
Då blir det ju lätt att beskriva dessa saker som en stor succé. 

Pullprint skrivare till exempel. Innan hade vi skrivare vid varje 
dator, nu har vi en skrivare på 20–40 datorer. Så nu när man 
vill skriva ut något behöver man gå 20–30 sekunder till skriva-
ren och sen logga in och skriva ut det man vill ha utskrivet. Det 
är ju teoretiskt en fantastisk lösning då man kan minska antalet 
skrivare. Men man glömmer antalet minuter medarbetarna läg-
ger på att skriva ut saker. Särskilt när något man vill skriva ut 
försvinner från skärmen men kommer inte ut. Då får man gå 
tillbaka till datorn och försöka igen. Det är en allmän reflektion 
till er när ni ska införa system i framtiden. Tänk på de saker 
som inte syns. 

SyQ, 
NB 

59.  I Om vi tittar på hur det är för dig att gå från till exempel Melior 
till ett annat system? 

 

60.  R6 Ja jag kan ju ha till exempel Melior och Patientliggaren öppet 
samtidigt så där behöver jag inte gå mellan dem utan det är 
bara att byta fönster. 

SyQ 

61.  I Är det så med alla system?  

62.  R6 Nej, det finns ju system som jag kommer åt via Melior så då 
kan jag ha dem öppna samtidigt. Patientliggaren är nästan lika-
dan men lite mer svårarbetad då jag måste stänga ner fönsterna 
och hoppa tillbaka i dess hierarki.  Men det är inte så många 
problem att hoppa från system till system.  

SyQ 
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63.  I Hur var det då för dig att lära dig jobba med allt detta?  

64.  R6 Jag har varit där så länge så jag har varit där sedan Melior in-
fördes. Så jag har tagit det stegvis och nu för tiden tror jag folk 
är så himla datorvana. Så jag tror det går mycket lättare än vad 
det gick när de satte det i händerna på oss. Men vad ska jag 
säga, det som har varit lite jobbigt är att det är icke intuitivt på 
många fronter. Man får helt enkelt lära sig alla knep och finger-
trick. Det är inget man kan räkna ut på något rimligt sätt utan 
man måste bara lära sig det. 

SyQ 

65.  I Och då antar jag att det är en av många svårigheter eller pro-
blem med systemen? Eller vad uppfattar du att det finns för 
problem med systemen, eller svårigheter? 

 

66.  R6 Ja, alltså det stora problemet är väl att det är så oerhört oöver-
skådligt, tror jag. Man får inte klar överblick någonstans. Plus 
att det är rent tekniskt svårarbetat, många klick för saker som 
borde kunna… skriva röntgenremisser, det borde kräva tre 
klick, men det kräver 20 ungefär. 

InQ, 
SyQ 

67.  I Vilka fördelar finner du med systemen?  

68.  R6 Fördelarna är ju att all information ändå finns där och den för-
svinner aldrig. Jag var ju med och jobbade även på den tiden 
när vi hade pappersjournaler och då var det sådana här buntar 
med papper för en del patienter (visar med händerna en tjock 
hög papper, cirka 5–10 cm) som hade varit mycket hos oss. Det 
var ju då faktiskt ännu jobbigare att få överblick där. För då var 
man tvungen att bläddra i alla de där papperna. Och någon 
gång var den pappersjournalen på något ställe som folk inte 
visste var den var. Var är den någonstans? Ingen vet. Men här 
försvinner ju ingenting, här kan många titta samtidigt dessu-
tom. Och ja, det är tillgängligt. Sen så blir det någorlunda i re-
altid uppdaterat. Blodprovssvaren kommer omedelbart så fort 
de är färdiga. Två sekunder senare har vi dem i vårt system. 
Röntgensvaren likaså. Men det är väl de fördelarna. 

InQ 

69.  I Känner du att du är medveten om hur systemet ska användas?  

70.  R6 Ja, det tror jag, men det finns ju alltid, eftersom det är så stort 
och komplicerat, så finns det ju alltid små knep och fingertricks 
som jag inte känner till och som jag kan få tips av dels yngre 
kollegor som nyligen har gått utbildningen, dels ibland får jag 
fråga sekreterarna, ”vad är den rubriken nuförtiden?”, för det 
var ett halvår sedan jag gjorde det förra gången. Och då har den 
flyttats till något nytt ställe. 

InQ 



Healthcare Professionals’ Usage of eHealth Systems  Ekelund and Ekwall 

 

– 146 – 
 

71.  I Vad menar du med nya som har fått utbildningen? Vilken är ut-
bildningen? 

 

72.  R6 När man börjar som personal hos oss, och inte har jobbat med 
Melior tidigare, finns det ju en introduktionsutbildning, och den 
innefattar också Patientliggaren. 

SeQ 

73.  I Okej. Anser du att systemen har alla nödvändiga funktioner?  

74.  R6 Ja, det anser jag nog. Men sen är det så att många funktioner 
inte är optimalt bra. Nu kommer jag tillbaka till det igen, den 
här överblicken. Jag skulle gärna vilja ha till exempel grafisk 
representation av sjukdomsförlopp. Jag skulle vilja en totalsam-
manfattning på patienternas tidigare sjukdomar och tidigare 
sjukvårdskontakter. Alltså på en sida, bara PANG. Ja så sådana 
saker, alltså överblicksbefrämjande grejer. 

SyQ, 
InQ 

75.  I Hur enkelt är det som användare att råka göra fel? Du nämnde 
till exempel det här med att man inte kan ha två patienter bred-
vid varandra var att någon hade råkat tabba sig. 

 

76.  R6 Det är inte så enkelt att göra fel. Jag tycker nog att det är… Jag 
menar man kan göra fel på tusen olika sätt, men allvarliga och 
patientfarliga fel där tycker jag det håller en bra säkerhet ändå. 
Det är svårt att göra allvarliga patientfarliga fel. Det skulle jag 
säga. 

SyQ, 
NB 

77.  I Om vi istället tittar på support och servicekvaliteten som ni har. 
Hur ser möjligheterna ut för dig att få support om det behövs? 

 

78.  R6 Jag menar, alla tycker väl att man har för dålig service, men 
hos oss fungerar det så att man ska anmäla det här felet till en 
systemansvarig lokalt och det finns en sådan på kliniken och 
sen så kollar den om den kan lösa det själv. Kan den inte det så 
kontaktar den centrala IT-avdelningen. Sen finns det också en 
IT-service som man kan ringa med vissa saker och nu var det 
så länge sedan jag gjorde det men det är en generell support-
tjänst som har ett sådant där centralt telefonnummer, 29 000 
ringer man och där kan man få hjälp med alla möjliga saker 
som att återställa lösenord och sådant. Så det är väl de två 
vägarna som finns. Men man önskar ju att det vore smartare, 
snabbare och smidigare. Det förutsätter jag mig att alla vill ha 
snabbare service. 

SeQ 

79.  I Hur skulle du säga att kvaliteten är istället för snabbheten på 
supporten? Känner du att de alltid förstår dina problem? 

 

80.  R6 Ja det tror jag nog att de gör. De gångerna jag har vänt mig till 
dem så har de nog fattat rätt, ja. Någon enstaka gång har jag 
inte fått… Jag tröttnade ju på det med pullprint ett tag och 

SeQ 
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betalde för min egen skrivare på mitt eget rum, och där har jag 
inte fått hjälp med scanningen som jag skulle vilja, men det är 
nog den enda lilla petitessen. Annars brukar de nog kunna fixa 
problemen, bara det att det tar lite tid. 

81.  I Har du personligen blivit utbildad i systemen?  

82.  R6 Ja, en gång för längesedan, när det infördes. Sen kom det då en 
ny version, där man hade en kort utbildning också, men det 
rörde sig om en halvtimme, timme. Så jag kan säga att 90% har 
jag lärt mig med trial and error, eller fail and terror som de sä-
ger, på egen hand under jobbet. Med tips från kollegor och sek-
reterare som jobbar med det mera. 

SeQ 

83.  I Så utbildningen i sig var inte tillräcklig skulle du säga?  

84.  R6 Nej det var den inte. Det var mer en introduktion. Jag tror inte 
de har ambitionen ens att kunna täcka in allt för det skulle be-
hövas veckor. Utan de lär dig tillräckligt så att du kan simma i 
systemen. Sen får man börja crawla själv, och få tips och hjälp 
av kollegor. 

SeQ 

85.  I Men är det samma för de som är nya i systemen idag också, att 
det är en liten introduktion? 

 

86.  R6 Jag tror det, jag kan inte tänka mig att den korta utbildningen 
som har varit kan täcka in allt. 

SeQ 

87.  I Vad är din erfarenhet gällande lyhördhet om du kommer med 
förslag på systemförbättringar? 

 

88.  R6 Den är väldigt låg. Alltså detta är supertankers och att vända 
kursen på dem är… Ska man ändra ett kommatecken i Melior 
så ska Siemens ha 10 miljoner, ungefär. Så det går inte. Det är 
lite lättare i Patientliggaren, den styr vi mera själva över. Men 
det är en regional grupp eftersom Patientliggaren ska vara 
samma på alla sjukhus i regionen. Men där kan man faktiskt få 
in lite småändringar och det har vi fått med små markeringar 
faktiskt som poppar upp som markerar våra forskningspatien-
ter. Så där är det möjligt, men i Melior är det, ja… Nu ska ju 
SDV införas, jag vet inte om ni har hört talas om det medan 
Skånes Digitala Vårdplattform, som är ett… Om Melior är en 
supertanker så är det här en kontinent alltså. Så ingen vill göra 
någonting i Melior nu eftersom det snart ska bli SDV. Också 
har det (SDV) blivit fördröjt, så händer inget på någon front. 

SeQ 

89.  I Varför använder du systemen? Är det för att det är obligato-
riskt? 
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90.  R6 Ja, det är för att jag inte kan jobba utan dem. Det är helt omöj-
ligt att jobba utan systemen som det är nu. Hela vår arbetspro-
cess bygger på och mer eller mindre finns i systemen. 

IU 

91.  I Finns det något system som du aktivt försöker undvika?  

92.  R6 Ja… men det spelar ingen roll. Man kan aktivt försöka det hur 
mycket man vill, men man måste i alla fall. Nej det finns nog 
inget som jag hatar mer än något annat, det tror jag inte. Nej. 
Jag lever med dem som sagt, man försöker bara bita ihop. 

IU, 
US 

93.  I I vilka situationer använder du normalt sätt systemen?  

94.  R6 Det är i princip i hela arbetet. Framför allt handlar det om att 
skaffa information och dokumentera vad man har gjort kan 
man säga. 

U 

95.  I På vilket sätt stöttar systemen dina arbetsuppgifter?  

96.  R6 Ja, undrar inte om du frågade det tidigare också… För det är ju 
samma egentligen, man kan knappt säga att det stöttar utan det 
är en sådan central del… Men visst, jag får all information som 
jag behöver från systemen, sen får jag naturligtvis massvis från 
patienterna, men det mesta får jag nog från systemen. Sen ingår 
det i jobbet att dokumentera allt man gör. 

U, 
InQ 

97.  I Hur ofta använder du systemen? Hur stor dela av en dag lägger 
du i systemen? 

 

98.  R6 Jag tror att det nog kan vara 50%. Det är jättemycket. U 

99.  I Och det hade varit ännu mer om du hade dikterat själv? Eller 
tror du att det hade varit samma? 

 

100.  R6 Om jag hade skrivit själv?  

101.  I Ja.  

102.  R6 Ja då hade det säkert blivit ännu mer, det tror jag. Jag tror ju 
om mig själv att jag dikterarar snabbare än jag skriver. Det är 
en skillnad på oss äldre som kör med pekfingrarna när vi skri-
ver men de yngre är mycket snabbare, det kan man se. Jag 
tycker själv att jag har ökat min hastighet våldsamt, men de är 
ändå snabbare. Jag brukar säga att vi är invandrare i IT-sam-
hället och ni som är yngre är födda och uppvuxna i det. 

