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Sammanfattning och rekommendationer 

Under hösten 2008 har ett samarbetsprojekt mellan Akademiska sjukhuset och Uppsala uni-
versitet påbörjats. Det har handlat om att fram mer användbara IT-stöd där målet är att IT-
användningen ska bidra till ett effektivt och hållbart arbete. Under hösten har vi genomfört 
aktiviteter i form av intervjuer, observationer, enkäter samt medverkat i olika personalaktivi-
teter på tre enheter på Akademiska sjukhuset: ortopedmottagningen, 30e och 96c. Slutsatserna 
presenterar vi i form av fem övergripande rekommendationer inför det fortsatta arbetet. De 
fem rekommendationerna är: 1) Uppsökande supportverksamhet, 2) Jourhavande jurist, 3) 
Mandat, 4) Utvärdera samt 5) utbildning.     
 

Uppsökande supportverksamhet: Idag finns det supportverksamhet både lokalt på avdel-
ningarna och på divisionsnivå samt Cosmic-support. Vi tror att det behöver skapas närmare 
kontakter mellan IT, ledning och verksamheten och att en uppsökande supportverksamhet 
som aktivt söker problem, förbättringsförslag och idéer skulle lösa mycket av de problem som 
finns.  

Jourhavande jurist: Det råder i viss lägen osäkerhet kring vad man får göra med informat-
ionssystemen, speciellt vad gäller patientinformation. Det är oerhört viktigt att personalen 
läser patientinformation som kan ha avgörande betydelse för patientens vård. De olika syste-
men i kombination med varandra ger upphov till nya frågeställningar som man inte nu har 
erfarenhet av. 

Vi tror att en ”jourhavande jurist” som snabbt och enkelt kan svara på spontana frågor 
skulle vara bra. Detta gäller givetvis inte bara frågor kring lagar och juridik utan även andra 
områden som det råder osäkerhet i. 

Mandat: Det behöver klargöras vem som har ansvar för olika frågor och områden samt har 
mandat att förändra. Detta gäller på lednings-, divisions-, avdelnings- och individnivå. Alla 
problem som finns på respektive avdelning är inte ledningens ansvar. Det måste bli tydligare 
vad verksamheten har ansvar för, vilka frågor man kan påverka.  

Utvärdera: För att skapa förändringar och förbättringar i framtiden så är det värdefullt att 
undersöka nuläge. Det kan göras genom intervjuer med personal på olika nivåer och mäta 
användbarheten hos olika system för att fånga personalens uppfattningar om hur IT-stöden 
fungerar.  

Eftersom det kommer att införas nya system så är det viktigt att ta vara på erfarenheter som 
finns från tidigare införanden för att minska risken för att problemen ska uppstå igen.  
 
Utbildning: Införandet av nya system påverkar inte bara det nya arbetssättet utan även det 
existerande. I övergångsfasen uppstår en blandning av det gamla och det nya, begrepp som 
rutiner. Nya termer och begrepp är svåra att förstå om man är osäker på dess gamla betydelse.   

Vi har sett tendenser till att vad ledaren gör och inte gör har stor betydelse för resultatet på 
respektive avdelning. Är ledaren med på utbildningen och visar att de är intresserade och att 
det är en viktig del av deras arbete inte ett påhäng så tar personalen bättre till sig systemen.  
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Insatser under hösten 2008 

Under hösten har Uppsala Universitet, Institutionen för Informationsteknologi tillsammans 
med Akademiska sjukhuset genomfört en förstudie för att ta fram mer användbara IT-stöd. 
Målet är att IT-användningen ska bidra till ett effektivt och hållbart arbete. Under hösten har 
det genomförts ett antal aktiviteter på olika avdelningar på Akademiska i enlighet med pro-
jektplanen [1]. Det som har genomförts är: 
– Två målbildsarbeten med sjuksköterskor från två avdelningar. 
– Två enkäter på de tre enheterna vi har jobbat tillsammans med. De har behandlat generell 

datoranvändning och frågor om IMX och Cosmic PAS 
– Intervjuer och observationsintervjuer på av på avdelningar 
– Följa införandet av Cosmic PAS på Ortopedmottagningen 
– Medverkat på utbildning av Cosmic PAS – Öppenvården och slutenvården 
– Intervjuer med ledning och ansvariga inom EPJ införande projektet och förvaltning. 
– Fyra månadsmöten för att sprida information om vårt projekt, redovisa resultat samt få 

återkoppling.  
– Omvärldsbevakning – vad händer i Sverige 
– Startat en Webbplats för att samla och sprida information om projektet. 

Det har inte genomförts något examensarbete på grund av brist på kvalificerade sökande. 
De aktiviteter som har genomförts kommer att redovisats nedan. 
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Månadsmöten 

Under hösten har vi haft fyra månadsträffar. Syftet med dem är att sprida information om 
projektet samt att dela med oss av preliminära resultat och få återkoppling under projektets 
gång. Det har varit en möjlighet för vårdpersonalen att komma och diskutera deras upplevel-
ser och problem med systemen samtidigt som de ser att det genomförs aktiviteter, det händer 
något. Som bilaga till rapporten finns de Powerpoint-presentationer som vi har använt under 
månadsträffarna.  

