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Om IVAN 

Projektet IVAN (Informationssystem i vården Användbarhet och nytta) är 
ett samarbetsprojekt mellan Landstinget Uppsala Län (LUL) och forskare vid 
institutionen för informationsteknologi, avdelningen människa 
datorinteraktion vid Uppsala universitet (UU). Projektet startade med en 
förstudie på Akademiska sjukhuset hösten 2008 och har mellan jan 2010- dec 
2011 fungerat som ett Landstingsprojekt. Ursprungligen fanns tanken att det 
sedan skulle fortsätta två år till, men detta gick inte att genomföra. Resultatet 
från förstudien finns presenterat i Slutrapport projekt IVAN - 
Informationssystem i Vården – Användbarhet och Nytta. Hösten 2008 (Janols 
and Borälv 2009). I den här rapporten utgår vi från slutsatserna ifrån 
förstudien och presenterar resultat från studier som har genomförts under 
perioden jan 2009-december 2010. Resultaten från förstudien har fungerat 
som en utgångspunkt och riktlinje för de studier som IVAN har jobbat med 
under 2009-2010. 
 
Det övergripande målet med IVAN är att skapa en bättre användning av IT i 
vården lokalt på LUL:s förvaltningar (Akademiska sjukhuset, Primärvården, 
Hjälpmedel och habilitering samt lasarettet i Enköping). 
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Projektinnehåll 2009-2010 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis har det under projektet hittills genomförda forsknings- 
och utvecklingsarbetet huvudsakligen bestått av: 

• En förstudie under 2008, innehållande följande delar: 
o Målbildsarbeten med sjuksköterskor från två avdelningar för att 

kartlägga framtida behov av IT-stöd. 
o Enkäter på tre enheter. Dessa har behandlat frågor om 

synpunkter på datoranvändning, IMX och Cosmic-PAS. 
o Intervjuer och observationsintervjuer för att kartlägga problem 

och attityder till IT-system. 
o Vi har följt och analyserat införandet av Cosmic-PAS på 

ortopedmottagningen. 
o Medverkade vid utbildning av Cosmic-PAS. 
o Intervjuer med ansvariga inom EPJ (införandeprojektet och 

förvaltning).  
o En summering av de rekommendationer som förstudien 

resulterade i: uppsökande supportverksamhet, behov av att 
klargöra ansvar och mandat i olika avseenden, behov av 
”jourhavande jurist”, metoder för att utvärdera samt förbättrade 
processer för utbildning m.m. 

o En seminarieserie där vi beskrev viktiga aspekter på IT-
användning i vården samt presenterade förstudiens resultat. 

• Under våren 2009 genomfördes studier på två primärvårdsenheter med 
syfte att ta reda på vad som fungerar bra respektive dåligt för användarna 
i primärvården, med ett särskilt fokus på datorstöd i remisshantering. 

• Studier, kartläggningar, analyser av införande av några olika Cosmic-
moduler, PAS samt konsultationsremissen. Det relativt omfattande 
arbetet har resulterat i en rad slutsatser om vad som fungerar bra 
respektive dåligt samt vad som bör förändras inför kommande 
systeminföranden. 

• Test av ett instrument, AVI-index, för att mäta IT-systems användbarhet 
och nytta genom enkäter. Enkäten användes vid tre tillfällen på tre 
ställen. Innan införandet av Cosmic PAS, en månad efter införandet 
samt ett år efter införandet.   

• Deltagande i arbetet med att utvärdera insatser för att förbättra 
läkemedelsmodulen i Cosmic, ”Quick Wins”. 

• Initierat arbetet med att utforma processer för att stödja 
verksamhetsutveckling i samband med IT-införande och IT-användning. 
Det har sedan länge varit känt att man måste förändra arbetssätt, 
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arbetsprocesser, organisation, kompetenser m.m. för att kunna nå den 
verkliga förbättringspotentialen med de införda IT-systemen. Man kan 
inte arbeta enligt samma strukturer som tidigare utan måste hitta de 
”smarta” sätt att arbeta som IT-utvecklingen möjliggör. Vi avser att 
kunna testa sådana förändringsprocesser i samband med kommande 
införande av nya systemmoduler. 

• Studier och analys av informationssamband och roller i kontakterna 
mellan EPJ-förvaltningen, verksamheternas ledning och användarna av 
IT-systemen ute i vårdorganisationen. Kartläggningen omfattade alla de 
olika informationsbehov som finns för att stödja användarna och för att 
dessa ska kunna lämna synpunkter på hur IT-systemen fungerar, idéer 
till förändringar m.m. Ett särskilt fokus var på vårdsystemsamordnarna. 
Arbetet med att dra slutsatser från analysen samt föreslå förändringar 
pågår. 

• Utvärdering av metoder och tekniker för att definiera och beräkna 
nyttan av IT-investeringar. Detta sker i nära samverkan med landstingets 
IT-direktör. 