U, 
SyQ 

103.  I Tycker du att du lägger för mycket tid i systemen jämfört med 
ute bland patienter? 
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104.  R6 Ja, jag tror det. Om man hade byggt systemen smartare och 
mera användarvänliga så hade jag kunnat ägna mindre tid åt 
dem. Vad jag också skulle vilja ha är portabla system, jag 
skulle vilja bära de med mig hela tiden. Till exempel, jag kan 
inte diktera när jag går. Jag måste sitta vid min dator och dik-
tera. Förr i tiden när vi hade de där små banden, så fanns det 
minibandspelare som man stoppade banden i, så kunde man gå 
och diktera i hissen och det sparade man en hel del tid på. Men 
det går inte nu, man måste sitta vid sin dator. Massor av sådana 
där saker, vi skulle ha iPads till exempel som vi skulle gå runt 
med, eller motsvarande läsplattor, så ja… Portabiliteten, den 
grejen hade kunnat bli mycket bättre. 

U, 
SyQ, 
NB 

105.  I Upplever du något dubbelarbete med systemen?  

106.  R6 Ja, det finns en hel del dubbelarbete, det gör det. Dels finns det 
dubbeldokumentation, sköterskor dokumenterar samma sak 
som läkarna. Och dels finns det massa dubbeluppgifter med att 
samma sak ska dokumenteras på flera ställen. Så det finns en 
hel del sådant, ja. Till exempel är det så att om det är en patient 
som är kritiskt sjuk så måste man, förutom att diktera i den här 
diktafonen, Speechmic som den heter, så måste du också skriva 
in därför att informationen måste finnas omedelbart tillgänglig. 
Men då blir det en lite kortare sammanfattande anteckning som 
är kanske 10 rader, istället för diktat som kanske är 50 rader. 
Men det är ren dubbeldokumentation därför att vi inte har en 
välfungerande taligenkänning som hade gjort informationen 
tillgänglig direkt. 

SyQ 

107.  I Finns det arbetsuppgifter som har tillkommit eller försvunnit 
med systemen? 

 

108.  R6 Ja, men det är ju den typen av dubbeldokumentation till exem-
pel, det hade vi inte tidigare. Utan då var det så att man dikte-
rade in i journalen, sen accepterades det att det inte blev utskri-
vet förrän om en timme och var det någon som behövde den in-
formationen tidigare så fick de komma och fråga mig helt en-
kelt, ungefär. Arbetsuppgifter som har försvunnit… Ja men det 
är ju det att jag aldrig behöver leta efter journaler längre. De 
där pappersbuntarna behöver man inte leta efter längre, de finns 
i datorn nuförtiden. Vad mer… Det var så längesedan som vi 
inte hade systemen, så jag minns ju knappt… Men jag tänker 
vidare på den, kommer jag på något så säger jag till. 

SyQ, 
InQ 

109.  I Det här med att sjuksköterskor och läkare skriver samma in-
formation, varför är det så? 
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110.  R6 Det är för att det är dålig samordning, är väl det första. Och för 
det andra, är att sjuksköterskorna gärna vill ha saker och ting 
dokumenterade på sitt sätt och deras dokumentation är delvis 
annorlunda än vår (läkare) och då blir det oöverskådligt när 
man ska titta på två ställen. Då är det bättre att ha allting samlat 
på ett ställe och då blir det dubbeldokumentation till delar. Vi 
sysslar också med massa dubbeldokumentation, alltså läkarna i 
sig, eftersom vi kopierar ofta, inte kopierar utan vi återupprepar 
sådana saker som tidigare sjukdomar hos patienten. Det finns 
inte samlat på ett ställe som man kan hänvisa till hela tiden när 
man dikterar utan det får man ofta återupprepa i varje diktat, 
vilket ju är ett extremt dubbelarbete. Likaså medicinlistor och 
sådär. Det där med mediciner, det är ett särdeles eländigt kapi-
tel, därför att det blir så mycket fel, det blir jättemycket fel i 
medicinlistor. Patienterna vet inte vad de tar, jag försöker kolla 
i primärvårdens system vad de (patienterna) tar, där står det vad 
som ordinerats inte vad de tar. Och det kanske inte har uppdate-
rats för patienter som varit på sjukhus och fått en annan medi-
cin. Det är en soppa. Det blir jättemycket fel i läkemedelslistor 
även fast vi försöker lägga ner väldigt mycket jobb på att få 
dem rätt. Men det var ett litet sidosprång. Men dubbeldoku-
mentation, ja det finns mycket sådant. 

InQ, 
SyQ, 
NB 

111.  I Kan det innebära en patientrisk med medicinlistproblematiken?  

112.  R6 Ja, absolut! Ja men det är jag helt övertygad om, säkert. Eller 
jag är inte bara säker, utan jag vet att det är så. Det innebär en 
patientrisk att det kan bli fel ibland i läkemedel. Det finns olika 
farliga läkemedel, och det blir ju mera fel i de ofarliga läke-
medlen, de lägger inte folk ner så mycket tid på, hudkrämer 
och sådant. Men även någon gång kan det bli fel i de farliga lä-
kemedlen. Det kan ju det, någon gång. Och det är riktigt tråkigt 
när det händer, men vi försöker så gott vi kan att få rätt på dem. 
Men där skulle vi ha en gemensam nationell läkemedelsjournal, 
det är vad vi skulle ha. Som där alla var tvungna att dokumen-
tera i oavsett var du har varit i landet eller vilken mottagning du 
har varit på, så skulle man dokumentera vilka mediciner som 
patienten är ordinerad. Men det har vi inte. Det finns ju i Reg-
ion Norrbotten, den är både gemensam för primärvården och 
för slutenvården, alltså sjukhusvården. Och där blir det liksom 
inte fel i de här övergångarna när patienten lämnar sjukhuset 
och går till primärvården, för det är samma läkemedelsjournal. 
Jag tror de har det i Halland också, och kanske i någon region 
till, men Skåne har det inte. Där överflyttning av information 
från ena stället till det andra, det är kända farliga punkter, att 
det försvinner information, den blir förvrängd och så kan det gå 
dåligt för patienten om man inte ser till att lägga tid på det. 

NB, 
SyQ, 
InQ 
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113.  I Hur ser din erfarenhet ut gällande pappersanvändning på sjuk-
huset, har det ökat eller minskat? 

 

114.  R6 Jag skulle ändå tro att det har minskat, men inte så mycket som 
jag hade kunnat hoppats på såklart, för man när man har data-
system kan man alltid hitta på nya saker väldigt lätt. Men det 
har minskat ändå betydligt tror jag. 

SyQ 

115.  I Men det finns ändå en hel del papper?  

116.  R6 Ja det gör det. Till exempel de här odlingsremisserna ska skri-
vas på papper. Kommunikationen med patienter är ofta med 
papper. Där har vi ingen bra elektronisk kommunikation med 
själva patienten utan de får ha sina grejer på papper. Sen har vi 
det här journalbladet som vi pratade om som vi kör med på 
akuten fortfarande, ett papper. Orsaken till det är att vi vill att 
informationen ska finnas där i realtid. Det finns en viss fördröj-
ning i att man behöver… Det går lite långsammare att sitta och 
knappa in information i ett system, man har inte datorn med sig 
överallt man går vilket man kan ha med papper. Sen har papper 
nackdelen förstås att det bara är ett (1) papper. Det kan inte lä-
sas av många samtidigt på olika platser, så ja. Men det kommer 
nog försvinna med SDV. Vi kommer inte ha det längre det där 
pappret tror jag. 

SyQ, 
InQ 

117.  I Hur tillfredsställd är du generellt med användningen av syste-
men? 

 

118.  R6 Om man tar en skala 1–10 så vad ska man säga… Jag skulle tro 
att jag ligger på 5 kanske. Fem sex, någonting sådant. Jag har 
lärt mig leva med det. Det är klart att det är väldigt praktiskt att 
allting är tillgängligt, men det är för dålig överblick, det är an-
vändarovänligt. Det skulle kunna varit så mycket bättre. 

US 

119.  I Vilka är fördelarna och nackdelarna för patienterna när du an-
vänder systemen? 

 

120.  R6 Att systemen finns jämfört med papper, det innebär en viss sä-
kerhet för patienten därför att all informationen finns där. Okej, 
den är oöverskådlig och det är användarovänligt, men all in-
formation finns där, i alla fall om alla sjukhusvistelser i Region 
Skåne, för det innehåller inte primärvårdsinformation, de sy-
stem som vi kan se. Utan då snackar vi om att titta i särskilda 
undersystem, pluginsystem, som är otillräckliga och ofullstän-
diga. Men för patienten innebär det fördel att informationen 
ändå finns där och att den är snabbt tillgänglig för mig, det är 
klart det gör. Nackdelar för patienten… Ja men det tar en del 
tid men det har mera med systemens utformning att göra än att 
de finns. Att de är just de systemen vi har. Vi får lägga mycket 
tid i systemen som man skulle kunna spendera med de 

NB, 
InQ, 
SyQ, 
US 
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(patienterna) istället. Det innebär, också att om varje patient tar 
lite längre tid så blir det också lite längre väntetid för de andra 
patienterna.  

121.  I Vilka är fördelarna och nackdelarna för dina kollegor när du 
använder systemen? Hur gynnas dina kollegor av att du använ-
der systemen? 

 

122.  R6 Ja… Jag dokumenterar i systemen, det gynnas de av i sitt jobb. 
Och vi ser samma information, det är en bra grej, vi kan tala 
samma språk om man säger så. Vi kan kommunicera i viss mån 
genom systemen. Jag kan lägga bevakningar i systemen till 
dem. Det är ungefär det jag kommer på såhär spontant. 

NB 

123.  I Finns det några nackdelar?  

124.  R6 Ja det är väl också det att när vi spenderar mycket tid i syste-
men så blir vi också lite mer otillgängliga för varandra, när det 
gäller att diskutera fall och konsultera varandra och så. Men det 
är väl den enda nackdelen, annars är det patienterna som drab-
bar mest av att vi lägger mycket tid i systemen. 

NB 

125.  I Om man istället tittar på sjukhusorganisationen, vilka är för- 
och nackdelarna där? 

 

126.  R6 Man kan ju få ut viss verksamhetsstatistik ur systemen, så att 
man kan styra och leda verksamheten. Det kan man. Men även 
de funktionerna är rätt undermåliga egentligen jämfört med vad 
man skulle kunna i dagens läge. Så där gynnas ju sjukhusled-
ningens jobb, klinikledningens jobb av att vi använder syste-
men. Framför allt är systemen i huvudsak tänkta för att gynna 
patienterna och vården snarare än att gynna ledningen. Också 
blir ledningen gynnad indirekt genom att det blir bra vård. Så är 
det nog tänkt. 

NB, 
SyQ 

127.  I Det var vår sista fråga. är det något du känner själv att du vill 
tillägga eller kommentera? 

 

128.  R6 Nej, jag vet inte riktigt. Det finns nog mycket man kan säga om 
de här systemen, och det är inte ett system som sagt, det är där-
med lite svårare att säga om systemen för att de är så många sy-
stem. Var och en av de har sina fördelar, sina nackdelar, sina 
egenheter. Nej, jag kan nog inte komma på någonting mer 
själv. 

SyQ 

129.  I Är det okej om vi återkommer om vi har några frågor?  

130.  R6 Ja, absolut! Ni kan skicka mejl eller kontakta mig på Zoom 
igen. 
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131.  I Tack så mycket!  

132.  R6 Tack, hej.  
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Appendix 11 – Interview 7 (R7) 

Dimension Colour ID 

Information Quality Turquoise InQ 

System Quality Green SyQ 

Service Quality Red SeQ 

Intention to Use Yellow IU 

Use Pink U 

User Satisfaction Grey US 

Net Benefits Dark Yellow NB 

 

Information 

Stakeholder group: eHealth developer 

Respondent: R7 

Time and type: 2021-04-30, 09:00, video call Zoom 

Participants: R7, Daniel Ekelund (I) and Albin Ekwall (I) 

 

Row # Person Information Code 

1.  I Skulle du kunna beskriva din yrkesroll?  

2.  R7 Jag har en chefsroll inom Region Skåne. Men innan dess har 
jag erfarenhet som läkare.  

 

3.  I Okej, hur ser då dina arbetsuppgifter ut?  

4.  R7 Mina arbetsuppgifter här är att jag ansvarar för en del områden 
inom vården. Sen leder jag styrgrupper och processgrupper och 
så. 