På första träffen [2] diskuterade vi allmänt om vad IT och användbarhet är och hur man 
kan utforma IT så att det stödjer arbetet. När man utformar ett IT-stöd är det viktigt att ta 
hänsyn till verksamhetens helhet samt att utforma system som stödjer människans kognitiva 
förmåga t ex korttidsminne och långtidsminne. På andra träffen [3] återförde vi några obser-
vationer från våra besök på avdelningarna. Vi gav några exempel på projekt som vi gjort på 
andra myndigheter och inom vård och hälsa för att visa vilken typ av studier vi genomför och 
visa några exempel på resultat. På tredje träffen [4] visade vi resultat från den första enkäten 
som vi genomfört på avdelningarna och på träff fyra [5] redovisade vi resultat från målbilds-
arbetet och några enkätsvar. Vi gav ett antal rekommendationer inför framtiden.  

Månadsmötena har fungerat bra, det har blivit intressanta diskussioner. Dock har sprid-
ningen av mötena inte fungerat så bra, vi hade gärna sett fler deltagare. Vid en fortsättning av 
månadsmötena är det viktigt att få en kontinuitet i mötena så att fler dyker upp. Vi tror att det 
är ett bra sätt att få åsikter på det vi gör och att personalen känner att det finns ett forum där 
de kan delta i arbetet med dessa frågor. 
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Målbildsarbete 

För att utveckla IT-stöd som stödjer vårdpersonalen i deras arbete är det viktigt att identifiera 
vilka behov och krav som finns. IT-stöden ger möjligheter till ett förändrat sätt att arbeta, det 
är därför viktigt att fundera på hur man skulle vilja arbeta och sedan utveckla IT-stöd som 
stödjer detta arbetet. Under hösten har vi genomfört ett målbildsarbete [11] tillsammans med 
2 grupper från 30e och 96c. Målet/visionen som vi satte upp är hur man skulle vilja att verk-
samheten fungerade år 2012.  

Grupperna har bestått av 3 sjuksköterskor vardera, och har träffats vid fem tillfällen, 1.5 – 2 
timmar varje gång med 1- 2 veckors mellanrum. Träffarna har haft olika teman och det har 
getts ”hemläxor” mellan träffarna. Eftersom vi enbart jobbat med sjuksköterskor blir det deras 
syn och krav på det framtida arbetet. De olika gruppernas arbete kan ses i bilaga [6,7]. Här ges 
en sammanfattning på vad gruppernas arbete resulterade i. 

Avdelningarnas karaktär  
De båda avdelningarna har några likheter i deras sätt att arbeta och avdelningarnas karaktär. 
De har båda sängliggande patienter som stannar minst några dygn. De har en fast grupp sjuk-
sköterskor och undersköterskor medan läkarna varierar från dag till dag. En sjuksköterska och 
en undersköterska jobbar tillsammans i team. En skillnad är läkemedelshanteringen, 96c an-
vänder läkemedelsmodulen medan 30e använder Kardex.  

96c har börjar dagen med en tystrond, då läser sjuksköterskan och undersköterskan till-
sammans på om sina patienter. Efter det har alla en gemensam sittrond, journalanteckningar 
visas då med projektor på storskärm. Läkarna hinner ofta inte följa med på någon gemensam 
gå-rond utan de sköter sjuksköterskan och undersköterskan.  

På 30E börjar de dagen med att läsa på om patienterna. Sedan har varje sjuksköterska en-
skild sittrond tillsammans med läkare+ underläkare och sedan gå-rond, det tar ca 1 h. Sedan 
på eftermiddagen har de ännu en sittrond, dock inte lika heltäckande.  

Kunskapsbrister  
De båda grupperna tycker att det idag finns stora brister i personalens kunskaper i hur 
Cosmic och andra system fungerar. Det upplevs som en stor risk och något som är viktigt att 
jobba med för att få ett fungerande arbete i framtiden. De vill ha bra utbildningar och tid för 
att öva och lära sig de nya systemen. Idag införs systemen och de har inte tid att lära sig hur 
man ska jobba med dem. De lär sig istället flöden vilket fungerar bra om man gör rätt och om 
allt ser ut som det brukar. Det innebär att vid minsta skillnad och förändring i systemet har de 
svårt att lösa problemen.  

Cosmic är uppbyggt så att man kan göra samma sak på flera olika sätt, vilket kan vara bra 
om man har en användargrupp som vill jobba på olika sätt men det skapar problem eftersom 
personalen inte kan systemet så grundligt och därför inte vet om de gör rätt eller fel. De vet t 
ex inte vilka andra avdelningars anteckningar och andra rollers anteckningar de får läsa. Idag 
arbetar alla på olika sätt och ingen vet vilket som är rätt respektive fel sätt.  
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En önskebild är att det ska finnas bättre rutiner kring hur man ska arbeta i Cosmic så att 
personalen kan känner sig trygg med de arbetsredskap som finns. Så att systemen stödjer per-
sonalen i deras arbete istället för att skapa oro.  

Mycket information i huvudet 
Idag har personalen mycket information om patienten och vad de ska göra i huvudet och på 
handskrivna listor de har med sig i fickan. Vissa skriver välstrukturerade checklistor för varje 
patient de har ansvar för medan andra kladdar några små anteckningar på en papperslapp.  

På 30e har alla i personalen ”Norgelista” som är en lista på alla patienter som ligger inne på 
avdelningen med deras namn, sängplats, personnummer samt plats för egna anteckningar om 
patienten. Trots att de har Norgelistan har stora delar av personalen ändå andra papper och 
listor i fickorna. Eftersom de tvingas ha mycket information i huvudet och på handskrivna 
lappar råder det stor risk för att de glömmer bort viktiga saker att göra och att dokumentera. 
De skulle därför vilja ha ett mobilt hjälpmedel som stödjer dem i patientarbetet, t.ex. vid lä-
kemedelsutdelning, provtagningar. De vill även ha påminnelse kring vad de ska göra under 
dagen, som säger till om man har missat något viktigt. 