• Utvärdering av införandet av läkemedelsmodulen vid Enköpings lasarett. 
Syftet var att göra en relativt grundlig analys av införandet ur 
användarnas synvinkel. Resultatet ska bl. a. användas som underlag för 
de planerade insatserna vid införandet av läkemedelsmodulen inom 
kirurgin våren 2011. 

• En seminarieserie där vi dels presenterat och diskuterat projektresultat 
och planer, dels bjudit in externa föreläsare för specifika teman. Under 
hösten 2010 planeras ett seminarium om arbetsmiljö vid IT-stött arbete. 

• Vi har etablerat kontakter med forskare nationellt och internationellt för 
att kartlägga kunskapsläget och för att kunna samverka med andra 
framöver.  

• Vi har djupintervjuat två vårdpersonalgrupper, läkare och sjuksköterskor 
om deras attityd och erfarenhet av EPJ införande och användning.  
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Slutsatser och rekommendationer från 
förstudien 

Resultatet från förstudien (hösten 2008) finns presenterat i en särskild 
rapport: Slutrapport projekt IVAN - Informationssystem i Vården – 
Användbarhet och Nytta. Hösten 2008 (Janols and Borälv 2009). Slutsatserna 
från förstudien har varit en utgångspunkt för de delstudier som genomförts 
och pågår inom projektet IVAN. Slutsatserna formulerades i ett antal 
rekommendationer, uppsökande supportverksamhet, jourhavande jurist, 
mandat, utvärdera samt utbildning.1 Förbättringar inom dessa områden 
skulle leda till ökad förståelse och förbättrad attityd till de IT stöd som finns 
och som kommer att vidareutvecklas i framtiden.  

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 förändringsförslag 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 

                                     
 
1 Vi listade de slutsatser vi tyckte oss kunna dra baserat på de genomförda studierna hösten 
2008. Slutsatserna är inte sorterade i någon specifik ordning och är skrivna i aktiv form, som 
förslag till åtgärd. Naturligtvis fanns det andra möjliga slutsatser att dra baserat på våra 
observationer, men vi ansåg att dessa fem förslagen är värda att prova. Skulle de falla väl ut så 
skulle viktiga effekter/förändringar uppnås i verksamheten. 
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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 viktigt 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. 
Det kan också finnas anledning att se över om inte sammanställandet av 
vanliga, typiska frågor (motsvarande Frequenty Asked Questions, FAQ) 
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 verksamheten 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 möjlighet att förändra något som man inte har mandat för. Vad 
gäller arbetssätt och rutiner på respektive 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 användbarheten 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. 
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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 representanter från EPJ-projektet som 
träffades varje dag de första 1-2 veckorna efter införandet. Syftet var att 
diskutera problem som uppstått och hitta en lösning. Vi deltog vid två olika 
divisioners träffar och det uppstod ungefär samma frågor. Det är väldigt bra 
att träffas och diskutera problem som uppstod men det hade varit önskvärt 
att de divisioner som startade sitt införande 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 problem 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 existerande. 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 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. Så 
ledarens beteende spelar roll. 
 
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 påverka i sin arbetsmiljö. 
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Spridning av projektresultat   

Seminarier 
Syftet med seminarierna är att sprida information om projektet samt att dela 
med oss av preliminära resultat och få återkoppling under projektets gång. 
Det är en möjlighet för vårdpersonalen att komma och diskutera deras 
upplevelser och problem med systemen samt att visa att det pågår aktiviteter 
för att förbättra deras arbetssituation. 

2008 
• Månadsträff 1 (2008-09-29) gav en översiktlig introduktion till vad 

IT och användbarhet är och hur man kan utforma IT-stöd så att det 
stödjer arbetet.  

• På månadsträff 2 (2008-10-20) återförde vi några observationer från 
våra besök på avdelningarna. Vi gav några exempel på från tidigare 
studier som vi genomfört på andra myndigheter och inom vård och 
hälsa för att visa vilken typ av studier vi genomför och visa några 
exempel på resultat.  

• På månadsträff 3 (2008-11-20) presenterades resultat från den första 
enkäten (AVI-index där vi mätte IMX innan införandet av Cosmic 
PAS) som genomfördes på 3 avdelningar avdelningarna. 

• På månadsträff 4 (2008-12-17) redovisade vi resultat från 
målbildsarbetet och några enkätsvar. Vi gav ett antal 
rekommendationer inför framtiden. 

2009 
• Presentation på 30E (2009-05-15) återkopplade resultat från enkäter 

på 30E. 
• Seminarium på lasarettet i Enköping (2009-05-26). Vi berättade om 

projekt IVAN, presenterade resultat, gav en introduktion till 
användbarhet och människa-datorinteraktion samt undersökte 
möjligheter till projekt på lasarettet i Enköping. 