 

5.  I Okej ja, vad har du då för relation till eHealth-system?  

6.  R7 Ja dels så har jag ju jobbat länge med Melior både som läkare 
och chef. Sen berörs vi ju rent allmänt av den här övergången 
till SDV och vad de kommer innebära för beslut och förändrade 
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arbetssätt. Sen inom ramen för de här processerna och pro-
jekten som jag nämnde. Vi kan till exempel kolla på ett exem-
pel om patienter med hjärtsvikt som idag söker många gånger 
sig till en vårdcentral eller akuten innan de får en korrekt dia-
gnos. Sen när de sätts in på behandling så blir de ibland sämre 
och söker sig in till akuten. De är den största gruppen som vi 
har som behöver inläggning. Där finns det ett projekt som heter 
integrerad hjärtsviktsvård. Där vi ser hur dessa patienter kan tas 
hand om bättre. Där har vi då utprovat två nya eHälsolösningar. 
En som heter Lifepod som innebär att patienten får en app i sin 
telefon där de uppmanas rapportera in olika parametrar. Sen 
kan man då på mottagning filtrera upp vilka patienter man be-
höver kolla upp och kalla in. Då kan vi kontakta dem via appen 
eller ringa dem och höra hur det är med dem. Den andra eHäl-
solösningen är en Bluetooth våg och en Ipad som man installe-
rar hemma hos patienten. Dessa patienter tar då vattendrivande 
medicin som de tar för att driva ut vätska ur kroppen. Då tar de 
en tablett varje dag och problemet kan då vara att ibland tar de 
lite för mycket och blir uttorkade och mår dåligt och då kom-
mer de till akuten. Ibland tar dem lite för lite och då får de för 
mycket vätska i kroppen och får tungt att andas och söker sig 
då till akuten för det. Poängen med denna app och våg är då att 
de ska ställa sig på vågen och beroende på deras vikt får de hur 
många tabletter de ska ta den dagen. Då har vi kunnat visa att 
vi lyckats halvera antalet av akutmottagningsbesök för denna 
grupp som faktiskt är den allra mest vårdkrävande gruppen vi 
har i Skåne. Så vi frigör enormt mycket vårdplats. Så de två 
eHälsolösningar är vad vi provat, så det är väl dem jag kommit 
i kontakt med. Sen finns det ju en hel del massa andra också.    

7.  I Okej toppen. Jag kan förklara lite hur vi går vidare i intervjun. 
Vi har några frågor angående saker så som informationskvali-
tén i era system, systemets kvalité överlag och även kvalitén på 
supporten ni kan få. Sen ska dessa tre saker mynna ut i till ex-
empel användartillfredställelse, användning av systemet och 
sen till slut allmänna för och nackdelar.  

 

8.  I Så skulle du kunna förklara varför det är så viktigt att informat-
ionen i systemen håller hög kvalité? 

 

9.  R7 Ja informationen i systemen är ju grunden för hela vården. Det 
är det sättet vi kommunicerar med varandra. Det är så informat-
ion förs vidare från en person till nästa person som tar över pa-
tienten i nästa arbetspass. Det är också där informationen som 
ligger grund för de beslut vi fattar ligger.  

InQ 

10.  I Hur kan ni då säkerställa att informationen då håller den kvali-
tén som ni behöver? 
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11.  R7 Ja det första är ju att det faktiskt kommer in i systemet. Sen är 
det andra att det uppdateras i den takten så det faktiskt är rele-
vanta. Det tredje är att man inte drunknar i information, utan att 
den är tillgänglig och framträder när den faktiskt behövs. Det 
har vi också haft problem med i Melior. Man vadar igenom en 
massa småanteckningar som inte har något att göra med det 
man faktiskt letar efter. Det fjärde är att man helst ska slippa 
upprepningar. Som det är nu i Melior så blir det ofta att man 
sammanfattar vad många innan redan skrivit och så lägger man 
till något nytt. Det blir ganska mycket merarbete med det. Po-
ängen med SDV är då att man bygger på samma information 
hela tiden. Man vill alltså inte ha ett system som leder till 
massa onödigt dokumentationsarbete. Sen är det viktigt att det 
också presenteras på ett sätt som underlättar arbetet. Så man ser 
och att man kan fatta beslut utan att behöva leta runt en massa. 

InQ, 
SyQ 

12.  I Hur tror du det då är för läkare att hitta information i systemet 
så att de till exempel kan få en överblick av patienter? 

 

13.  R7 Du menar med det nuvarande?  

14.  I Exakt.  

15.  R7 Ja det kan vara problematiskt ifall en patient har blivit vårdad 
på andra enheter eller vårdad för länge sedan där journaldata 
finns i gamla system. Det kan vara att man vid anteckningarna 
blir mycket upprepningar så att det blir svårt att sålla ut inform-
ation. Det kan krävas många knapptryck innan man får en över-
blick av en ny patient.  

InQ, 
SyQ 

16.  I Hur är det då tänkt att det ska förbättras i nästa system?  

17.  R7 Ja där är det ju tänkt att det ska vara ett levande dokument istäl-
let. Där man bygger på med information. Användargränssnitten 
kommer göra så att man inte behöver gå igenom allt det histo-
riska. Sen kommer det dokumenteras i realtid där man kan 
lägga in algoritmer som hjälper en i beslutfattandet. 

InQ, 
SyQ 

18.  I Är det inte i realtid idag?  

19.  R7 Nej det är det inte riktigt. Det kan vara så att man rondar och en 
läkare dikterar en anteckning på patienten som sedan sekrete-
rare skriver ut. Det kan bli en fördröjning på 6–7 timmar där.  

InQ 

20.  I Men tror du att användarna överlag anser att informationen är 
aktuell? 

 

21.  R7 Ja det tror jag. InQ 
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22.  I Tror du då att de känner att de har all nödvändig information 
som de behöver för att bedriva sina arbetsuppgifter? 

 

23.  R7 Ja mer eller mindre. En del saker ligger i andra system men 
dem når man från Melior ändå. Men vissa saker når man inte. 
Vi försöker då med personcentrerad vård att standardisera vård-
planer där man kan ha en mall för hur man ska hantera vissa ty-
per av patienter. Där sköterskan inte behöver inte dokumentera 
så mycket.  Utan de behöver bara se ifall de följer planen efter 
till exempel en hjärtoperation. Det har vi inte lyckats lägga in i 
det nuvarande systemet utan det har vi fortfarande fått ha i pap-
per. Vilket är otympligt men det har varit väldigt svårt att få in 
nya saker i Melior. Likaså att koppla in nya vägar in, så som 
Lifepod och så. Plattformen är för sluten för att kunna kopplas 
in med annat. Melior är för ålderdomligt. Men de möjligheterna 
kommer vi få med SDV. 

InQ, 
SyQ 

24.  I Hur är det då för sjukvårdspersonal att lägga in information i 
systemet? Är det enkelt och strukturerat eller hur ser det ut? 

 

25.  R7 Nja, det är många knapptryckningar.  InQ, 
SyQ 

26.  I Men när de väl lägger in information har de en mall eller så? 
För jag antar att journalerna är mycket fritext. 

 

27.  R7 Ja det är mycket fritext men det finns vissa rubriker som man 
lägger in saker under. 

InQ 

28.  I Hur kommer det bli i framtiden?  

29.  R7 Ja det är svårt att säga, jag har inte exakt den överblicken över 
vilka möjligheter SDV kommer ge. Jag tycker att i början när 
de presenterade SDV så skulle det lösa allting men i efterhand 
så får vi bara reda på mer och mer begränsningar som det kom-
mer vara i den första utrullningen. Det i sig kan ju vara ett pro-
blem att förväntansgapet är stort. Som motivation för att införa 
det så har man angett möjligheter till effektivare arbetssätt men 
med den version som kommer ut så kommer den funktional-
iteten inte riktigt finnas än. Vilket gör att vi hamnar i ett läge 
där det blir väldigt mycket merarbete för medarbetarna utan att 
de omedelbart ser de långsiktiga vinsterna av att gå över till ett 
nytt system. Som är en förutsättning för att vi ska kunna vidare-
utveckla vården då det gamla inte medger någon ytterligare ut-
veckling. 

SyQ, 
US 

30.  I Om vi nu tittar på självaste systemen i sig snarare än vad de 
lagrar. Hur skulle du då beskriva tillgången till datorer så att 
användare kommer åt systemen? 
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31.  R7 Den är god får man ändå säga. Men det är klart vi har inga bär-
bara enheter än. Men det kommer det finnas möjlighet till det 
här. Men det säger ju de inom SDV att det vill vi inte ha än för 
det är i början redan väldigt svårt att navigera i systemet som 
det är och det blir ännu svårare från en liten läsplatta eller tele-
fon. Så det ska man vänta lite med innan man lägger in det. 

SyQ 

32.  I Hur är det nuvarande systemet när det gäller inloggningar? Är 
det en inloggning eller flera? 

 

33.  R7 Ja det var väldigt längesedan jag jobbade med det direkt så. 
Men det är ju en dator man delar med många andra. Så det är 
klart att det blir en del inloggningar. Det blir ju en inloggning 
varje gång man ska åt datorn. Sen har man dock åtkomst till de 
flesta systemen från den inloggningen i Melior.  

SyQ 

34.  I Om man tittar på responstider, upplever man det nuvarande sy-
stemet som snabbt eller trögt? 

 

35.  R7 Det kan bitvis vara trögt. Det har sett lite olika ut. När vi har in-
fört olika applikationer så har det ibland varit väldigt trögt. Till 
exempel operationsplaneringssystemet när alla skulle logga in 
på morgonen när operationerna började så orkade inte riktigt 
systemet med. Men det har rättats till. Det i sig ligger inte i 
Melior utan det var ett separat program.  

SyQ 

36.  I Okej och ifall man vill växla mellan patienter är det möjligt?  

37.  R7 I Melior ja.  SyQ 

38.  I Hur är det att byta system? Du sa att det fanns lite olika.  

39.  R7 Ja det gör man via länkar i programmet så det går ganska bra.  SyQ 

40.  I Vad skulle det mer kunna vara för system förutom operations-
planeringsprogrammet? 

 

41.  R7 Ja det är ju röntgen till exempel. Då man inte kan komma åt 
bilderna i Melior. Så då får man gå ut i ett annat system. Och 
där är det nog separat inloggning.  

SyQ 

42.  I Har du något mått på hur många system det är i vården just nu?  

43.  R7  Nej jag vågar inte gissa. Men baserat på min tid som kirurg så 
var det system för röntgen, ultraljud av hjärtat. Utan det var 
cirka 5–6 system för ett verksamhetsområde. Men jag skulle 
gissa att varje verksamhetsområde rör sig mellan en handfull 
sådana system. Kanske 3–4 som de behöver ha separata inlogg-
ningar för.  

SyQ 
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44.  I Hur kommer det nya systemet då att vara att lära sig använda?  

45.  R7 Ja det återstår att se, men det nya systemet innebär dels att vi 
måste ändra arbetssätt bara för att alla ordinationer sker i real-
tid. Så när en läkare bestämmer att ett prov ska tas så kan han 
inte bara säga det till sköterskan utan han behöver klicka in det 
i systemet och inget händer innan man gjort det. Så man kan 
inte spara ordinationer till efteråt eller ringa och säga en ordi-
nation utan man måste arbeta i systemet.  För man arbetar via 
systemet hela tiden. I gengäld så har systemet gått ut till hela 
organisationen då och på det sättet blir det effektivare, men det 
innebär då också att läkarna måste arbeta på ett annat vis. 
Mycket närmre datorer hela tiden och i realtid med datorerna. 