Nya funktioner i systemen 
De vill ha tillgång till nya funktioner i Cosmic: Möjlighet att skicka (akut)-meddelande till 
läkare för att få nya mediciner utskrivna och t ex bekräfta att de får lägga om sår. När de gäller 
sårvård vill de kunna med hjälp av det tänkta mobila hjälpmedlet ta kort och filmsnuttar av 
sår för att dokumentera hur det ser ut och hur läkeprocessen går.  

De vill även ha tillgång till en påminnelsetjänst som hjälper dem att komma ihåg vad de ska 
göra under dagen. Om de glömmer att göra det så säger systemet till, vilket gör att de inte 
behöver vara rädda för att glömma viktiga patientuppgifter. 

På 30e har de en eller flera datorer när de genomför sittrond. De skulle vilja ha tillgång till 
större visningsytor eftersom det idag är svårt att hänga med på var i journalen läkaren läser. 

Arbetsplatsen   
Båda avdelningarna har datorer där de ska sitta och läsa på om patienterna och dokumentera 
som är mitt i avdelningen. Det är en miljö där de ständigt blir störda av kollegor, patienter, 
anhöriga och telefon som ringer. Det finns alltså ingen möjlighet att sitta och arbeta ifred nå-
got som speciellt 96c uppfattar som väldigt störande. Faktorer som uppfattas som störa i ar-
betsmiljön är: 
– Telefonen ringer oavbrutet och avbryter personalen i deras arbete. Det innebär att de inte 

hinner ta bra hand om vare sig inneliggande patient eller de patienter som ringer. 
– Dörren till avdelningen är låst när kvällspersonalen kommer så de måste ringa på dörr-

klockan och bli insläppta 
– Den bärbara telefonen räcker inte på hela avdelningen så de måste koppla om telefonen. 
– De måste köra patienter till operation eller annat arbete under lunchrasten. 
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Osäker ekonomisk framtid 
Under hösten beslutades att Akademiska sjukhuset ska spara mycket pengar under 2009. Den 
ekonomiska situationen skapar oro hos personalen. De vet inte vad som kommer att hända 
den närmaste tiden. Hos 96c finns det en speciell oro inför sparkraven. De är rädda att deras 
avdelning ska försvinna eller slås ihop med exempelvis kirurgen. Det i sin tur skulle kunna 
leda till att de blir bortprioriterade och kvaliteten skulle försämras.  

Bättre kommunikation mellan olika avdelningar 
Både 96c och 30e skulle vilja ha bättre kommunikation mellan olika avdelningar. T ex veta när 
patienten ska röntgas eller skickas till operation. De vill även veta hur de ska förbereda patien-
terna innan de ringer transport eller skickar iväg patienterna. Brister i kommunikationen 
leder till att det blir svårare att planera dagens arbete.  

30e skulle vilja ha en påminnelsefunktion som påminner dem om vad de ska göra med re-
spektive patient under dagens arbetspass. Det skulle minska risken att det glömmer samt att 
de inte behöver skriva allt på små lappar som de har i fickorna.  

Viktigt inför det fortsatta arbetet 
Svårt att få personalen att delta i aktiviteterna, vi behöver större mandat. De måste inse att det 
är en chans för dem att vara med och påverka vad som händer. Det har märkts framförallt i 
målbildsarbetet, det har varit svårt att få folk att vara intresserade av att vara med, olika roller. 
Dessutom behövs klarare signaler från chefer när det är ok att boka in tider, att tid avsätts för 
att vara med i detta. 
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Enkät  

Under hösten har det distribuerats två enkäter. Den första enkäten [8] besvarades av 57 st.  
Den bestod av två delar, generell datoranvändning och frågor som mäter användbarhetsindex 
[12] på IMX. Den andra enkäten [9] bestod också av två delar, en del som mätte användbar-
hetsindex hos Cosmic PAS och en del som ställde frågor om attityder till IT och införanden av 
nya moduler och system. Den delades ut på samma avdelningar och de som besvarade den 
använde Cosmic PAS. I detta avsnitt kommer vi att presentera resultaten i frågorna om gene-
rell datoranvändning. Enkätfrågor som hör till användbarhetsindex och IMX och Cosmic PAS 
presenteras i kapitlet ”Införandet av Cosmic PAS”. Figurer från enkäten finns som bilaga till 
rapporten [10]. 

Enkät Distribuerades Antal svar Antal IMX/PAS användare  
Enkät 1 v 42-43  57  44  
Enkät 2  v 49-50   37   37 

Information om de som besvarade enkäterna 
Båda enkäterna besvarades till största del av sjuksköterskor och undersköterskor. Det beror 
till stor del på att de tillhör avdelningarna/mottagningarna medan läkarna ofta tillhör divis-
ionerna. Enkät 1 delades ut till alla som använde IT på avdelningarna medan enkät 2 endast 
besvarades av dem som använder Cosmic PAS, vilket till största del (68 %) är sjuksköterskor.  

Vad gäller storleken på avdelningarna är Ortopedmottagningen mycket mindre, endast 15 
anställda. 30e har ett 50-60 tal anställda och 96c ligger i mitten. Ortopedmottagningen har 
nästan 100 % svarsfrekvens medan endast 1/3 av 30e och 1/2 av 96c personal har besvarat 
enkäten. I tabellen nedan man vilka som har besvarat enkäterna, uppdelat i avdelning och 
roller för enkät 1 respektive enkät 2. 