• IT i vården: Evigt löfte och daglig förbannelse (2009-09-21). Extern 
föreläsare Magnus Mähring och Niklas Källberg medförfattare till 
boken “Detta borde vårddebatten handla om” 

• Läkarintervjuer och enkäter (2009-11-02). Vi presenterade och 
diskuterade resultat från läkarintervjuer samt enkätresultat. 
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2010 
• Presentation av resultat från läkarstudien och enkäter för EPJ 

förvaltning (2010-01-25) 
• Får användarna av vårdsystemen bästa tänkbara stöd? (2010-06-02). 
• Presentation från studie av användarstöd och 

informationsöverföring en Intervjustudie med de olika 
förvaltningarna och divisionernas vårdsystemssamordnare, chefer 
samt representanter från EPJ förvaltning.  

2011  

• Arbetsmiljöseminarium med Allan Tomingas (2011-02-07) 
 
Seminarierna har fungerat bra och det har blivit intressanta diskussioner. Vi 
måste dock fortsätta att arbeta med spridningen av seminarierna för att nå ut 
till verksamheten, chefer samt vårdpersonal.  Deltagandet och intresset har 
kontinuerligt ökat och vi tror att seminarieserierna är ett bra sätt att få 
återkoppling samt att sprida att det genomförs projekt som behandlar dessa 
frågor och som utgår från personalens förutsättningar, behov och 
förväntningar. 

Spridning i existerande grupper och fora 
För att sprida projektet och hitta samarbetspartners har vi presenterat vårt 
samarbete, uppdrag samt resultat från våra studier i olika redan existerande 
forum. De forum som vi bl. a har deltagit i är: 

• divisionsledningen på AR och KB 
• EPJ förvaltning 
• Referensgruppen  
• Personal på Akademos  
• IT/MT-ansvariga på Akademiska 
• landstingets IT-direktör 
• Sjukhusledningens IT-utskott  
• De enheter där vi har haft aktiviteter på 
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Djupintervjuer med läkare och 
sjuksköterskor 

Läkarstudie 
Under våren 2009 genomfördes 19 djupintervjuer med läkare från två olika 
divisioner, Kvinno-, och barndivisionen (KB-div.) och Akut-, och 
rehabiliteringsdivisionen (AR-div.). De läkare som deltog var i blandad ålder, 
blandad kompetens (underläkare, specialister samt överläkare) och både 
kvinnor och män.  

• 5 från KB, 14 från AR  
• 7 kvinnor, 12 män 
• 6 överläkare 
• 8 specialister 
• 5 underläkare (AT och ST)  
• Mellan 27-64 år. 

Intervjuerna spelades in och bestod av 6 frågeområden. 
• Anställningstid och arbetsuppgifter och tidigare erfarenheter 
• IT-användning  
• Erfarenhet av Cosmic och andra IT-systems utbildningar 
• Delaktighet i införande  
• Synpunkter och felanmälan 
• Läkemedelsmodulen  

Intervjuerna transkriberades och analyserades utifrån de kategorier som 
skapades vid analysarbetet. Materialet delads upp och likheter och skillnader 
mellan underläkare, specialister och överläkare identifierades och 
analyserades. Resultatet finns publicerat i artikeln: Physicians concept of time 
usage – a key concern in EPR deployment (Janols, Göransson et al., 2010). 

Läkarnas attityder till IT och EPJ 	  
De intervjuade läkarna är generellt positiva till IT och EPJ system i vården. 
De är alla relativt vana datoranvändare och använder datorer både på jobbet 
och privat. De har alla stora förväntningar på vad IT systemen bidra till. De 
anser att systemen ger dem fördelar, t ex större tillgänglighet, snabbare 
respons på t ex remisser och möjligheten till en mer sammanhållen 
patientjournal. Trots fördelarna upplever de problem och är frustrerade av 
systemets bristande användbarhet, översiktlighet och att systemet inte är 
intuitivt. 
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Överläkare, specialister och underläkare har olika behov och 
användningsmönster. Överläkarna skriver inte så mycket i systemen utan 
söker efter information för att få en övergripande bild över enhetens arbete 
och patienternas tillstånd. Specialisterna är den grupp som är mest stressad 
och har flest varierande arbetsuppgifter. De använder stora delar av systemen 
och flyttar runt mellan avdelningar och mottagningar. Underläkarna är ofta 
på samma ställe en längre period och har då möjlighet att lära sig systemen 
och arbetsuppgifterna mer grundligt. De olika läkargrupperna jämför EPJ 
med pappersjournal och kommer till olika slutsatser. Överläkarna pratar ofta 
om att båda systemen har fördelar och nackdelar och att man ofta glömmer 
nackdelarna med pappersjournaler. De säger att tillgängligheten och 
läsbarheten är de stora vinsterna med EPJ.  De anser att de är mer positiva 
till EPJ än de andra läkarna för att de vet hur det var när man bara hade 
papper. 
 