InQ, 
SyQ, 
U, 
NB 

46.  I Hur tror du då att det kommer tas emot?  

47.  R7 Förmodligen inte alls väl i början i synnerhet inte om man inte 
ser fördelarna med systemet i början utan ifall det bara blir ett 
merarbete. Det finns ju artiklar som jag läst från amerikanska 
centrar som implementerat detta. De säger att det blir lite som 
texting and driving då man har svårt att hålla ögonkontakten 
med patienten då man ständigt behöver ha ögonen på en dator 
och klicka sig fram. Man undersöker liksom inte patienten och 
man får inte den kontinuerliga kontakten med patienten. Det är 
väldigt mycket klickande hela dagarna som man får ägna sig åt, 
och en del får ta med sig arbetet hem för att klicka färdigt och 
det har då lett till en del utbrändhet bland läkargruppen på 
grund av dessa elektroniska journalsystem. Man tappar för fo-
kus av patienten och man hamnar för mycket i datorn. Man 
svara på dem frågorna eller klickar i olika parametrar. Det blir 
ingen fritext utan det blir mer att man ska respondera till frågor. 
Där vet jag då folk som anställt någon som sitter med så de kan 
muntligt referera till, så man letar efter olika sätt att komma 
runt detta. Men självaste kontakten mellan läkare och patient 
bryts lite grann av allt för mycket interaktion med datorn. 

US, 
SyQ, 
NB, 
InQ 

48.  I Jag förstår, och vilka typer av svårigheter tror du att använ-
darna upplever idag med det systemet ni har? 

 

49.  R7 Ja man vänjer sig ju med systemet man har. Vi har ju sagt det 
att det finns ingen gång då man kommer älska det så mycket 
som den dagen man inför SDV. Så man hittar ju sina vägar runt 
det systemet. Jag tror att det som kommer vara den stora skill-
naden är att man kommer nå alla dessa olika bildhanteringssi-
dor i SDV. SDV ger oss också en möjlighet att lägga in bilder 
och så, man kan till exempel lägga upp en bild på ett sår och se 
hur det då har utvecklats att kunna integrera den typ av system 
kommer säkert upplevas som en tillgång och att vi kan hitta 
nya sätt att arbeta. Det många säger i alla fall i USA är att det 
är ett bra system för dem som vill skaffa en överblick av 

US, 
SyQ 
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vården, att leda den och sätta en ekonomi på den. Men det upp-
levs inte lika positivt bland dem som ska arbeta med det då det 
i vissa fall leder till mer arbete vid skärmen. 

50.  I Hur säkerställer ni kvaliteten på systemen är hög?  

51.  R7 Du menar de nuvarande systemen?  

52.  I Både de nuvarande och de kommande.  

53.  R7 Vi har en hel organisation som arbetar med det här, med SDV, 
och där är företrädare för alla de olika typer av varsamheter 
som behövs, olika workstreams, som arbetar igenom hur det ser 
ut och simulerar och bygger systemet och provar. Så det är så 
vi arbetar. Och de gånger vi behöver fatta ett beslut om föränd-
ringar så lyfts de till en form av styrgrupp som tar beslut.  

 

54.  I I vilken utsträckning har användare såsom läkare och sjukskö-
terskor involverats i framtagandet av SDV? 

 

55.  R7 Det är de som är involverade, så att ute på Medicon Village där 
sitter ett stort antal väldigt erfarna kliniker som har tagits ur 
tjänst och som arbetar med detta mer eller mindre på heltid. Så 
det är läkare och sjuksköterskor som arbetar med det. 

SyQ 

56.  I Hur kommer möjligheterna se ut att få support i det nya syste-
met? 

 

57.  R7 Det kommer då vara ett antal superanvändare, nu kommer jag 
inte ihåg men de har ett annat uttryck för det här. Det kommer 
finnas ett stort antal medarbetare som har fått lite extra träning i 
systemet som ska finnas på plats när det rullas ut. Det finns di-
verse olika resurser som är tillgängliga. Nu kommer jag inte 
ihåg siffran men det är ett stort procenttal av vår personal som 
kommer vara engagerad i att agera support. Sen finns det givet-
vis folk från företag också, men det bli i huvudsak från vår 
egen organisation som vi får bygga upp en support. 

SeQ 

58.  I Hur kommer användare att utbildas i det nya systemet?  

59.  R7 Det kommer vara ett antal undervisningstillfällen som börjar 
någon månad innan. Det är ingen mening att göra det för långt i 
förväg för man måste få tillfälle att praktisera det ganska snart 
för att det ska vara någon mening. Så någon månad innan så 
kommer alla att ha fått gå en utbildning i det, som man måste 
ha gjort för att över huvud taget arbeta så att där har vi en orga-
nisation som byggs upp för det. Så det kommer finnas utbild-
ningsplatser och så ute på olika ställen i förvaltningen där man 

SeQ 
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bokas in. också får man ägna, om det nu är en halvdag eller en 
dag åt att lära sig systemet. 

60.  I Om vi säger att en läkare har en idé som han ser skulle kunna 
förbättra systemet, hur är lyhördheten till sådana förändringar? 

 

61.  R7 Jag vågar inte svara riktigt på hur det ser ut för organisationen 
för som det är nu är det någon grupp, Meliorgruppen, som får 
ta ställning till om det är möjligt eller inte. Det har varit ganska 
svårt att göra förändringar i systemet. Sen är det också såhär att 
det är någonting som ska se ungefär likadant ut i hela förvalt-
ningen. Så här sätts det nu till en form av förvaltningsmodell av 
det här som den typen av förändringsarbete kan lyftas till, men 
det ska inte bli för många lokala anpassningar utan det ska se 
ungefär likadant ut. Det blir en organisation för det som ska 
leda det framöver. 

SyQ 

62.  I Varför tror du att användarna använder systemen?  

63.  R7 Det är det enda sättet som du kan över huvud taget kan arbeta 
med patienten. Allting sker där. Du beställer blodprover, du or-
dinerar läkemedel, du inhämtar information om patienten för 
dina beslut och du dokumenterar dina beslut. Allting måste gö-
ras där, det finns ingen annan väg. 

IU, 
U 

64.  I Och detta kommer inte att förändras i framtiden?  

65.  R7 Nej, det arbetssättet kommer finnas hela tiden. U 

66.  I På vilket kommer systemet stötta användares arbetsuppgifter?  

67.  R7 Om man jämför det nya systemet mot det gamla… Ja, förhopp-
ningsvis genom att informationen blir lättare tillgänglig och 
synlig. Att det stödjer ett korrekt arbetssätt så att remisshante-
ring… Så som det är nu när vi skickar remisser tar det några 
dagar. Nu med det nya systemet kommer remisserna finnas 
med en gång. Vi kommer kunna styra hur remisserna ska gå på 
ett annat sätt. Likaså när man bestämmer sig för att göra en viss 
sak med patienten så kan vi lägga in algoritmer så att alla de 
undersökningar och så som är kopplade går ut beställningar om 
det samtidigt. Man kan lägga in beslutsstöd för läkaren och 
sjuksköterskan och vi kan få en kommunikation över hela sjuk-
huset när vi får överblick över när vi lägger in en patient på en 
vårdavdelning, man kan se hur läget ser ut på avdelningen, man 
vet var patienterna befinner sig och vilka som är på väg in, och 
så vidare. Så det kan underlätta planeringen också, och ja, möj-
liggöra kommunikation med nya plattformar som till exempel 
försöker vi se om vi kan göra mer vård i hemmet och distans-
monitorering och annat. Och att koppla ihop systemet med det 
ju öppna nya möjligheter för vård utan att patienterna behöver 

InQ, 
SyQ, 
NB 
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ligga på sjukhus, som kan göra att vi får sjukvården att räcka 
till bättre för fler. 

68.  I Du sa innan att systemet ska kunna stötta läkare i att fatat be-
slut och identifiera olika sjukdomar, kommer det vara möjligt i 
det nya systemet? 

 

69.  R7 Ja, det är sådant som har förespeglats oss men som det visade 
sig att vi själva får bygga. Tanken där istället är att när en di-
striktsläkare ska skicka in en patient till en specialist eller till 
en undersökning, vet vi ju att det är vissa undersökningar som 
vi vill ha gjort i samband med det. Då hade det varit önskvärt 
om alla de undersökningarna beställdes samtidigt och att de 
blodproverna beställdes. Så att hela den algoritmen fanns i sy-
stemet. Det kommer det finnas möjligheter till men det får vi ju 
bygga själv. Och det är ju ett jättestort arbete som återstår där. 
En del av det kan man säkert kopiera från de som har, de ut-
ländska användarna, som redan har fått göra detta. Men mycket 
kräver då egen handpåläggning. 

 

70.  I Finns det några nuvarande uppgifter som genomförs i de nuva-
rande systemen som du tror är onödigt svåra för användarna? 

 

71.  R7 Inte som jag kan komma på nu på rak arm. Du menar onödigt 
komplicerade i att hitta i datorn och så? 

 

72.  I Till exempel ja.  

73.  R7 Personligen tycker jag att det är lite… Det är när man skriver 
recept och sådär så är det rätt många knapptryckningar tycker 
jag. Men man lär ju sig vägarna runt det så man tänker inte på 
det så mycket. 

SyQ 

74.  I Kommer användarna uppleva mindre dubbelarbete med de nya 
systemen? 

 

75.  R7 Förhoppningsvis, ja. SyQ 

76.  I Finns det mycket dubbelarbete idag?  

77.  R7 Ja just till exempel det här att man skriver om vad någon annan 
nyligen har skrivit. Man sammanfattar. Att det är mycket upp-
repningar i journalerna som vi hoppas kunna slippa genom att 
vi bygger i samma dokument hela tiden. Att det är ett levande 
dokument istället. 

SyQ 

78.  I Hur kommer nya system förbättra pappersanvändningen i sjuk-
husen? 
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79.  R7 Det ska förhoppningsvis ta bort pappersanvändingen helt och 
hållet. 

SyQ 

80.  I Hur skulle du säga att pappersanvändningen är idag?  

81.  R7 Mycket begränsad. Och där har vi redan idag sagt att ”tänk ige-
nom alla grejor där ni använder papper idag och försök få in det 
i Melior”, för inget av det kommer finnas kvar så det är lika bra 
att redan från början städa så mycket som möjligt i de här pap-
pers… 

SyQ 

82.  I Hur tillfredsställda skulle du säga att användarna är med de nu-
varande systemen? 

 

83.  R7 Alltså det där varierar nog… 80% kanske, vill du ha en siffra 
eller? 

 

84.  I Nej, men uppfattar du det som att läkare och sjuksköterskor är 
nöjda? Du sa innan att man aldrig kommer tycka att Melior är 
så bra som det är nu… 

 

85.  R7 Nej, men det är väl lite som guldfisken i guldfiskskålen, att 
man vet inget annat. Man har anpassat sitt sätt att arbeta efter 
det system som man har att tillgå. Sen kan det finnas en del 
väntan och en del onödig tid som vi lägger vid datorerna som vi 
ser framemot om vi kunde släppa det och att vi kunde vara mer 
hos patienterna. Beroende på att det är lite otympligt och 
mycket knapptryckningar och så. 

US, 
SyQ 

86.  I Du sa innan att om inte användarna förstår vilka de positiva ef-
fekterna blir, hur ska ni då övertyga användarna i början om det 
nu skulle vara så krångligt med själva omställningen till SDV? 

 

87.  R7 Det har vi ägnat rätt mycket tid åt att göra. Och jag tror att in-
tellektuellt finns den förståelsen där men det hindrar inte att 
frustrationen uppstår när vi månad efter månad ska arbeta i 
någonting som känns ineffektivt och jobbigt. Dels för att du 
inte har fått in arbetssätten, du får ändra dina sätt att arbeta 
kanske i en större utsträckning än vad du hade insett, trots all 
information så kanske man ändå inte lyckas omsätta det exakt i 
hur det kommer ändra ”min” vardag, ”mitt sätt att arbeta”. Sen 
är det också det att det gäller att kunna använda systemet på rätt 
sätt. Det visade sig också tillexempel när man införde Epic i 
Danmark, om man inte gör det (läs: använder systemet på rätt 
sätt) så hittar folk på egna sätt att göra saker som kanske inte är 
tidseffektiva och det vet vi ju alla om man lär sig Excel riktigt 
bra kan man göra det väldigt effektivt, men annars sitter man 
och fipplar runt på lite egna sätt som är kanske mer tidskrä-
vande egentligen. Så att där kan då systemet identifiera det, 
vilka individer som arbetar på ett sådant sätt och det kan man ju 

SyQ 
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med utbildningsinsatser komma till rätta med. Men det har varit 
många problem när man då införde Epic i Danmark och vi för-
söker dra lärdom av det. En av de var just att man inte hade an-
passat det tillräckligt mycket efter danska förhållanden. en del 
saker vara bara översatta rakt av, till exempel om man skulle 
operera på left leg or right leg, det var översatt till vänster ben 
eller rätt ben. Så här helt basala grejer och konstiga översätt-
ningar som… jag kommer inte ihåg alla, men det blev väldigt 
lustigt när de bara översätter det rakt av. 