 
 Enkät 1    Enkät 2    
 Totalt Ortoped 30e GYN/96c Totalt Ortoped 30e GYN/96c 
SSK 23 6 10 7 25 3 12 10 
USK 17 6 8 3 8 8   
Läkare 10 1 2 8     
Admin. 2 1  1 2   2 
Annat 4  1 3     

Av dem som besvarade enkät 1 var det endast 2 stycken som ansåg sig vara experter på dato-
rer, 28 ansåg sig vara vana och 22 medel, 4 osäkra. Fördelningen på respektive svarsalternativ 
var jämt fördelat mellan avdelningarna.  

Hur mycket personalen använder datorn varierar mellan avdelningarna. På ortopedmot-
tagningen använder nästan 50 % av personalen datorn mer än 6 timmar om dagen, den andra 
hälften använder datorn mellan 3-6 timmar om dagen. På de andra avdelningarna använder 
de datorer ungefär lika mycket, alltså jämnt fördelat på intervallerna 1-2, 3-4 och 4-6 timmar 
om dagen. P 30e finns det dock några som svarat att de använder datorn ”nästan inget alls”.  
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Support, hjälp och felanmälan  
Vi frågade i enkät 1 om personalen visste vart de ska vända sig om de har synpunkter och 
förbättringsförslag vad gäller datoranvändning. Svaren på denna fråga visar en tydlig skillnad 
mellan avdelningarna.  Nästan 80 % från ortopedmottagningen visste vart de skulle vända sig 
medan ca 70 % av personalen på 30e och 50 % av personalen på gyn inte visste vart de skulle 
vända sig. I enkät 2 frågade vi om de upplevde att någon lyssnade på dem när de hade förbätt-
ringsförslag, 45 % svarade ja, ca 20 % nej och resterande svarade vet ej/ har inga förslag.  

Vi frågade även ”Hur ofta tar du kontakt med den lokala supporten?” ca 60 % svarade näst-
an aldrig och 25 % svarade 1-2 ggr i månaden. Det var några från 30e och gyn som inte visste 
hur man fick kontakt med den lokala supporten. Även här kan man se en tydlig skillnad mel-
lan ortopedmottagningen och de andra avdelningarna. De är de enda som svarat 3-4 ggr/mån 
och fler än 4 ggr/mån. 50 % från ortopeden har dock besvarat 1-2 ggr/mån. 

Vad gäller vem de vänder sig till när de behöver hjälp hade vi tre olika svarsalternativ, kol-
legor, manual och lathund och support.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De tre alternativen kunde kombineras. Man kan tydligt se att de olika kombinationerna där 
kollegor finns med ligger högst upp. 44 % svarade kollegor, 23 % kollegor och support och 12 
% svarade support och kombination av kollegor, support och dokumentation. Man kan tydligt 
se att användarna i sista hand vänder sig till dokumentation. Detta går dock emot trenden vid 
utbildning som är att göra manualer och lathundar till alla möjliga användningsfall.  

Attityder till nya moduler och systeminförande 
Attityder till nya system och moduler har stor betydelse för hur införandet går. I enkät 2 frå-
gade vi hur de upplever detta på en 5-gradig skala där 5 är ”mycket välkommet” och 1 är 
”mycket besvärligt”. Det var endast ett fåtal som svarade mycket välkommet (5) 28 % svarade 
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4 på skalan och 39 % angav mitten alternativet (3), 11 % svarade 2 på skalan, och 17 % svarade 
mycket besvärligt (1). 

För att ta till sig nya system och moduler som har införts och ska införas är det viktigt att 
förstå syftet med dem. Vi frågade därför om detta och gav 4 svarsmöjligheter.  
 

Man kan se att det är många som förstår syftet med införandet, men vad de tycker om det 
varierar, ungefär lika många anser att det är jobbigt som dem som tycker att det är bra. Det 
finns förstås dem som anser att det är bra och tycker att det är jobbigt. Syftet med frågan var 
att fånga upp användarnas känsla inför nya införanden.   
 
 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

Ja, jag förstår och 
tycker att det är bra 

Ja, jag förstår men 
tycker att det är jobbigt 

Jag funderar inte på 
det 

Nej, jag förstår inte 

Alla 
Ortopedmot. 
30E 
Gyn 



 

 14 

Införandet av Cosmic PAS 

Under hösten har hela Akademiska sjukhuset infört Cosmic PAS som är ett patientadminist-
rativt system. Vi valde att studera införandet på de tre enheterna vi besökte. Vi ställde frågor 
till alla tre enheterna men gjorde en mer noggrann studie av införandet på Ortopedmottag-
ningen. För att följa och utvärdera införandet av Cosmic PAS började vi med att kartlägga hur 
de jobbar idag med de arbetsuppgifter som efter införandet ska hanteras med hjälp av Cosmic 
PAS. Sedan följde vi med vårdpersonalen på deras utbildning av Cosmic PAS. Vi intervjuade 
personalen och tog reda på hur de förberedde sig inför införandet och studerade hur de tog till 
sig Cosmic PAS efter införandet.  

För att kartlägga attityder till Cosmic PAS gjorde vi enkäter [8,9]. En enkät som handlade 
om deras IMX-användning och en som handlade Cosmic PAS. Eftersom de endast använt 
Cosmic PAS i 1-1.5 månader innan vi utvärderade med enkäten är det svårt att ge en heltäck-
ande analys, det går snarare att visa tendenser. 