Specialisterna anser att EPJ ger dem vissa fördelar men det är inte 
tidseffektivt pga. av dålig användbarhet. De är den gruppen som är mest 
frustrerad och vissa anser att det är säkrare att ha en mix av papper och IT 
istället för att börja använda ett dåligt IT system som inte stödjer dem och 
gör deras arbete mer effektivt. 
 
Underläkarna anser att EPJ är säkrare än pappersjournaler. De är också 
frustrerade och anser att systemen har dålig användbarhet. Men mixen av 
papper och datorer gör att de känner osäkerhet för att ha missat viktig 
information. 

Tid  
Något som kommer upp i alla intervjuer är brist på tid. De delar upp 
läkartiden i två delar, patienttid och administrationstid. Den tid de lägger på 
IT och EPJ delas in i administrationstid inte patienttid och de skulle helst 
vilja att patienttiden var 100 % av tiden. De vill hela tiden minimera 
administrationstiden. Pga. deras utbildning, kunskap, kostnaden för läkartid 
anser de att för mycket administrationstid är dålig disponering av läkartid 
och resurser. De anser att IT systemen tar tid från deras patienttid.  
 
Läkarna anser (deras egen uppskattning) att de tillbringar 50 % av sin tid 
framför datorerna. Enligt deras sätt att se på patienttid och 
administrationstid ägnar de 50 % av sin tid åt något som de inte anser vara 
patientarbete, ett arbete som någon annan skulle kunna göra istället. Det 
finns dock skillnader mellan läkargrupperna, underläkarna inte gör en lika 
tydlig uppdelning mellan administrativa uppgifter och patientuppgifter som 
specialisterna gör. Överläkarna har mycket mer administrativa uppgifter i 
sitt arbete, och använder inte EPR lika mycket som de andra. Slutsatsen är att 
specialisterna är mer rädda om patienttiden för och vill inte se EPJ som en 
del av dem. Deras erfarenhet är att patienttiden hela tiden minskar och om 
de inte skyddar den så kommer den att fortsätta att minska. Vi tror att 
läkarna måste förändra sitt sätt att se på tid. Ett problem med denna 
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uppdelning av tid är att dokumentation och annat viktigt läkararbete hamnar 
under den ”tiden” som de vill minimera.  

Deltagande i införandearbete 
Trots att läkarna är positiva till IT och ser fördelarna är de inte motiverade 
att delta i införandearbetet.  Överläkarna har alla deltagit i olika EPJ arbeten, 
både informella och formella grupper, t ex varit med och tagit fram krav, 
diskutera arbetssätt och förbättringsförslag. En generell inställning är att de 
inte har någon möjlighet att påverka och förändra något. Vissa specialister 
och överläkare anser att LUL medvetet har byggt upp en struktur som gör att 
det är svårt att kommunicera problem och få igenom förändringar. 
Specialisterna är den gruppen som är minst villig att delta, de anger tidsbrist, 
bristande intresse och att det inte är högt värderat som anledningar till att 
inte delta. Bland underläkarna råder det delad mening om de är intresserade 
av att delta, de säger dock alla att de aldrig blivit tillfrågade. Vissa anser att de 
borde kunna tillföra något eftersom de inte har så svårt med dator 
handhavandet.  
 
På grund av läkarnas låga deltagande är de inte tillräckligt representerade i 
införande och förbättringsarbetet. Detta leder till att andra professioner 
anser att är ovilliga och ointresserade. 

Utbildning av EPJ 
De intervjuade läkarna säger att de brukar delta i de utbildningar som ges. 
De tycker att det är bra att de har möjlighet att få en introduktion till 
systemen men de tycker att det är svårt att få tid till de utbildningstillfällen 
som ges. De anser dessutom att om man missar ett utbildningstillfälle brukar 
det inte ge några konsekvenser vad gäller användandet i skarp drift. De ser 
utbildningen som en kortare introduktion och att de sedan ska lära sig 
använda systemen i skarp drift. När utbildningen är längre än 2 timmar 
anser de att det är tidsslöseri eftersom uppgifterna man lär sig där ändå inte 
motsvarar uppgifterna i verkligheten.  Alla läkare ser utbildningen som en 
kortare introduktion och de olika läkargrupperna anger olika anledningar till 
att utbildningen ska vara mellan 20- 120 minuter. Överläkaren har ett anser 
att en längre introduktionsutbildning skulle kosta för mycket läkartid. 
Specialisterna anser inte att de har tid att lägga mer än 2 timmar på något 
som borde vara så intuitivt att det inte kräver någon utbildning. 
Underläkarna tycker att systemen är så enkla att använda att det inte krävs 
någon mer utbildning eftersom den då skulle bli för basal. 