88.  I Vilka fördelar tror du att användarna upplever med de nya sy-
stemen? 

 

89.  R7 Utvecklingsmöjligheterna. Möjligheterna att utveckla vården 
skulle jag säga. Och snabbare kommunikationsvägar. 

NB 

90.  I Om du skulle se för- och nackdelar för patienter om du jämför 
de nuvarande systemen med de framtida. Hur ser det ut nu, och 
hur kommer det se ut? 

 

91.  R7 Jag tror att patienten kommer märka att personalen har den in-
formation som… De (patienterna) behöver inte upprepa in-
formationen till personalen på samma sätt som man gör idag ef-
tersom informationen blir mycket mer tillgänglig och synlig di-
rekt genom att man bygger ett levande dokument som man kan 
se direkt. På det viset kommer de nog uppleva det. De kommer 
nog också uppleva möjligheter som andra tekniska lösningar, 
till exempel distansmonitorering och så kan ge till en vård som 
är/upplevs trevligare på många sätt och mer personcentrerad 
och mer nära hemmet. Att vi kan göra mer för patienten utan 
att vi dra in dem till sjukhus. 

NB, 
InQ, 
SyQ 

92.  I Om man istället tittar på för- och nackdelar för personalen om 
man jämför det kommande och nuvarande? 

 

93.  R7 Fördelar och nackdelar med det nuvarande systemet är svårt att 
säga för det beror på vad man jämför med. Men det är det sy-
stemet vi har men om man jämför med det nya systemet så för 
personalen så är det väl helt enkelt att all kommunikation sker 
via journalsystemet. Allting sker i realtid. Det innebär att det 
blir färre muntliga ordinationer, färre… Det blir större tydlighet 
i kommunikationen mellan läkare och sjuksköterskor för läka-
ren tvingas att göra den kommunikationen väldigt tydlig från 
början och alla de beställningar och så som ska gå ut, de kom-
mer ju direkt från läkaren och behöver inte gå omvägar i syste-
met. Så det kan ju underlätta, inte minst för sjuksköterskornas 
arbete. Och där kan man säga med det nuvarande systemet 
Melior så hade vi från början… Där finns en läkemedelsmodul 
som man ordinerar läkemedel i, men jag har varit med om att 
det verksamhetsområdet som jag hade så hade vi kvar 

InQ, 
SyQ, 
NB 
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pappersjournaler för själva ordinationen av läkemedel initialt. 
Och så satte jag igång ett arbete för att se om vi inte kunde in-
för den läkemedelsmodulen som finns i Melior istället även i 
vår vård, som man då sa det var omöjligt för vi hade ju våra pa-
tienter i intensivvård och så. Men vi gjorde det ändå och man 
kan säga att det blev en avsevärd skillnad. För dels i en papper-
sjournal kunde en läkare skriva otydligt han kunde uttrycka sig 
otydligt om hur många doser patienter skulle ha eller hur dags 
de skulle ha det. Och det fanns utrymme för missförstånd. Det 
var väldigt många avvikelserapporter. Jag tror 80–90% av de 
avvikelser jag hanterade som chef handlade om bristfällig 
dokumentation i pappers… det ordinationsbladet för läkemedel 
som satt i journalen och där läkarna skrev in ordinationer. De 
pilade bara fram en ordination som egentligen borde satts ut, 
eller där sattes ingen pil och det uppfattades som att det hade 
satts ut. Det blev ett nytt pappersblad också följde inte viss in-
formation med till det nya bladet och så vidare. Många sådana 
fel. Allt det försvann när vi införde modulen, men den innebar 
också ett mycket mer tvingande system att verkligen skriva ex-
akt hur stor dos det ska vara och när ska det vara. Då blir det ju 
rätt hela tiden, alltså varenda ordination. Det fanns inget ut-
rymme för någon vaghet. Jag föreställer mig att med SDV 
kommer det bli samma sak med många andra typer av ordinat-
ioner som ges. Att de ges i datorn gör att man tvingas redan när 
man ger det faktiskt uttrycka sig tillräckligt tydligt så att det 
inte ska kunna bli några, det blir mindre utrymme för missför-
stånd helt enkelt. 

94.  I Hur tror du att hela organisationen i säg, kommer gynnas av det 
nya systemet? 

 

95.  R7 Ja genom en ökad effektivitet förhoppningsvis. Att det blir 
mindre tid som går åt till överrapporteringar, muntliga ordinat-
ioner, utredningar om missförstånd, hanteringar av avvikelser 
och så. 

NB 

96.  I Är det någonting annat du vill tillägga som du känner att du vill 
ta med? 

 

97.  R7 Tror inte det.  

98.  I Om vi skulle ha extra frågor, skulle vi kunna återkomma till dig 
igen då? 

 

99.  R7 Absolut.  

100.  I Toppen. Jag har en fundering. SDV är väl tänkt att det ska inte-
grera primärvård och sjukhusens vård, kan du reflektera lite 
kring det? 
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101.  R7 Ja, det har ju varit ett problem idag att de har ju ett system som 
heter PMO och vi har ett annat system. Så vi kan inte läsa 
varandras journaler, eller det kan man i viss mån men det här 
(SDV) underlättar ju remisser och underökningar och provtag-
ning och annat som inte behöver göras om och så. Jag förestäl-
ler mig att den kommunikationen och att vi kan styra litegrann 
vad som händer hos dem där de bestämmer sig för att skicka in 
en patient till sjukhus kan vi lägga in vad är det mer som be-
hövs göras i primärvården innan vi ser patienten. Jag hoppas 
också att det ska möjliggöra bättre kommunikationsvägar mel-
lan distriktsläkare och specialister så att man kanske bättre kan 
konferera med varandra innan man skickar patienterna. Och det 
finns ju sådana system, nu vet jag inte om det ligger i Melior, 
men för en kort videokonsultation eller någon annan form av 
konsultation som kan plinga till och där man kan få en snabbre-
miss för hur man ska göra och då kan man kanske handlägga 
patienten ute i primärvården utan att man behöver skicka dem 
till en specialistmottagning. Och det blir kortare, nu skriver de 
en remiss och den hamnar i en låda hos någon doktor som sen 
läser den som sen ska ta ställning till att ta in patienten, det är 
många steg här nu som kommer försvinna genom att det blir 
elektroniskt och går rätt in helt enkelt. 

InQ, 
NB 

102.  I Okej, men det var nog allt. Tack för att du ställde upp på en in-
tervju. Trevlig helg! 

 

103.  R7 Tack! Trevlig helg.  
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Appendix 11 – Interview 8 (R8) 

Dimension Colour ID 

Information Quality Turquoise InQ 

System Quality Green SyQ 

Service Quality Red SeQ 

Intention to Use Yellow IU 

Use Pink U 

User Satisfaction Grey US 

Net Benefits Dark Yellow NB 

 

Information 

Stakeholder group: Healthcare professional 

Respondent: R8 

Time and type: 2021-05-03, 10:00, video call Zoom 

Participants: R8, Daniel Ekelund (I) and Albin Ekwall (I) 

 

Row # Person Information Code 

1.  I Vad är ditt nuvarande yrke?  

2.  R8 Legitimerad sjuksköterska.   

3.  I Vad har du för rollbeskrivning?  

4.  R8 Sjuksköterska.  

5.  I Vad har du för arbetsuppgifter?  

6.  R8 Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter.  

7.  I Kan du utveckla?  

8.  R8 Jag jobbar på ett barn och ungdomsavdelning ”slash” barn och 
Ungdomsmottagning. Där jag utför sedvanliga 
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omvårdnadsuppgifter och vi tar emot patienter på akutmottag-
ningen och som har inriktningen barnmedicin, kirurgi, urologi, 
gynekologi, öron, näsa, hals och ortopedi. På akuten är det 
mycket skelettskador, fallskador huvudskador och sen är det 
andningspåverkade barn, barn med smärttillstånd, mycket 
blindtarmar och allergiska reaktioner. Så på akutsidan gipsas 
det, limmas, tejpas och ges läkemedel. Inneliggande barn är 
barn som väntar på operationer, vi har kirurgi inom öron, näsa, 
hals, där man opererar framförallt tonsiller. Då är de inneligg-
ande över dagen. Sen har vi dem som är inneliggande längre, så 
som barn med andningsproblem, RS, Astma, vi har diabetes-
barn, vi har barn som opereras för akuta blindtarmsinflammat-
ioner, vi har barn med smärta i samband med frakturer. Så ja 
sedvanliga uppgifter. Sen har vi även barn som ligger inne med 
okända symptom som ligger inne för observation. Till exempel 
om man misstänker misshandel, sen har vi barn med miss-
bruksproblematik. 

9.  I Så det är vad du jobbar med men kan du ge lite mer exempel på 
arbetsuppgifter? 

 

10.  R8 Ja, ge läkemedel, sätta infarter, utföra det som läkaren ber om, 
ta prover, skriva journaler, sätta dropp, allmän omvårdnad så 
som bädda, hjälpa på toaletten, ge mat, ja vi jobbar ju mycket 
familjebaserat, vi har alltid en förälder med. Så man är upp-
märksam på de problem eller önskemål som uppstår. 

 

11.  I Okej och hur länge har du jobbat som sjuksköterska?  

12.  R8 Jag har jobbat sedan 1993.  

13.  I Vilka av typer av system använder du?  

14.  R8 Jag använder, Melior, web PASiS, Patientliggaren, Orbit, Ort-
reg och i nödfall Obstetrix.  

SyQ 

15.  I Vad är detta för olika system?  

16.  R8 Melior är ju det övergripande journalsystemet där man gör in-
skrivningar och utskrivningar om inneliggande patienter men 
även öppenvårdskontakter där man skriver triageunderlag, där 
man skriver alla omvårdnadsanteckningar. Orbit är vårt operat-
ionssystem, operationsanmälan görs där och där anestesil-
äkarna skriver vilka läkemedel som är ordinerade inför operat-
ion. Vi skriver sen hur vi har förberett patienten. Ortreg är orto-
pedernas journalsystem, där gå vi egentligen bara in och läser 
för vi når röntgen via Melior. Obstetrix används bara under för-
lossning så den behöver vi bara gå in i när vi har spädbarn. web 
PASiS används som registrering inför kassabetalning, vi regi-
strerar ifall det är ett sjuksköterskebesök eller läkarbesök och 

SyQ 
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betalning. Eftersom jag jobbar på barn och ungdomssidan är 
det gratis sjukvård. Patientliggaren används på akutsidan där 
skriver man in patienterna när de kommer. Där prioriterar man 
patienten man skriver till exempel ifall de ska till sjuksköterska 
eller läkare. Där journalförs också hela patientens rörelse inom 
sjukvården. Till exempel ifall de väntar på läkare eller röntgen, 
och även deras lokalitet vilket väntrum eller vilket besöksrum. 

17.  I Hur skulle du då värdera din generella IT-kompetens?  

18.  R8 Dålig, alltså jag är duktig på dessa system, jag kan systemen.  

19.  I Varför är den dålig då?  

20.  R8 Generellt är jag dålig på IT men jag kan dessa system vi arbetar 
i. Jag är inte obevandrad i dessa system. Men jag är dålig på IT. 
Här handlar det mer om att lära sig ett system och genvägar i 
systemet. 