Hur fungerar det med IMX? 
Akademiska sjukhuset har sedan 10 år använt ett patientadministrativt system som heter 
IMX. Systemet har hanterat t ex. remisshantering, tidsbokning, patientbesök. Innan dess gjor-
des dessa arbetsuppgifter för hand.  

Mellan de observerade avdelningarna finns det stora skillnader i hur erfarna personalen är i 
IMX. Enligt enkät 1 (som besvarades av 13 personer från ortopedmottagningen) använde 
samtliga sjuksköterskor och undersköterskor IMX dagligen medan på Gyn och på 30e var 
användningen blandad. Vissa använde aldrig IMX och andra dagligen. (fråga 12 enkät 1)  

Cosmic PAS- utbildning  
Cosmic PAS utbildningen bestod av två steg. Först utbildas utbildare i grunderna i systemet. 
De planerade sedan tillsammans med andra blivande utbildarna (divisionsvis) en utbildning 
för övrig personal. Tanken är att de ska planera utbildningen så att den passar respektive di-
visions verksamheter och rutiner.  

Det andra steget är då all vårdpersonal ska utbildas. På ortopeddivisionen hade de två olika 
utbildningar, en för öppenvården (heldag) och en för slutenvården (halvdag). Utbildningen 
var obligatorisk för sjuksköterskor och undersköterskor och hölls i speciella utbildningssalar 
med 15-20 datorer i varje rum. Det fanns dessutom specialutbildningar för dem som sitter i 
receptionen. Utbildningen leds av två utbildarna, en som är huvudledare och en som assiste-
rar och varje deltagare får en varsin dator. Utbildarna började med att berätta om Cosmic PAS 
och visade olika flöden exempelvis, inskrivning av patient, förflyttning av patient, boka tid och 
registrera remiss. De visade ett flöde och sedan fick deltagarna själva prova att göra samma 
moment med egna patienter. Eftersom alla är inne i samma utbildningsmiljö kan utbildarna 
enkelt följa hur det går för deltagarna och hjälpa till vid behov. 

En observation från utbildningarna är att personalen har oerhört olika datorerfarenheter, 
både vad gäller generell datoranvändning och tidigare erfarenheter av IMX. Personalen i öp-
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penvården var mycket mer datorvana och de använde IMX dagligen. För dem blev det ingen 
större skillnad i vilka arbetsuppgifter som tillhör deras arbete. De kommer att fortsätta att 
göra samma arbetsuppgifter fast i ett nytt system. I slutenvården var det annorlunda eftersom 
de inte var frekventa användare av IMX. De kommer att få nya arbetsuppgifter i PAS som de 
inte gjorde innan i IMX.  På frågan om Cosmic PAS stödjer arbetsuppgifterna bättre än IMX 
svarade 50 % mittenalternativet och resterande var jämnt fördelat mellan att Cosmic PAS 
stödjer arbetsuppgifterna bättre eller att IMX gör det. Vi frågade hur de såg sig själva som 
PAS-användare, ingen ansåg sig vara expert, 19 % sa sig vara vana användare, 50 % var medel-
användare och 30 % ansåg sig vara osäkra användare. En sådan fråga ger inte svar på om de är 
experter eller inte, det ger svar på hur datorvana de anser sig vara. Vid analys av dessa svar 
måste man ta hänsyn till att de endast använt Cosmic PAS i 1,5 månad medan de har använt 
IMX i 10 år! Det är alltså inte så konstigt att de uppfattar sig som ovana PAS användare och 
att de har svårt att avgöra vilket system som stödjer arbetsuppgifterna bäst. 

I enkät 2, fråga 6 frågade vi om de tyckte att Cosmic PAS utbildningen hade varit tillräcklig. 
46 % svarade att den inte var tillräckligt (1och 2), 35 % svarade mitten alternativet medan 19 
% var nöjda med utbildningen. Detta resultat ger en indikation till att personalen anser att det 
finns brister i utbildningen.  

Införandet av PAS 
Efter utbildningen uppmanades samtliga att träna själva under arbetstid. Utbildarna hade 
förberett övningsuppgifter och delat ut till alla avdelningar. Det var en lista med olika patien-
ter som de skulle boka om och flytta runt. Enligt enkäten hade 5 % övat mycket på egenhand 
innan införandet, 47 % övade ett par gånger, 33 % övade aldrig och 14 % sa att det inte fanns 
möjlighet att öva. Att det inte fanns möjlighet kan bero på att de inte visste att det fanns möj-
lighet eller att det fanns möjlighet i teorin men i praktiken var det omöjligt att få tid till att 
göra det på arbetstid.  

De olika avdelningarna har förberett sig olika på införandet av systemen. På ortopedmot-
tagningen är de väldigt beroende av den patientadministrativa informationen eftersom pati-
enter kommer på inplanerade besök och de bokar in nya patientbesök. För att införandet av 
Cosmic PAS skulle gå smidigt valde de att på kvällar och helger sitta två och två och föra över 
information från IMX till Cosmic PAS. De förberedde så gott de kunde för att vid införande-
dagen ha ett så smidigt införande som möjligt. Ett problem som vi har observerat är att all 
information som fanns i IMX skulle manuellt flyttas över till Cosmic PAS. Den manuella för-
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flyttningen är både oerhört tidskrävande och stressande och det finns stora risker för fel vid 
överföringen. Det hade underlättat otroligt för personalen om detta hade skett automatiskt. 
Det positiva är dock att de fick möjlighet att jobba i systemet innan införandet. På de andra 
avdelningarna använder de endast Cosmic PAS när det kommer nya patienter, vilket är några 
i veckan. Det gör att det kan gå lång tid innan alla i personalen har använt Cosmic PAS.  

