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Tre teman 
  Vårdpersonalens attityd och inställning till 

elektronisk patient journal (EPJ). 
  Hur införandet och användningen av EPJ 

påverkar vårdpersonalens arbetsmiljö.  
  Vårdpersonalens erfarenhet av att försöka 

påverka sin arbetsmiljö. 
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Den elektroniska patientjournalen 
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Forskningsprojek 
•  IVAN: Informationssystem i vården - 

användbarhet och nytta 
•  Samarbete med Lanstinget i Uppsala Län 

(2008-2010) 
•  Forskning om hur införande och 

användning av EPJ i vården kan förbättras  
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Lite historik 
•  LUL upphandlade och började införandet av ett EPJ 

system 2002 
•  Hela EPJ systemet är snart infört på alla enheter (9 

år senare) 
•  Innan 2002:  

  Vårdcentralerna använde ett IT-system för journalhantering  
  Akademiska sjukhuset använde pappersjournaler. 

•  Vårdpersonalen har under hela processen ifrågasatt 
systemets patientsäkerhet och användbarhet 
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ATTITYD OCH INSTÄLLNING 
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Attityd 

“…Initialt när man började med datorjournalen så 
kände man ju ett visst motstånd, men nu har jag 

funnit datajournalens fördelar som är mer än 
nackdelarna tycker jag… jag är kompis med 

datorn.” (läkare) 
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Fördelar med EPJ 
Fördelar  
  En patient – en journal 
  Tillgång till all patient 

information 
  Fler kan läsa samma 

information samtidigt 
  Tillgång direkt efter det 

skrivits in 
  Ej leta efter journaler 
  Ser vad det står i 

journalen 
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Fördelar och problem 
Fördelar  
  En patient – en journal 
  Tillgång till allas journaler 
  Tillgång direkt efter det 

skrivits in 
  Ej leta efter journaler 

Upplevda problem  
  Svårt att få överblick 
  Ej intuitivt 
  Mycket ”klick” 
  Tidsödande 
  Mer tid vid datorn 
  Ökade administrativa 

arbetsuppgifter 
  Stödjer ej arbetsrutiner 
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Inställning till EPJ 

“…jag ser ju inte det som det viktiga som jag gör, att 
sköta datajournalen, utan att sköta patienterna. Då 

är det ett hjälpmedel, liksom, ganska dåligt 
hjälpmedel” (läkare) 
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HUR EPJ PÅVERKAR LÄKARE OCH 
SJUKSKÖTERSKORS ARBETSMILJÖ 
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Läkarna 
Underläkare 
•  Vana datoranvändare  
•  Mix av information på dator och papper ökar risken för att 

information missas 
Specialister 
•  EPJ systemet måste vara patientsäkert innan det införs. 
•  Mer tid framför datorn – mindre tid för patienterna 

Överläkare 
•  Minns bristerna hos pappersjournaler och tycker att EPJ 

fungerar ok 
•  Använder många IT system 
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Läkartidens två delar 

Patienttid och administrationstid 

Är uppdelningen ett problem? 
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Läkartidens två delar 

Patienttid och administrationstid 

Är uppdelningen ett problem? 

Ja, eftersom all tid framför datorn kategoriseras 
som administrationstid. Även tid för 
journalhantering som är en del av 

patientarbetet! 
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Sjuksköterskor 
  EPJ är ett utav deras viktigaste arbetsverktyg.  
  Deltar som support och utbildare samt i 

dokumentationsgrupper 
  Försöker anpassa arbetet till EPJ systemet 
  Anser att deras arbete   
har blivit mer synlig. 
  Skillnader mellan  
chefer, äldre och yngre  
sjuksköterskor. 
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Likheter sjuksköterskor och läkare 
  Upplever samma fördelar och problem med 

EPJ systemet. 
  Anser att utbildningen bör vara kort och ge 

möjlighet att lära sig att navigera i systemet. 
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Skillnader 
Sjuksköterskor   
  Kollegialt stöd   
  Deltar i 

dokumentationsgrupper 
  lokal fortbildning 
  Anpassar sig till EPJ 

systemet 
  Nyanställda går bredvid 

  IT är karriärväg   

Läkare 
  Individuellt arbete 
  Inga 

dokumentationsgrupper 
  Ingen lokal fortbildning  
  Försöker förändra EPJ 

systemet 
  Nyanställda börjar jobba 

direkt 
  IT är ingen karriärväg 
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Brist på datorer 

” …om sjukhuset bestämmer sig att all 
dokumentation ska ske per dator så borde 
man nånstans ha kunnat räkna ut att man 
behöver ungefär lika mycket datorer som 

man hade papper och penna 
tidigare…“  (sjuksköterska) 
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FÖRSÖK TILL ATT PÅVERKA 
ARBETSMILJÖN 
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Ingen tid till förbättring 

 “Jag tycker ofta att de kommer och, ja du kan få vara 
med på det här men du får göra det istället för att ta 

hand om dina patienter. Eller skjuta på dem 
konsulter, så du får ta dom [patienterna] efteråt, och 
då tycker jag att, då är det inte acceptabelt. Men får 

man tid för det…” (specialist läkare) 
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Våra krav har ej tillmötesgåtts 

“Vi tog fram en kravspecifikation för 
läkemedelsmodulen som var ganska omfattande…//
… de har säkert läst den när dom har upphandlat så 
jag antar att de läst den, de borde de ha gjort. Jag 

tror att det var så att de såg andra fördelar med 
Cosmic.” (överläkare) 
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Försök till att förbättra arbetsmiljön 

“ja, i början gjorde man det, man lämnade jättemycket 
[förbättringsförslag] och vi la ner mycket tid på 

det…//… men man ledsnade för det är inte mycket 
som har anammats…//… där har man verkligen inte 

fått gehör. Det har varit svårt att driva igenom 
förbättringsförslag. Så den energin, den sparade 

man till slut och la på annat istället för att 
driva...” (sjuksköterska) 
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Så bemöts förändringsförslag 
  Förändringar tar minst 3-5 år. 
  Ledningen anser att det är omöjligt att lyssna 

på alla användare pga. att alla vill ha olika 
förändringar och förbättringar.  

  Ledningen anser att om användarna lärde sig 
använda systemet på rätt sätt skulle mycket 
problem försvinna. 
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Göra om utbildningen eller systemet? 
Intervjuare:  

 ”skulle det vara någon mening med att göra 
om utbildningarna så att de blev lite mer 
anpassade för er?” 

Läkare:  
 “nej, meningen skulle vara att göra om 
programmen så att de var lite mer anpassade 
till användarna…” 
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Sammanfattning 
  Läkare och sjuksköterskor upplever både fördelar 

och problem med EPJ systemen. De anser att det är 
omöjligt att gå tillbaka till pappersjournaler. 

  Användandet av EPJ påverkar vårdpersonalens 
arbetsrutiner och arbetsmiljö på ett oplanerat sätt 

  Sjuksköterskornas och läkarnas försökt till att 
förbättra sin arbetsmiljö hindras av att 
•  systemet är nästintill omöjligt att förändra  
•  tid och resurser ges inte till att delta i förändringsarbeten.  
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Tack för att ni lyssnade! 