SyQ 

21.  I Så vad har du för relation till systemen?  

22.  R8 Patientliggaren har jag jobbat med kortast tid och känner mig 
inte så trygg i. Men det beror också på hur mycket man har i 
sitt arbete just då, för det systemet är ju mer för statistik. För att 
se hur länge en patient har varit på akuten, så man kan se hur 
duktiga akutmottagningarna är. Då är det lätt att glömma dessa 
klicken man måste göra. Det är inte intressant på en liten enhet 
att det säger, ”nu väntar det på doktorn” för det gör den bara. 
Det känns som ett onödigt klick. Melior har jag jobbat med sen 
det kom och jag känner mig trygg i Melior men det är ett fruk-
tansvärt dåligt system. Det är inte så lättarbetat. Orbit är jag 
även bevandrad med, sen Ortreg och Obstetrix är vi inne i så 
sällan så det är inga system vi känner oss välbevandrade i. 

SyQ 

23.  I Vi går vidare då, så jag tänker att vi ska prata lite om kvalitén 
på informationen som presenteras i systemen. Hur hittar du in-
formation i systemen då? 

 

24.  R8 Hur menar du?  

25.  I Ja alltså till exempel patientinformation och liknande?  

26.  R8 Jaha ja, journalen. Jag har ju ett sådant här RS-kort. Jag använ-
der alltid det, vilket det inte är alla som gör. Det finns en all-
män inloggning som är avdelningsbunden. Sen finns det då att 
man går in via sitt passerkort då man får access till, eller ja alla 
systemen har ju egentligen olika inloggningar vilket är störigt. 
Så du måste logga in igen och igen. Det är ju det som är tänkt 

SyQ, 
U 
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med RS-kortet att man bara ska trycka in det så har man till-
gång men det funkar inte riktigt så.  

27.  I Men lite mer specifikt då? Hur är det att få en översikt över en 
patient? 

 

28.  R8 Ja då använder man alltså bara Melior, där ska finnas all in-
formation. Så när det handlar om patienten är det bara Melior 
man använder. Eller ja ifall patienten ska opereras så använder 
man Orbit men det kommer man åt via Melior. 

SyQ, 
InQ 

29.  I Så du kan inte se det direkt i Melior?  

30.  R8 Inte operationssidan nej. Men det som är ett problem i ett jour-
nalsystem är att läkarna dikterar sina anteckningar som sedan 
en sekreterare ska skriva ner, vilket gör att det blir en fördröj-
ning. Så till exempel kan det bli en fördröjning från läkaren. 
Utan då får jag mer gå på den muntliga rapporteringen som 
sker. 

SyQ, 
InQ 

31.  I Hur lång kan den fördröjningen vara?  

32.  R8 Nu har det blivit bättre för vi har sekreterare på vuxenakuten 
dygnet runt. Så de skriver så fort de hinner. 

InQ 

33.  I Men skriver inte läkarna själva?  

34.  R8 Vissa men inte så många. De lite yngre. U 

35.  I Så en majoritet skriver inte själva?  

36.  R8 Nej det gör dem inte.  U 

37.  I Men skulle du säga att det är enkelt att få en överblick över en 
patient? 

 

38.  R8 Ja men det kunde varit enklare, till exempel ifall man vill ha en 
bakgrundshistoria på en patient. Det skulle man kunna ha som 
en övergripande del, så säg så fort man gick in i vilken journal 
som helst till exempel medicin, kirurgi, ortopedi, så hade bak-
grundshistoria legat med som ett huvud. Men nu måste man 
hela tiden gå in i och leta i olika journaler på bakgrundshisto-
rien. Till exempel ifall patienten har sökt för psykiska besvär 
och ont i magen så då måste man in i de olika journalerna, både 
hos kirurgjournalen och psykiatrijournalen. 

InQ, 
SyQ 

39.  I Hur vet man då vilken journal man måste in i?  

40.  R8 Det finns en scroll så när patienten söker för något så hamnar 
det under den specialiteten. Så om man trycker på ett 

InQ, 
SyQ 
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plustecken som står nere i vänstra kanten så får man upp en 
lista var den har sökt. Så då ser man att den sökt både inom 
psyk och annat. Men det är bara region Skåne som hamnar där. 
Så det kan vara till exempel nordvästra Skåne, och där står det 
psykiatrin kanske. Och sen kan det stå Hässleholm till exempel 
och då är det ortopedi. Men du får inte alls med primärvården 
utan man får bara regionen. Primärvården har ett annat datasy-
stem. Så då ser man inte ifall de sökt primärvård. 

41.  I Och samma ifall de sökt utanför regionen?  

42.  R8 Samma om det är utanför regionen ja, då ser man inte dem.  InQ 

43.  I Okej då, så ifall man varit hos psykiatrin och ortopedin och du 
vill få veta vad som hänt där, är det ändå i Melior då? 

 

44.  R8 Ja och då kan jag klicka in på den anteckningen eller det besö-
ket. Men det är ändå ett rätt onödigt jobb. För idag när vi skri-
ver inskrivningsanteckning så skriver vi ju också patientens 
bakgrundshistoria. Så då behöver man ju se vad som hänt pati-
enten och kanske framförallt för jag jobbar på barnsidan. Sär-
skilt när man kanske skriver in en vuxen patient så då måste jag 
veta ifall den är lämplig på en barnavdelning.  

InQ, 
SyQ 

45.  I Det är ju intressant.   

46.  R8 Det är ju lite svårt med sekretessen. Eftersom vi inte har så 
många platser särskilt nu under Corona så ska vi hjälpa till med 
vuxna patienter. Alla vuxna patienter vi lägger in måste då 
passa in med barnpatienter då det är lag på att man inte får 
samvårda enligt barnkommissionen. Så då måste man veta så 
att den passar in på avdelningen. Då måste man läsa bak-
grundshistorien och det kan ibland kännas lite som ett intrång 
att man scrollar runt på patienterna. Och ibland får man ringa 
till akuten och säga att det här är ingen patient för oss. Till ex-
empel ifall de har alkoholbesvär i grunden eller drogproblema-
tik eller schizofreni som patienten inte själv har berättat om. 

InQ 

47.  I Du sa att ni skriver in en inskrivningsberättelse. Är det inte 
samma information som presenteras samma gånger då?  

 

48.  R8 Jo. Det är väldigt mycket dubbeldokumentation. SyQ 

49.  I Upplever du att det tar stor del av tiden du lägger i systemet 
och arbetsbelastning rent administrativt? 

 

50.  R8 Ja det pratar vi ofta om att det är en rätt så stor problematik i 
det. 

SyQ 
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51.  I Det här med att det kan vara fördröjning med inskrivning, upp-
lever du att information är aktuell? Kan man ha en känsla att 
det är utdaterat eller att det är någonting som har kommit in se-
nare? Hur vet du att det är den senaste informationen som lig-
ger där? 

 

52.  R8 Alltså det vet man ju i och med att det är ett nytt vårdtillfälle 
som öppnas vid varje gång patienten söker, så man vet alltid att 
det är det senaste. Och det är väldigt tydligt med datum och så. 
Det står alltid både datum och klockslag i yttre vänstra kanten. 
Så varje journal är för sig själv. 

InQ 

53.  I Upplever du att information är fullständig? Det vill säga om du 
läser på om en patient, tycker du att all nödvändig information 
finns där om patienten för det mesta? Hur är det generellt? 

 

54.  R8 Generellt tycker jag att det är bra. Men ett problem är ju att in-
formation i en journal kan vara falsk. 

InQ 

55.  I På vilket sätt?  

56.  R8 För att du kan till exempel söka för andningsbesvär. Så sätter 
den doktorn diagnosen astma. Men det behöver inte betyda att 
du har en astma. Men sen så följer det ju med din journal utan 
att det är utrett eller utan att det är sant.  

InQ 

57.  I Mer att det är en tanke från läkaren?  

58.  R8 Ja. InQ 

59.  I Så du vet ibland inte vad som är spekulationer och vad som är 
säkert? 

 

60.  R8 Nej, inte om det inte är utrett ju. Och det kan hänga med en pa-
tient hela livet. Så det finns ju en väldig osäkerhet i en patient-
journal om inte där patienten säger till själv om att det här 
stämmer inte. Och idag finns det en helt annan öppenhet ef-
tersom patienterna i realtid går in och läser på 1177, det man 
skriver. Vilket ju blir en mycket större tydlighet för då kan pati-
enterna faktiskt inom de närmsta minuterna komma och säga 
att ”detta stämmer inte”. 

InQ, 
SyQ 

61.  I Ifrågasätta?  

62.  R8 Ja. Men jag vet inte riktigt hur man korrigerar det i så fall. Det 
är lurigare. 

SyQ 

63.  I På ett tydligt sätt så att det hänger med istället?  

64.  R8 Ja.  
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65.  I På vilket sätt stöttar information dina arbetsuppgifter?  

66.  R8 Allt. Alltså, vi utgår ju från journalen. Det är grunden faktiskt. 
Systemen är grunden. Det är det. 

InQ 

67.  I Hur är det att lägga in information i systemen? Strukturerat, 
ostrukturerat? Standardiserat? Enkelt, svårt att dokumentera? 

 

68.  R8 Jag märker på mina yngre kollegor, för det första att ha ett flyt i 
skrivningen är ju väldigt viktigt, vilket jag inte har, i själva 
skrivningen. Att jag är dålig på att skriva, vilken nästa generat-
ion, alltså generationen efter mig har mycket lättare för att do-
kumentera. Så jag tillbringar väldigt mycket mer tid med doku-
mentation än vissa kollegor, för att det går för långsamt. För att 
jag är dålig på att skriva helt enkelt. Systemen i sig och framför 
allt Melior är ju väldigt tungrodda. Där finns ingen logik, utan 
det är system som byggs på och byggs på, och är inget sjukhus-
journalsystem från början. Utan det är uppbyggt på något an-
nat, jag vet inte vad det är, men det utgår från, om det är från 
industrin eller om det är från hotell eller, jag kommer inte ihåg. 
Men det känns att det inte är logiskt, systemet. Det finns ingen 
logik i systemen hur man byter mellan olika, utan det är länkar 
och… Det är externa länkar och det är länkar och det är … Nej, 
det är tungrott, hela systemet. Så det tar tid från arbetet. Det är 
inte effektivt alls. 

SyQ 

69.  I Men själva inskrivningen av information, tycker du att den är 
strukturerad, när du ska dokumentera? Finns det någon form av 
standardisering som används? 

 

70.  R8 Det gör det. Det finns ju mallar, så inskrivningsanteckning lig-
ger som en mall. Och då kan du bara klicka på de sökorden 
som du vill använda. Och då finns det vissa tvingande sökord 
som då är markerade som man måste använda som man inte 
kan ta sig förbi. Vilket kan vara lite svårt i barnsjukvården för 
vi använder inte just det som måste skrivas i. Men annars så… 
Men alla mallar innebär ju att man måste klicka på ett sökord, 
det är ingenting som går automatiskt, utan allting innebär ju 
klick. Överallt är det klick. Så jag upplever inte att det är ett su-
persmidigt system, det är det inte. 

InQ, 
SyQ 

71.  I Hur ser tillgången ut till datorer, möjligheten att tillgå syste-
men? 

 

72.  R8 Relativt gott. Men det är inte en dator till alla. SyQ 

73.  I Får man någon gång vänta?  

74.  R8 Ja det kan hända. Men man kan alltid avbryta ju om någon be-
höver datorn. Vi har tre datorer på sjuksköterskeexpeditionen, 

SyQ 
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vi har två datorer på läkarexpeditionen, en i läkemedelsrummet, 
en på akutvagnen och en i triagerummet. Det hade ju varit smi-
digt att ha fler bärbara datorer tycker jag så man inte hade be-
hövt… För när patienten kommer till akutmottagningen skriver 
man fortfarande på papper som skannas in. Det skulle såklart 
kunnat gjorts på en bärbar dator istället. Så man slapp den 
dubbeldokumentationen. För allt det skannas in i patientens 
journal sen, vilket är märkligt när man tänker på det. 