Ortopedmottagningen hade idéer om hur de skulle göra införandet smidigt. De kunde dock 
inte vara ute i så god tid som de ville eftersom det dröjde innan de fick tillgång till PAS i 
skarpdrift. De som jobbade med att boka patientbesök upplevde det jobbigt att inte kunna 
boka så lång tid i förväg eftersom de nya bokningarna skulle vara i PAS inte IMX.  

Några veckor efter införandet måste personalen jobba i både IMX och PAS eftersom PAS 
saknar viss information om patienterna. De tycker dessutom att det är enklare att få översikt-
lig patientinformation i IMX. En fördel är dock att de enklare får tillgång till information i 
Cosmic eftersom PAS är en del av Cosmic. 

Användbarhetsindex 
Användbarhetsindex är ett instrument för att mäta IT-systemets användbarhet och nytta [12]. 
Det består av sex delar, som fokuserar på systemutveckling, användning, nytta, kompetens, 
stress och relationer. Vi har valt att använda AvI-index för att mäta användbarheten på IMX 
och Cosmic PAS. Vi har valt att mäta IMX för att se hur det uppfattas av användarna för att 
jämföra med hur Cosmic PAS uppfattas av användarna.  

Enkäten finns i 3 olika versioner, fullständig, förkortad och enkel, vi har använt oss av den 
förkortade som består av 16 frågor. 
 

Här ser man medelvärdena från de olika delarna i AvI-indexet. Enkäten delades ut efter att 
avdelningarna hade använt Cosmic PAS i 1-1,5 månad. Det är egentligen för tidigt efter infö-
randet för att dra några större slutsatser ifrån.  

Det man kan se är att dock att de känner sig lite mer delaktiga i utvecklingen av Cosmic 
PAS än i utvecklingen av IMX. Det är inte så konstigt eftersom de införde IMX för 10 år se-
dan. Det är många som är nya sedan dess. Resultaten från utvecklingsdelen är dock markant 
lägre än de andra delarna.  

Vad gäller de andra delarna så ligger medelvärdena mellan 2.1 och 3.2. Alla delarna föru-
tom utvecklingsdelen ligger högre på Cosmic PAS än IMX. Det kan förklaras med att de inte 
hunnit använda Cosmic PAS så länge. Resultatet skulle troligen ha sett annorlunda ut om 
enkäten gjordes vid senare tillfälle.  

 
Medel 
IMX 

Medel 
PAS 

Ortoped 
IMX 

Ortoped 
PAS 

30E 
IMX 

30E 
PAS  

Gyn 
IMX 

Gyn 
PAS 

Utveckling 0.93 1.33 1.43 1.38 0.74 1.37 0.7 1.25 
Användning 2.97 2.35 3.18 2.63 3.03 2.17 2.76 2.29 
Nytta 2.83 2.44 2.75 2.5 2.92 2.46 2.82 2.38 
Kompetens  3.17 2.52 3.62 3 3 2.19 2.97 2.44 
Stress och 
hälsa 2.82 2.11 2.67 1.95 2.97 1.92 2.79 2.42 
Relationer 3.2 2.64 3.79 2.95 2.96 2.41 2.97 2.6 
Totalt 2.65 2.23 2.91 2.40 2.6 2.09 2.5 2.23 
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Intervjuer med ledning 

Under hösten har det genomförts ett antal intervjuer för att kartlägga, bland annat, hur upp-
handling och införandet av COSMIC har fungerat samt hur det fungerar idag. De personer 
som har intervjuats är: 
– Britt Ehrs, projektledare för EPJ införande 
– Anita Lakström, chef för EPJ förvaltning  
– Annika Terner, Term och begreppsansvarig på EPJ 
– Anders Björklind, systemägare Cosmic 
– Benny Eklund, IT-strateg Landstinget    
– Brita Winsa, systemförvaltare 

Struktur 
Landstinget följer en systemförvaltarmodell som beskriver vilka roller som finns och vilka 
som ska göra vad. De jobbar med planering – upphandling – införande av system. Anders 
Björklind som är systemägare utser en systemförvaltare, Brita Winsa som bl. a föreslår budget. 
Idag finns det två projekt, EPJ projektet införande som Britt Ehrs är projektledare och EPJ 
förvaltning där Anita Lakström är chef. Införandeprojektet kommer att avslutas juni 2008 då 
de flesta moduler i Cosmic har införts.  

Under våren kommer Akademos att starta som kommer att jobba med verksamhetsut-
veckling.  

Så jobbar de med framtiden 
Anders Björklind sitter som systemägare med i Kundgrupp Cambio som är en sammanslut-
ning av kunder. De har möten en gång i månaden och bildar tillsammans med Cambio, Styr-
grupp Cambio (StyrCa). Kundgrupp Cambio har ett övergripande ansvar samt tre råd under 
sig: integrationsrådet, förvaltningsrådet och teknikrådet. Råden i sin tur består av represen-
tanter från landstingen och Cambio och de har rapporteringsplikt till kundgruppen. 

Kundgruppen tar beslut om vilka nya funktioner och moduler de behöver samt vem som är 
målkund. Att vara målkund innebär att förstudien kommer att bedrivas där vilket gör att de 
har större möjlighet att påverka resultatet och får tillgång till resultatet först. 
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Omvärldsbevakning 

En del av förstudien har varit att se vad som händer i Sverige och Europa. För att skapa en bild 
av vilka förutsättningar som kommer att påverka hur framtidens IT i vården kommer att se 
ut.  