Diskussion 
Idag anser ledning och andra professioner att läkarna har en negativ 
inställning till EPJ, att delta både på utbildningar och införande arbete. För 
att lösa detta problem försöker man tvinga läkarna att delta. Vår analys visar 
dock att anledningen till att de inte prioriterar att delta är för att de anser att 



 

 16 

systemen bör vara så enkla och intuitiva att det inte krävs någon utbildning 
för att jobba i dem. Är de inte det så borde systemen ändras och förbättras. 
Vi tror att om man ska få läkarna att delta i en utbildning som är mer än 2 
timmar bör det vara tydligt att det är något mer än en introduktion och vad 
de missar om de inte deltar. Synen på EPJ och IT måste ändras, från att vara 
något som tillhör den administrativa tiden till något som borde/anses vara en 
viktig del av patientarbetet. Läkarna måste se systemen som en resurs och 
inte som icke effektiva för att kunna uppskatta deras riktiga potential. Vi tror 
att en anledning till denna uppdelning av läkartiden går att jämföra med 
Lulus uppdelning av IT – organisationen och verksamheten. EPJ systemen 
ses som ett IT system snarare än ett hjälpmedel för att bedriva säkrare 
effektivare vård. 

Sjuksköterskestudie 
Våren 2010 genomfördes 17 djupintervjuer med sjuksköterskor som jobbade 
på samma ställen där läkarna som intervjuades jobbar. Vi använde samma 
frågeområden som under läkarintervjustudien samt en extra. 

• Anställningstid och arbetsuppgifter och tidigare erfarenheter 
• IT-användning  
• Erfarenhet av Cosmic och andra IT-systems utbildningar 
• Delaktighet i införande  
• Synpunkter och felanmälan 
• Läkemedelsmodulen  

• Erfarenhet av andra professioners kompetens 

 
Intervjuerna transkriberades och analyserades genom att identifiera 
kategorier, på samma sätt som i läkarintervjustudien. Analyskategorierna var 
t ex, utbildning, tid framför datorn, datorvana, erfarenhet av support, 
deltagande, informationsspridning. Tre grupper identifierades i materialet, 
”den vanliga” sjuksköterskan, sjuksköterskan som deltar i IT relaterade 
grupper samt sjuksköterskor med chefsposition. I analysen diskuterar vi 
skillnader och likheter mellan dessa grupper.  

”Vanlig” sjuksköterska 
De intervjuade sjuksköterskorna jobbar 1-2 timmar om dagen med olika IT 
verktyg, främst med Cosmic. Det finns en skillnad mellan inställning till egen 
datorvana bland yngre och äldre sjuksköterskor. Alla tycker att de kan 
använda systemet för de uppgifter de behöver men de säger själva att de inte 
är avancerade användare. De yngre känner sig dock tryggare och säkrare i sin 
datoranvändning än de äldre. Sjuksköterskorna ser på Cosmic som en 
naturlig del av sitt arbete, ett arbetsverktyg som hjälper dem att genomföra 
sina arbetsuppgifter.  
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Alla sjuksköterskor tar upp användbarhetsproblem med systemen och brister 
i användningsrutiner. Bristerna i systemet är samma som läkarna upplevde: 
systemets design och gränssnitt, terminologi, systemets utformning, mycket 
klick och icke- intuitivt. Dessa brister påverkar användarna dagligen och 
leder till att de har svårt att känna sig trygga och säkra i sin 
Cosmicanvändning. Brister i rutiner är hur man ska dokumentera, och vad 
man ska dokumentera.  

Chefer 
I studien har vi intervjuat några sjuksköterskor som är antingen gruppchefer 
eller avdelningschefer. Gemensamt för chefsgruppen är att de använder 
många IT system, en chef räknade att hon använde 36 system. De uppskattar 
att de sitter framför datorn 4-6 timmar om dagen. Cosmic använder de till 
att läsa information eller om de jobbar kliniskt. Cheferna känner sig som 
ovana och otrygga datoranvändare och säger att sjuksköterskorna är mycket 
bättre och vanare IT och Cosmic användare än dem. Osäkerheten beror till 
stor del på att de använder så många system som fungerar på olika sätt och 
att de aldrig blir vana, trygga användare. De tycker det är viktigt att 
personalen får den utbildning de behöver men anser samtidigt att de inte har 
tid med för mycket utbildning. Några av cheferna har engagerat sig i 
införande arbete och utbildning, andra har delegerat ansvaret för Cosmic 
och IT frågor till den lokala supportpersonen eller den lokala 
dokumentationsgruppen. De chefer som delegerat ansvaret är själva 
engagerade i att publicera och sprida information på den lokala hemsidan. 
Alla cheferna säger att de jobbar mycket på att förbättra spridningen av 
information i deras personalgrupp. De tycker att det är svårt men 
uppmuntrar personalen att läsa mail, protokoll från möten, information på 
Navet och på den lokala hemsidan.  