75.  I Du har redan pratat lite om hur systemen är att använda, men 
kan du prata lite mer om inloggningar, antalet inloggningar, hur 
enkelt eller svårt det är? Du nämnde några kort ni använder. 
Hur är systemen att använda gällande inloggningar? 

 

76.  R8 Men det är hyfsat smidigt. Men när vi fick de här RS-korten el-
ler vad de nu heter. de heter inte RS-id längre, de heter någon-
ting annat. SITS (?), SITS-kort. Då är det ju ett chipp, så sätter 
man in det i datorn, så skriver man. Ja också måste man då 
logga in med sin personliga PIN-kod, vilket är bra. Men om du 
sen drar ut kortet mitt i någonting, för att du måste ha kortet för 
att öppna läkemedelsrummet till exempel, då måste du sen när 
du kommer tillbaka både trycka in kortet och logga in igen och 
återigen gå in i… Du hamnar inte där du gick ur förra gången. 
Och du måste logga ut… Det är också en konstig grej i syste-
met. Om du har varit inloggad och du har tagit ut ditt kort, och 
går iväg någon annanstans, sen måste nästa person, för du har 
inte dragit ut kortet du har inte loggat ut dig, då måste nästa 
person som sätter in sitt kort, då hamnar den ändå på mig. Men 
kan ju inte komma in där jag var i systemet men det står fortfa-
rande R8 på skärmen. Så den måste logga ut mig även om den 
sätter in sitt eget kort, så måste den logga ut mig först, för att 
logga in sig själv. Det tar väldigt lång tid. Det tar många minu-
ter för då ska den tänka, den ska stänga ner, den ska starta upp 
igen och sen ska man logga in sig själv igen. Så den har inte 
förmågan att ha två användare igång samtidigt. Det är faktiskt 
väldigt stökigt, för om du då snabbt behöver ha tillgång till ex-
empel till läkemedelsjournalen för att du behöver ge något lä-
kemedel snabbt då tar det för lång tid. 

SyQ 

77.  I Eventuellt på bekostnad av patientens säkerhet?  

78.  R8 Ja. Det kan det absolut vara. Absolut. NB 

79.  I Så generellt fungerar det bra med inloggningar, men det kan fö-
rekomma problem som kan bli ganska allvarliga? 

 

80.  R8 Ja, det är sådant som skapar lite irritation. Och folk som inte är 
så bevandrade med systemen, till exempel bemanningssjukskö-
terskor, som inte förstår hur de ska logga ut den föregående. Då 
stannar arbetet upp fullständigt för den personen. Det gör det 

US, 
NB, 
SyQ 
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faktiskt. Sen tror jag att de flesta fortfarande loggar in via av-
delningen, vilket jag tycker är konstigt att man inte använder 
sitt kort. 

81.  I Hur är det med responstider i systemen?  

82.  R8 Det är inte så snabbt. Det är rätt så segt hela systemet. Det är 
för mycket information som ligger. Det är väldigt sega system. 
Det tar lång tid mellan bilder och in- och uthopp. Till exempel 
så länkar man in sig mot blodcentralen för att se om någon har 
blodgruppering eller så. Du länkar in dig till analysportalen på 
laboratoriet, du länkar in dig på… Det är väldigt många system 
som är länkade under som man når. Och det kan vara väldigt 
fördröjt. 

SyQ 

83.  I Hur är det att växla mellan patienter?  

84.  R8 Du måste ur, du kan inte ha två journaler uppe samtidigt, utan 
du måste ur och i.  

SyQ 

85.  I Logga ur systemet eller bara stänga ner en patient?  

86.  R8 Nej, bara stänga ner patienten och ta upp nästa. Och det är 
också en säkerhetsgrej såklart, det är bra. För det är svårare att 
det blir fel såklart. En patient uppe åt gången. Du kan inte ha 
olika fönster uppe på datorn, utan du måste ner.  

SyQ 

87.  I Hur är det med antalet inloggningar?  

88.  R8 Ja det är en del. Jag vet inte vad som räknas som mycket, men 
du måste in i de olika systemen… Fast har du kortet i… Om du 
inte har ditt kort i måste du logga in i alla systemen, men har du 
kortet i så kommer du in i de flesta system, men inte riktigt 
alla. Med kortet om du har loggat in med din PIN-kod kommer 
du in i alla journalsystem, med en inloggning, det gör du. Men 
du kommer inte in i ditt eget, som HR-system och så, utan då 
måste du logga in. 

SyQ 

89.  I Hur fungerar det i systemen med bildhantering, till exempel 
röntgenbilder och bilddokumentation? 

 

90.  R8 Det är egentligen bara röntgen som dokumenteras och fotogra-
fier och så om du tar foton på skador till exempel då skannas de 
in. Men röntgen… Jag tänker skador, misshandel och så. Men 
röntgen det är lite seg uppladdning men det fungerar. Det är rätt 
så okej. Det kan ta ett tag innan de (bilderna) kommer, men 
man får oftast svaret innan bilderna. 

SyQ, 
InQ 

91.  I Men är det bra bildkvalitet exempelvis?  
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92.  R8 Ja, det tycker vi. Inte för att jag är duktig på att tolka röntgen-
bilder, men det är aldrig någon läkare som säger någonting. 

SyQ 

93.  I Hur upplever du att det var att lära sig använda systemen?  

94.  R8 Ja då i begynnelsen av Melior, vi gick från ett system som hette 
SweStar kanske. Då fick man ju utbildning, men man får inte 
mycket. Och kommer du ny nu så får du ingen introduktion i 
systemen vilket är dåligt. Jättedåligt, för det är inte lätt att lära 
sig ett helt system med alla ingångar och det är väldigt mycket 
klick. Nej det är dåligt. Det skulle ingått i en introduktion, 
verkligen. Att när du kommer ny till ett ställe skulle du introdu-
ceras i IT-systemen, såklart. 

SeQ, 
SyQ 

95.  I Men det finns inte i nuläget?  

96.  R8 Nej. Men det ingår kanske, jag vet som för nya sjuksköterskor 
ingår det i ett introduktionsprogram under första året och där 
vet jag inte riktigt vad som ingår. Men man har en bredvidgång 
på avdelningen under fyra fem veckor och där ingår att den 
andra personalen lär ut IT-systemen. Så det kan vara väldigt… 
Jag hittar säkert vägar som inte är alls är så smidiga som någon 
idag som hade gått en kurs hade hittat. Man är ju vanemänniska 
så jag går alltid samma vägar, jag lär mig ju inget nytt i syste-
men nu längre. 

SeQ, 
SyQ 

97.  I Känner du att du är medveten om hur systemen ska användas?  

98.  R8 Ja. Ja det är jag. SyQ 

99.  I Upplever du några specifika svårigheter eller problem med sy-
stemen? 

 

100.  R8 Men det är nog det att det tar lite tid in och ur i olika program. 
Och sen är det inte lättarbetat. Det är inga naturliga vägar i sy-
stemet för att det inte är uppbyggt som en journal från början 
utan man har bara lagt på olika lager, som att ”detta saknar vi, 
då får vi lägga på det”. Också har man försökt hitta vägar som 
då ska förenkla systemet, men som till exempel när vi får be-
manningspersonal från andra delar av Sverige som har jobbat i 
sjukhusjournalsystem så är de väldigt mycket mer naturligt 
uppbyggda. Att det är enklare. En sådan grej till exempel att vi 
har laboratorieremisser, att vi skriver det för hand. I andra reg-
ioner bara det görs via dator. Och där man får ut etiketter på de 
proverna man ska ha. Här i Skåne har du en hel laboratoriere-
miss där du drar loss etiketter, alltså det är rätt så tungrott 
egentligen. Det säger många som kommer från andra regioner, 
att det finns väldigt mycket bättre system. Det är inte så smidigt 
uppbyggt tyvärr. 

SyQ 
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101.  I Vilka fördelar ser du med systemen?  

102.  R8 Inga fördelar egentligen… Nej men det är ett arbetsredskap. 
Jag har jobbat i SweStar innan som inte heller var ett bra sy-
stem, uppenbarligen eftersom man bytte. Ja ett annat problem 
är att vi inte har samma journalsystem inom primärvård och 
region, vilket är ett jättestort problem. För patienterna söker all-
tid i första läget till primärvården. Då måste det skrivas ut en 
remiss som patienten har i handen när den kommer till akut-
mottagningen. Det är ett jätteproblem. Istället för att systemen 
hade pratat med varandra, det gör de inte alls. Jag vet inte vad 
deras system heter, men det (samarbetet?) är i alla fall väldigt 
tungrott. 

SyQ 

103.  I Tänker du att det finns någon funktion som du saknar?  

104.  R8 Laboratorieremisserna hade varit jättebra om det hade legat, så 
att allting hade blivit automatiskt där. Sen känns det som att vi 
har alldeles för många system under systemet så att säga. Att 
det ligger så många olika programdelar som det här Orbit till 
exempel. Det måste ju vara en källa till att det blir fel, när man 
ska in och ut ur olika system. Och alla system är olika upp-
byggda. Så det är inte bara det att man måste lära sig ett också 
klarar man de andra utan de ser helt olika ut. Så det hade väl 
varit fantastiskt om allt hade legat på ett ställe och att man inte 
hade behövt gå via länkar. Men laboratorieremisser är absolut 
något sådant väldigt konkret exempel. 

SyQ, 
NB 

105.  I Något annat du tänker på som du saknar?  

106.  R8 Nej inte just nu… Kanske lite så med blanketter. Att man måste 
söka efter saker. Att det inte är någon logik att man inte bara 
kan söka… Att vi har mycket lappar vid sidan om, till exempel 
om du lånar kryckor så måste det skrivas på en lapp. Att blan-
ketter kunde legat, och du hade kunnat slå ”kryckor” också 
hade det kommit upp också hade du kunnat föra in det i patien-
tens journal. Så att du inte hade behövt så mycket olika pärmar 
och lappar. Samma till exempel med trafikskador. Då måste pa-
tienten fylla i en lapp som ska gå till en trafikskade… Jag vet 
inte var de går, men trafikskadejournal heter det. Att den inte 
ligger i. Samma med alla hjärnskakningar ska det fyllas i en 
lapp för att gå till någonting. Och att om du har någon som har 
dött måste du också trycka ut en lapp, att inte all bara ligger di-
gitalt. Att det är lite märkligt att det i detta samhälle ska behö-
vas tryckas ut rätt mycket papper. Det är lätt att missa någon-
ting när du på varje diagnos ska använda papper… 

SyQ, 
NB 

107.  I Hur ser möjligheterna ut att få support i systemen om det be-
hövs? 
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108.  R8 Ja men det är bra för tillfället! För nu finns där 24/7 support. 
Man kan alltid ringa någon trevlig support som hjälper en. Om 
man har något problem med problemen tar de över och hjälper 
utifrån det man har problem med. Så det finns support dygnet 
runt. Det är superbra, men det har inte funnits så länge, ett år 
kanske. 

SeQ 

109.  I Så det är telefonsupport som är det primära om det är något 
problem du stöter på? 

 

110.  R8 Ja, både telefon och att de tar över det jag håller på med. Så 
ganska hands-on. 

SeQ 

111.  I Hur är kvaliteten på supporten? Brukar de lösa problemen?  

112.  R8 Ja det brukar den. SeQ 

113.  I Verkar supporten förstå dina problem?  

114.  R8 Ja det känns det som. Jag tänker väl att alla människor typ har 
problem med samma sak många gånger. Men det känns väldigt 
positivt att det är dygnet runt. Det är ju ofta att vi har problem 
med att korten inte fungerar, att vi inte kommer in, att det behö-
ver loggas om på något vis tror jag. Det är egentligen aldrig 
några… de kan inte hjälpa oss med journalfrågor egentligen, 
utan det är mer utifrån IT-systemen. 

SeQ 

115.  I Du nämnde innan att du i alla fall fick utbildning i Melior när 
det kom. Tycker du att utbildningen var tillräcklig eller skulle 
du behövt mer utbildning under tiden? 