Ett stort projekt som idag pågår är NPÖ – ”Nationell patientöversikt”. I Sverige väljer 
landstingen själva vilka journalsystem som upphandlas och införs. Det medför att alla lands-
ting har olika system som inte kan kommunicera med varandra. NPÖ ska bli länken mellan 
systemen som gör att viktig patientinformation ska bli tillgänglig i hela världen.  
NPÖ ska under våren testas i Örebro. 

Andra iakttagelser är att många landsting i Sverige har problem med införande och tillgo-
dogörande av systemen. Det handlar om att datorsystemen inte anses tillräckligt säkra, dator-
intrång, Lex maria fall till följd av brister i IT-systemen. Visa exempel från pressen. 
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Slutsatser och rekommendationer  

Slutsatserna är formulerade i ett antal rekommendationer som skulle förbättra förståelsen och 
attityden till de IT stöd som finns och som kommer att vidareutvecklas i framtiden. Vi redovi-
sade slutsatserna i detalj vid ett månadsmöte och mer information återfinns i bilagorna med 
OH-bilder. 

Tidiga slutsatser 
De tidiga slutsatserna kom fram redan efter ett par månaders arbete, baserat på de första in-
tervjuerna och besöken ute i verksamheten. Ofta är de initiala fynden mest värdefulla då de 
görs utan förutfattade meningar eller andra låsningar.  

Uppdämt behov att kommunicera 
Behov att kommunicera – men man gör det inte. Vi ser att personalen har massor med syn-
punkter på IT-stöden och förslag kring hur man skulle kunna arbeta. När vi som utomstående 
ger dem chansen att förmedla dessa synpunkter så märker vi att behovet att göra det är stort 
och inte tillräckligt tillgodosett idag. Det finns både en social och objektiv sida till detta: man 
vill få möjligheten att ventilera, men också påverka sin egen arbetssituation. Vi upplever att 
det finns stor potential att ta tillvara här. 

Transparens 
Återkoppling och spårbarhet. Om jag gör en felanmälan/ger förbättringsförslag, blir det då 
någon förändring?  

Den ambitiöse medarbetaren rapporterar in fel och ger förslag på möjliga förändringar. Om 
man inte följer upp dessa initiativ så minskar inflödet av förslag. Det är också viktigt att (på 
lämpligt sätt) visa vad som är på gång, vilka prioriteringar som görs och vad som skjuts på 
framtiden. Denna kunskap finns inom organisationen men är inte lättåtkomlig för vem som 
helst. 

Osäkerhet 
Rutiner – finns men efterföljs inte. Extra osäkerhet kring sekretess. Med nya system uppstår 
lätt en upplevd ökad komplexitet, även om regelverket fortsätter att vara oförändrat. Vi obser-
verar att med elektronisk journal så ställs personalen inför situationer där man lätt kan bli 
osäker – får man slå upp vilka patienter som ligger inne på annan avdelning, vilken informat-
ion får jag ta del av om det inte är ”mina egna” patienter?  

Lokala initiativ 
Stor skillnad mellan de som gör mycket och de som reagerar sent. Verksamhetsförändringar 
har betydelse för resultatet.  
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Vi upplever att det fungerar olika väl på olika avdelningar, speciellt med avseende på infö-
rande och användning av nya IT-stöd. Detta beror enligt vår mening på olika kultur/ledning, 
vilket i sin tur avspeglas i attityd till det som behöver göras. Det påverkar planering och in-
ställning inför dessa ofta besvärliga införanden. Verksamheterna är relativt lika och systemen 
är exakt lika, så det finns mycket att tjäna på att lära av de som lyckas väl i denna mening. 

De av oss prioriterade slutsatserna 
Vi listar nedan de slutsatser vi tycker oss kunna dra baserat på hela arbetet under hösten. De 
är inte sorterade i någon specifik ordning. Slutsatserna nedan är skriva i en slags aktiv form, 
som förslag till åtgärd. Naturligtvis finns andra möjliga slutsatser baserat på våra observation-
er, men vi menar att dessa fem förslagen nedan är värda att prova. Skulle de falla väl ut så 
skulle viktiga effekter/förändringar uppnås ute i verksamheten. 

Uppsökande supportverksamhet  
Idag finns det supportverksamhet både lokalt på avdelningarna och på divisionsnivå samt 
Cosmic-support. Bland personalen råder det stor osäkerhet vad man tillåts göra i systemen 
och vad man förväntas läsa och dokumentera. Personalen har också mycket åsikter om hur de 
tycker att systemen fungerar samt ett antal förbättringsförslag. Idag upplevs det som krångligt 
att rapportera in fel så trots att det finns ett stort behov att kommunicera problem och föränd-
ringsförslag är det många som inte vet hur man får kontakt med närmaste support. Det är 
många som aldrig har kontaktat supporten vid felrapportering eller förbättringsförslag trots 
att de har problem. En anledning till detta är att de inte tycker att det händer något när de 
engagerar sig och ger förslag.  

Vi tror att det behöver skapas närmare kontakter mellan IT, ledning och verksamheten och 
att en uppsökande supportverksamhet som aktivt söker problem, förbättringsförslag och idéer 
skulle lösa mycket av de problem som finns. Supporten ska alltså söka upp personalen och 
fråga dem om vad de tycker. Det sänder ut signaler att ledningen är stödjande och aktiv och 
finns där för att hjälpa personalen. För att detta ska fungera måste supportsystemet ha hög 
transparens. Vid felanmälan ska man få återkoppling kring vad som händer med ärendet samt 
ett tidsperspektiv när de förväntas åtgärda felet. Om felet inte ska åtgärdas ska man få ett svar 
som berättar varför.  