Sjuksköterskor som deltar i IT relaterade grupper 
Alla sjuksköterskor är engagerade i olika grupper eller har specialuppdrag, 
det kan vara t ex IT relaterade grupper eller vårdrelaterade grupper. De IT 
relaterade uppgifterna är t ex lokal support, ansvarig för det lokala införandet 
samt representant i den lokala dokumentationsgruppen. Dessa personer har 
en större förståelse för nyttan man kan ha av Cosmic om man använder 
systemet på rätt sätt. De säger att Cosmicanvändandet består av två delar: 1) 
det handlar om att kunna navigera och klicka sig runt i Cosmic samt 2) 
förstå och kunna tillämpa de dokumentationsrutinerna som 
sjuksköterskornas dokumentation i Cosmic bygger på, VIPS. 

 
Sjuksköterskorna i denna grupp har engagerat sig i att försöka förändra och 
förbättra bristerna i Cosmic genom att anmäla fel och lämna 
förbättringsförslag till centrala supporten. De har dock tröttnat eftersom 
även enkla förändringar som skulle förbättra deras arbete oerhört mycket tar 
väldigt lång tid att genomföra. Flera sjuksköterskor säger att det är bättre att 
lägga sin energi på andra saker.    
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Utbildning 
Sjuksköterskorna får olika typer av utbildning.  

• Utbildning som anordnas centralt med lokala utbildare när en ny 
Cosmic modul ska införas. Hur lång denna utbildning är bestämmer 
cheferna. Rekommendationer från införandeprojektet, gruppens IT 
vana samt hur viktig modulen är för deras arbete påverkar 
utbildningens omfattning.  

• När de börjar på en avdelning går de bredvid en sjuksköterska under 
en övergångsperiod för att lära sig enhetens rutiner. Detta gör att de 
alltid har med någon som de kan fråga om de behöver hjälp. Oftast 
erbjuds de också en lokalintroduktion till Cosmic när de börjar. 

• Många sjuksköterskor lär sig använda Cosmic när de gör sin praktik 
under grundutbildningen. 

• Lokala fortbildningstillfällen på enhetens studiedagar. 
 

Vad gäller erfarenhet av utbildning kan man se skillnader i 
sjuksköterskegruppen. De yngre sjuksköterskorna anser att 
införandeutbildningen ofta är för basal och tycker att utbildningen borde 
anpassas till vilken datorvana och Cosmicerfarenhet man har. De äldre anser 
dock att de skulle behöva fler utbildningar. De yngre och äldre har olika syn 
på vad man ska lära sig under utbildningen. De äldre anser att man lär sig 
använda Cosmic under utbildningen medan de yngre anser att man får en 
introduktion på utbildningen och att själva användandet lär man sig när man 
arbetar med systemet.  

Andra vårdpersonalgrupper 
I intervjuerna tog vi upp erfarenhet av andra personalgruppers 
Cosmicanvändning. Nästan alla sjuksköterskor och chefer tog upp 
undersköterskornas ”bristande” Cosmicanvändning. Idag använder de 
Cosmic till att läsa information men skriver nästan aldrig. Den ”bristande” 
användningen beror på att de inte har någon lagligt krav på att dokumentera. 
Många har dock försökt att utbilda undersköterskorna i Cosmic men anser 
att de är en äldre grupp som är ovilliga och motstridiga. De yngre 
undersköterskorna är dock villiga att använda Cosmic.  Många 
sjuksköterskor anser att det är deras uppgift att lära undersköterskorna att 
arbeta med Cosmic.  
 
Sjuksköterskornas erfarenhet av läkarnas Cosmicanvändande var lite 
blandad. Man ansåg att vissa är bra på att använda Cosmic oftast de yngre. 
De äldre frågar ofta om hjälp. Vissa sjuksköterskor ansåg att läkarna frågade 
om saker som står i Cosmic – saker som de själva kunde hitta. 

Jämförelse mellan läkare och sjuksköterskor 
I läkaranalysen har vi delat upp läkarna i tre grupper, underläkare, 
specialister och överläkare och i sjuksköterskeanalysen i två grupper, chefer 
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och sjuksköterskor. Vi ser att det finns stora likheter mellan grupperna och 
då främst mellan överläkare och chefer (sjuksköterskor) samt underläkare 
och sjuksköterskor. En mer detaljerad jämförelse mellan läkare och 
sjuksköterskors erfarenheter av att använda IT finns publicerat i artikeln: 
Same system – different expereinces: Physicians’ and nurses’ expereiences in 
using IT systems (Janols and Göransson 2011) 

Tid och arbetsuppgifter 
Överläkare och chefer använder många IT system och använder Cosmic 
främst till att läsa och ibland även skriva om de jobbar kliniskt. De säger att 
de använder IT system 50 % av deras arbetstid. En skillnad är dock att 
sjuksköterskecheferna säger att IT är ett av deras viktigaste arbetsverktyg, 
något som överläkarna inte säger. De har båda mycket administrativa och 
chef relaterade arbetsuppgifter. De tycker det är viktigt att personalen lär sig 
systemen och kan använda dem tillfredställande. De anser dock att man inte 
kan lägga för mycket tid på utbildning och den kliniska verksamheten ska 
kunna gå runt. En skillnad är dock att sjuksköterskegruppen satsar mer på 
utbildning än vad läkarna gör.  
 