 

116.  R8 Ja vi har pratat mycket om att det hade varit bra att få en utbild-
ning per år, en dag. För att hitta genvägar, för att hitta kryphål i 
systemen där man kommer runt. Så att man inte klickar runt så 
mycket, för jag tror att vi alla har alldeles för många klick. Att 
det finns säkert vägar i systemen som vi användare inte vet om, 
som man egentligen ska ta. Det kvittar nog vilken väg man tar, 
men att det hade blivit smidigare i systemet. Så det pratar vi om 
ibland att vi faktiskt skulle vilja ha en utbildning om året. Men 
det är svårt också för alla är på olika nivåer i vad man kan 
såklart. 

SeQ, 
SyQ, 
U 

117.  I Har ni blivit likvärdigt utbildade och tränade?  

118.  R8 Nej, nej. För att när systemet kom, gick man ju utbildning en 
dag i alla fall. Men de som kommer nu går bara bredvid de som 
redan kan systemet. Då är det väldigt beroende av vad den (den 
erfarna) kan. Så det skulle egentligen varit en oberoende kun-
skap, det skulle inte varit beroende på den som lär ut. Utan det 
skulle varit en som är duktig på systemen. Jag tycker ju att jag 

SeQ, 
U 
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är rätt så duktig på systemen, men det vet jag ju inte, för det är 
bara jag själv som tycker det, det är ingen annan som har in-
blick i hur jag jobbar i systemen. 

119.  I Vad skulle du säga är anledningen till att du använder syste-
men? 

 

120.  R8 Ha, intressant! Att jag måste. IU 

121.  I Att det är obligatoriskt?  

122.  R8 Ja, vadå? Jag kan inte använda något annat system och jag 
måste skriva på patienterna. 

IU 

123.  I Finns det något system som du medvetet försöker undvika?  

124.  R8 Ja, Patientliggaren. IU 

125.  I För att?  

126.  R8 För att det är egentligen inte för patientens bästa, för att det är 
bara statistisk för att de ska kunna mäta vårt arbete. Och det 
känns inte så nödvändigt. Man journalför ju allting i Melior då 
känns det systemet (Patientliggaren) väldigt onödigt faktiskt. 
Och det är ett sekreterarjobb egentligen att vara i Patientligga-
ren, men eftersom vi inte har någon sekreterare på plats hela 
dygnet så blir det min arbetsuppgift. Jag hade kunnat använda 
min kompetens till någonting som var mycket viktigare än att 
sitta i olika system och blippa runt. Det är samma med det är 
web PASiS, systemen skulle pratat med varandra så att man 
inte hade behövt journalföra det, det blir mycket dubbel-
journalföring i olika system. Det är segt. 

IU, 
SyQ, 
NB 

127.  I I vilka situationer använder du normalt sätt systemen?  

128.  R8 Ja det är ju runt patienten. Allt som berör patienten. Allting ska 
journalföras som man gör som sjuksköterska. Så det är ju in-
skrivningar, triageunderlag som är en typ av anteckning på aku-
ten där du skriver allting du har gjort runt patienten. Sen är där 
omvårdnadsanteckningar som vi använder jättemycket, där vi 
skriver allt vi gör med patienterna. Sen är det ju att kolla labbs-
var och kolla röntgen, skriva röntgenremiss gör vi. Kontrollera 
röntgensvar, kontrollera labbsvar. Läkemedel, när du delar ut 
läkemedel, signera läkemedel. 

U 

129.  I Stöttar systemen dina arbetsuppgifter?  

130.  R8 Ja. U 

131.  I Hur ofta använder du systemen?  
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132.  R8 Varje gång jag har gjort något med patienten eller ska göra nå-
got med patienten går jag in i systemen. 

U 

133.  I Är det flera gånger i timmen?  

134.  R8 Ja det är det absolut. Många gånger i timmen. Det är det. U 

135.  I Kan du uppskatta hur många gånger i timmen?  

136.  R8 Det är jättesvårt. Det beror på hur många patienter det är, men 
vi är väldigt databundna (datorbundna). Och ändå mindre på en 
sådan liten enhet än på de större enheterna såklart. 

U 

137.  I Finns det arbetsuppgifter som du upplever som enklare genom 
användning av systemen, respektive svårare eller onödigt kom-
plicerade? 

 

138.  R8 Gentemot om jag hade gjort det på papper?  

139.  I Till exempel, ja.  

140.  R8 Nej, men systemen förenklar ju med att man har hela läkeme-
delslista till exempel att du har labbsvaren. Att du kan… Och 
röntgensvar. Det är inte så att du, som för bara ett antal år se-
dan var man tvungen att få röntgenbilderna i handen. Nu ligger 
ju det digitalt. Så systemen förenklar, det gör de såklart. Sen 
finns det en viss eftersläpning i systemen som kanske försvårar 
det. 

InQ, 
SyQ 

141.  I Finns det något du tycker är onödigt svårt eller komplicerat?  

142.  R8 Men det är det att det är många klick in och ut i många olika 
system. Det hade varit mycket smidigare om allt hade legat un-
der samma tak. Att det inte hade varit så mycket länkar och så 
mycket skannat. Det känns som att en patients journal är 
enormt stor om den har sökt ett antal gånger. Och det här med 
att allting måste skrivas igen och igen. Så fort en patient kom-
mer in så måste du skriva historiken på patienten. Att det skulle 
varit så mycket enklare om man hade haft allting, att det inte 
hade behövts. För det ändrar sig ju inte, historiken. Och sen så 
kanske att som sjuksköterska skriver du en inskrivningsanteck-
ning och som läkare skriver du en inskrivningsanteckning. Det 
blir ju mycket dubbeldokumentation som är onödig. Att du 
hade som sjuksköterska bara hade behövt komplettera med det 
som är viktigt utifrån en sjuksköterskesynpunkt faktiskt. Det 
blir en hel del dubbeldokumentation. 

SyQ, 
InQ 
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143.  I Du nämnde innan att ni fortfarande använder mycket papper 
och penna till en del uppgifter. Har den användningen minskat 
genom åren tycker du? 

 

144.  R8 Nja, det har minskat men man hade kunnat göra mer via datorn. 
Man hade kanske kunnat ha plattor till exempel när patienten 
ska fylla i inför undersökningar man gör om man ska göra en 
magnetröntgenundersökning, då fyller patienten i ett papper. 
Eller om patienten ska göra en operation så måste man fylla i 
en hälsodeklaration. Det tror jag i och för sig ligger via 1177, 
men vi använder inte den länken, utan patienter som är innelig-
gande skriver i en blankett fysiskt. Då hade man istället kunna 
bett patienten att gå in på 1177 och göra din hälsodeklaration. 
Men det är ju det med sjukvården att det är så stort och lite 
tungrott för folk hittar inte de genvägarna som kanske redan är 
uppfunna. Så gör man som man alltid har gjort, så blir det väl-
digt tungrott. Man skulle kanske såklart haft en IT-ansvarig på 
varje enhet som hade kunnat hjälpa en och som hade kunnat 
vara behjälplig, så att man hade fått ett flow i systemen. Jag 
tror att man hade kunnat jobba upp en väldigt mycket högra 
hastighet om man hade haft någon som hade varit duktig på 
det. Nu ska det utses, när det här nya systemet ska komma, en i 
varje yrkeskategori på varje enhet ska vara ansvarig men den 
personen som då ska vara ansvarig, en undersköterska, en sjuk-
sköterska också en sekreterare (och läkare?), de är ju inte dukti-
gare på systemet. De kommer väl utbildas före oss andra men 
de är inte speciellt… De har ju en annan yrkesroll, det är inga 
IT-nissar. Det blir också lite konstigt tycker jag att man då ska 
vara ansvarig när man kanske inte är extra duktig på IT-system 
egentligen, om man inte har någon som är uppenbart jätteduk-
tig på sin arbetsplats vilket vi inte har. 

SyQ, 
SeQ 

145.  I Hur nöjd är du med användningen av systemen?  

146.  R8 På en skala? Väldigt mitten känner jag. Nej jag är inte super-
nöjd med systemen, men jag klarar av att arbeta i dem, så får 
kanske sätta mig kanske lite under mitten. Systemen är inte så 
lättarbetade. 

US, 
SyQ 

147.  I Vilka är fördelarna du får vid användning av systemen? Vilka 
är fördelarna med systemen? 

 

148.  R8 Jag tänker att fördelen är att informationen är öppen för alla 
som är berörda. Det måste vara den största fördelen att alla, 
både patient och andra yrkeskategorier, ser vad som är gjort 
med patienten och vad som är viktigt i vården. 

NB 

149.  I Vilka är fördelarna och nackdelarna för patienter när du använ-
der dig av systemen? 
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150.  R8 Fördelen är ju öppenheten. Nackdelen är när vi är korkade och 
skriver dumma saker. Alltså man får vara väldigt försiktig som 
personal när man skriver i journal idag eftersom det är full till-
gänglighet till patienten. Ibland är det ju lite svårt när man som 
personal behöver skriva något som är känsligt för patienten. 
Och det kommer alltid vara ett problem. Men det gäller att ha 
öppenheten. Att man upplever att det är någonting som inte 
stämmer i föräldrakontakten gentemot ett barn och man känner 
att man måste göra en orosanmälan, då måste man ju informera 
om att man tänker göra det och ha den öppenheten. Har man 
den öppenheten och säger vad man upplever, då kommer det ju 
inte som en chock för patienten när den läser sin journal. Men 
det inträffar allt som oftast att patienter inte upplever det som 
skrivs i journalen. Där är det ju ett problem, men det kommer 
nog alltid att vara ett problem. Men det gäller verkligen att 
väga sina ord och göra det på att konkret sätt. En journal ska ju 
vara väldigt konkret. Men det är säkert saker som missas skri-
vas i en journal bara för att ämnet är för känsligt att skrivas, för 
man vill inte att patienten ska uppleva det fel. Det är ett pro-
blem. Till exempel om patienten uppträder förvirrat, att det är 
kanske inget man vill skriva förrän det att man har en klarare 
bild, men det är ju väldigt viktigt för övrig personal att veta att 
patienten faktiskt uppträder lite förvirrat. Då gäller det att väga 
sina ord och vara konkret och inte hålla på att anta saker, utan 
faktiskt veta saker när man skriver det. 

NB, 
InQ 

151.  I Och annars vara tydlig med att det inte är säkert?  

152.  R8 Ja.  

153.  I Vilka är för- och nackdelarna för annan personal eller dina kol-
legor när du använder systemen? 

 

154.  R8 På min arbetsplats har man fortfarande muntlig rapport, men på 
väldigt många arbetsplatser idag har man ju läsrapport. För att 
allting ska stå i journalen. Och det kan vara en tidssparare, att 
faktiskt läsa. Men vi upplever i barnsjukvården att det är så 
många underliggande nyanser så att vi känner att vi fortfarande 
måste prata med varandra för att kunna diskutera fram den 
bästa vården och de bästa lösningarna på problem. Så vi känner 
inte riktigt att vi är i läsrapportsläge ännu, men jag tror att vi 
kommer dit, det tror jag. Så fort man går på sitt arbetspass så 
läser man ju igenom alla patienters journaler som sjukskö-
terska. Ofta är det kanske sjuksköterskan som har en mer över-
gripande, alltså eftersom man har både det medicinska och om-
vårdnadsbiten nära, så har man kanske mest information, me-
dan läkarna har bara den medicinska information och som un-
dersköterska har du mest omvårdnad, medan du som sjukskö-
terska står i mitten och har båda delarna. 

NB, 
U 
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155.  I Vilka är för- och nackdelarna vid användning av systemen för 
sjukhuset och sjukhusorganisationen? 

 

156.  R8 Nej ingenting. NB 

157.  I Har de ingenting att vinna på att ni använder systemen?  

158.  R8 Ja, att det är tidseffektivt så att man kan nyttja personalen bättre 
om man då inte använder pekfingervalsen. 

NB 

159.  I Det var vår sista fråga. Finns det något annat du vill tillägga el-
ler kommentera? 

 

160.  R8 Nej tack.  

161.  I Och vi kan höra av oss till dig igen om vi har fler frågor?  

162.  R8 Ja.  

163.  I Okej. Tack så mycket för din tid. Hejdå!  

164.  R8 Tack. Hejdå!  
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