Det är viktigt att (lokal som central) ledningen visar att de är intresserade av alla problem, 
inget problem är för enkelt eller ointressant.  

Jourhavande jurist 
Det råder stor osäkerhet kring vad man tillåts läsa för patientinformation. Det är oerhört vik-
tigt att personalen läser patientinformation som kan ha avgörande betydelse för patientens 
vård. Osäkerheten i vad man får läsa och rädslan och medvetenheten i att man blir ”loggad” 
kan resultera i att man inte läser livsviktig information. Det uppstår ofta situationer som inte 
matchar ”skolboksexemplen” inom regelverket och man blir inför denna situation lätt ställd 
om man inte har någon att fråga. De olika systemen i kombination med varandra ger upphov 
till nya frågeställningar som man inte nu har erfarenhet av. 

Vi tror att en ”jourhavande jurist” som snabbt och enkel kan svara på spontana frågor 
skulle vara bra. Detta gäller givetvis inte bara frågor kring lagar och juridik utan även andra 
områden som det råder osäkerhet i. 
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Det kan också finnas anledning att se över om inte sammanställandet av vanliga, typiska 
frågor (motsvarande Frequenty Asked Questions) skulle kunna fungera som ett bra stöd. Det 
skulle ge möjlighet att strukturerat jobba med frågor kring regelverk. 

Mandat 
Det behöver klargöras vem som har ansvar för olika frågor och områden samt har mandat att 
förändra. Detta gäller på lednings-, divisions-, avdelnings- och individnivå. Alla problem som 
finns på respektive avdelning är inte ledningens ansvar. Det måste bli tydligare vad verksam-
heten har ansvar för, vilka frågor man kan påverka.  

Idag vet man inte vad man har möjlighet att förändra, eller så tror man att man har möjlig-
het att förändra något som man inte har mandat för. Vad gäller arbetssätt och rutiner på re-
spektive avdelning har individen själv stora möjligheter att påverka och förändra. Det finns 
idag dokumentationsansvariga, lokala IT-stöd och avdelningschef. Vad har de för ansvar och 
möjligheter till förändring? 

Utvärdera 
För att skapa förändringar och förbättringar i framtiden så är det värdefullt att undersöka 
nuläge. Det kan göras genom intervjuer med personal på olika nivåer och mäta användbar-
heten hos olika system för att fånga personalens uppfattningar om hur IT-stöden fungerar. 
Sådana utvärderingar kan göras med mycket små insatser eller göras omfattande med stort 
djup. 

Eftersom det hela tiden kommer att införas nya system och moduler så är det viktigt att ta 
vara på erfarenheter som finns från tidigare införanden av Cosmic-moduler eller andra IT-
stöd. Vid Cosmic PAS-införandet fanns det i varje division en grupp utbildare samt represen-
tanter från EPJ-projektet som träffades varje dag de första 1-2 veckorna efter införandet. Syf-
tet var att diskutera problem som uppstått och hitta en lösning. Vi deltog vid två olika divis-
ioners träffar och det uppstod ungefär samma frågor. Det är väldigt bra att träffas och disku-
tera problem som uppstod men det hade varit önskvärt att de divisioner som startade sitt in-
förande senare kunde ta del av de erfarenheter som de tidigare haft. Nu var varje grupp 
tvungen att hantera delvis samma problem flera gånger.  

Hade man utvärderat tidigare införanden hade man kunnat förhindra många framtida pro-
blem vad gäller utbildning, tillverkning av lathundar etc. 

Utbildning 
Det handlar om utbildning i nya system men även om kontinuerlig utbildning av existerande 
system. Införandet av nya system påverkar inte bara det nya arbetssättet utan även det existe-
rande. Personalen glömmer de gamla rutinerna och allt blir väldigt förvirrat och krångligt. 
Speciellt i övergångsfasen uppstår en besvärlig blandning av det gamla och det nya, begrepp 
som rutiner. Det visar att viss kunskap sitter för löst och nya termer och begrepp blir svåra att 
förstå om man är osäker på dess gamla betydelse.   

Stor del av den personal vi har haft kontakt med anser att utbildning av nya moduler eller 
system samt vidareutbildning av de system de redan använder är bristfällig. Vi har sett ten-
denser till att vad ledaren gör och inte gör har stor betydelse för resultatet på respektive avdel-
ning. Är ledaren med på utbildningen och visar att de är intresserade och att det är en viktig 
del av deras arbete inte ett påhäng så tar personalen bättre till sig systemen. Så ledarens bete-
ende spelar roll. 
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Idag sker utbildningarna på så sätt att utbildare utbildas som i sin tur utbildar sina kollegor. 
Sjuksköterskor och undersköterskor är relativt enkla att få med på utbildningen men läkare är 
svåra att fånga. Vid utbildningen av PAS så blev personalen tillsagda att öva innan införandet. 
Öva är viktigt för att lära sig något - då måste det finnas tid och plats att öva, något som bör 
prioriteras.  

Ett ytterligare sätt att utbilda personalen är Målbildsarbete. Det utbildar personalen inifrån. 
Under höstens förstudie har deltagarna i målbildsarbetet fått kunskaper i vad IT är, olika 
aspekter av arbetsmiljön, användbarhet och de har börjat fundera kring vad de själva kan på-
verka i sin arbetsmiljö. 
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