Underläkare och sjuksköterskor jobbar mycket med Cosmic, underläkarna 
säger att de jobbar 4 timmar om dagen medan sjuksköterskorna säger att de 
använder systemet 2 timmar om dagen. Detta kan förklaras med att de har 
olika arbetsuppgifter och ansvarsområden. En likhet mellan dessa grupper är 
att de upplever samma problem med Cosmic och andra IT system. De tycker 
att IT är en naturlig del av deras arbete och att de kan använda systemen 
tillfredställande och tycker att IT är bättre än papper. Båda grupperna är inte 
heller särskilt engagerade i att försöka förändra systemet. Detta kan bero på 
att de har försökt och att ingen förändring eller förbättring sker eller att de 
helt enkelt inte har försökt. Underläkarna och de yngre sjuksköterskorna 
anser båda att det är bra med utbildning men att den ofta är för basal. De 
tycker att man kan göra utbildningstillfällen som är anpassade till vilken 
datorvana man har.  
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Primärvården 

Under våren 2009 bedrevs studier på två primärvårdsenheter, Årsta 
vårdcentral och Samariterhemmet. Syftet med studien var att ta reda på vad 
som fungerar bra respektive dåligt i dagens datoranvändning i primärvården 
med ett särskilt fokus på datorstöd i remisshantering. Resultatet kan läsas i 
Sara Daniels examensarbete ”Utvärdering av datoranvändning I 
primärvården med särskilt fokus på remisshantering” (Daniels 2009). 
 
I maj 2009 infördes modulen för elektroniska konsultationsremisser i 
datorsystemet Cosmic på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Tidigare har 
primärvården haft två olika system för remisshantering, remisser som 
skickats internt inom primärvården har skickats elektroniskt medan remisser 
till Akademiska sjukhuset eller andra externa instanser skickats på papper. 
Införandet på sjukhuset har medfört att alla primärvårdens remisser kan 
skickas elektroniskt. I studien har undersökts vilka förväntningar som finns 
på införandet av konsultationsremissmodulen samt vilka förberedelser som 
har gjorts inför införandet. Datamaterialet till undersökningen har insamlats 
genom intervjuer, observationsintervjuer och en enkätundersökning. 
 
Resultaten från undersökningen visar att det finns problem med 
datoranvändningen av olika art. Vissa problem beror på tekniska brister hos 
systemet, medan andra är av organisatoriskt ursprung och ytterligare andra 
beror på bristande kunskaper hos användarna. Primärvården har höga 
förväntningar på införandet av konsultationsremissmodulen på sjukhuset 
men har i liten utsträckning förberett sig inför införandet. 
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Införande 

Cosmic PAS 
Under hösten 2008 införde hela Akademiska sjukhuset Cosmic PAS som är 
ett patientadministrativt system. Vi valde att studera införandet på tre 
enheter: ortopedmottagningen, 30E samt 96C.  Vi började 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 undersökte hur de tog till sig Cosmic 
PAS efter införandet.  
I studien genomfördes 3 enkäter (resultaten presenteras nedan under 
rubriken Användbarhetsindex) på de tre enheterna. Enkäterna mätte 
inställning och erfarenhet innan PAS (E1 mätte AVI-index på IMX som har 
används i 10 år), E2 mätte efter 1-2 månaders användning av Cosmic PAS 
och E3 efter 1 års användning av Cosmic PAS. På en av enheterna 
kompletterades enkäterna med kvalitativa intervjuer och observationer. 
Utvärderingen finns publicerat i artikeln: Time does not heal usability isuess! 
Results from a longitudinal evaluation of a health IT deployment performed at 
three Swedish hospital units (Janols 2012). 

Identifierade problem: 
• Personalen har oerhört olika datorerfarenheter vilket blev tydligt 

under utbildningarna. Vissa ansåg att utbildningarna var för enkla 
och basala medan andra tyckte att det gick för snabbt fram. 

• I E2 frågade vi om det tyckte att Cosmic PAS utbildningen hade varit 
tillräcklig. 46 % svarade att den inte var tillräckligt, 35 % svarade 
mitten alternativet (på en 5-gradig skala) medan 19 % var nöjda med 
utbildningen. Detta resultat ger en indikation till att personalen 
anser att det finns brister i utbildningen. Utbildarna hade förberett 
övningsuppgifter till alla avdelningar så att de själva skulle kunna 
träna under arbetstid. Det var en lista med fiktiva patienter som de 
kunde laborera med I utbildningsmiljön. Enligt E2 övade 5 % 
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 
möjlighet eller att det fanns möjlighet i teorin men i praktiken var 
det omöjligt att få tid till att göra det på arbetstid. 
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 
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kunna boka så lång tid i förväg eftersom de nya bokningarna skulle 
vara i PAS inte IMX. 

• De olika avdelningarna har förberett sig olika inför införandet av 
PAS. På ortopedmottagningen är de väldigt beroende av 
patientadministrativ information eftersom patienter kommer på 
inplanerade besök och de bokar in nya patientbesök. För att 
införandet av Cosmic PAS skulle gå smidigt satt de två och två på 
kvällar och helger och förde över informationen manuellt mellan 
systemen. De förberedde så gott de kunde för att vid införandedagen 
ha ett så smidigt införande som möjligt. Överföringen av 
informationen mellan de båda systemen som skedde manuellt på alla 
ställen på sjukhuset. Att föra över information manuellt är både 
tidskrävande och stressande och det medför stora risker för 
inmatningsfel. Det hade underlättat otroligt för personalen ifall detta 
hade skett automatiskt. Det positiva är dock att de fick möjlighet att 
jobba i systemet innan införandet. 

• På avdelningarna använde de inte PAS så frekvent, endast när det 
kommer nya patienter, vilket är några i vecka. Det leder till att det 
tog väldigt lång tid innan alla har använt systemet och lång tid innan 
alla kände sig säkra och trygga med systemet.  

• Under några veckor efter införandet var personalen tvungen att 
jobba i både IMX och PAS. Detta eftersom PAS saknar viss 
information om patienterna. Dubbelarbetet gjorde att de aldrig 
kände att de hade 100 % koll på att de hittat all information. 

Användbarhetsindex 
Användbarhetsindex är ett instrument för att mäta IT-systemens 
användbarhet och nytta. Enkäten består av 16 frågor som är uppdelade i sex 
aspekter på användbarhet: systemutveckling, användning, nytta, kompetens, 
stress och hälsa och relationer. Vi har valt att använda AvI-index för att mäta 
användbarheten på IMX och Cosmic PAS efter 1-2 månader samt efter ett år. 
Syftet är att se hur lång tid det tar innan användarna kan jobba lika effektivt i 
ett nytt system som i ett gammalt.  
 
Enkäterna besvarades av personal från ortopedmottagningen, 30e samt 96c. 
Tabell 1 visar svarsfördelningen uppdelat på olika enheterna samt de olika 
enkäterna. 
 
Enkät/enhet Ortopedmot. 30E 96c  Totalt # 
E1 IMX 13 14 17 44 
E2 PAS 1 mån 11 13 13 37 
E3 PAS 1 år 12 18 13 43 
Tabell 1: information om antal svarande uppdelat mellan olika enkäter och olika 
enheter, 
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Enkäterna besvarades till största del av sjuksköterskor, i E3 (fördelningen ser 
ungefär lika ut på alla enkäter) var 58 % sjuksköterskor och resten jämnt 
fördelat på undersköterskor, barnmorskor, uroterapeuter, läkare och 
administrativ personal.  

 
I E3 svarade 52 % att de använder PAS 4-8h/dagen och 46 % 1-4 h/dagen och 
12 % svarade några gånger i veckan. Denna fördelning är dock inte jämnt 
fördelad mellan de olika ställena utan hälften av de svarande kommer från 
ortopedmottagningen, vilket innebär att 90 % av personalen på 
ortopedmottagningen jobbar med Cosmic PAS 4-8h dagligen. 
 
De tre enheterna skiljer sig åt vad gäller hur mycket de använder Cosmic 
PAS och hur de anser att systemet fungerar. Det totala medlet visar att 
utvecklingsdelen har ökat. Det innebär att de själva eller en kollega nära dem 
har varit med att utveckla arbetssätt samt att de vet hur de ska gå till väga för 
att lämna synpunkter och förbättringsförslag. Enkäterna visar att 
utvecklingen har ökat men den ligger fortfarande väldigt lågt. På en 6-gradig 
skala (0-5) ligger medlet på 1,8, vilket är mycket lägre än de andra områdena. 
Enkäten visar också att användning och nytta har minskat under året och när 
man jämför IMX och Cosmic PAS. Kompetens, Stress och hälsa (höga 
medelvärden betyder minskad stress) har alla fått ett bättre resultat efter en 
månads användning. Ingen av delarna (förutom utveckling) har efter ett års 
användning kommit upp i samma nivå som IMX. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: AVI-index medel på för de olika delarna. 

När man jämför de olika enheterna ser man några tydliga skillnader, 
ortopedmottagningen skiljer sig markant från de andra (båda avdelningar). 
Det beror nog till stor del på att de är/var mycket mer beroende av både IMX 
och Cosmic PAS. De andra avdelningarna använde inte IMX så mycket utan 
deras arbetsuppgifter har ökat i och med PAS.  
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Figur 2: AVI-index på ortopedmottagningen. Användning, nytta och 
Kompetens är det som skiljer ortopedmottagningen mot de övriga. 

Ortopedmottagningen anser att de har hög kompetens och har tillräckliga 
kunskaper för att använda PAS, nästan i samma nivå som 10 års användning 
av IMX. Användning och nytta har dock minskat sedan IMX och efter en 
månads PAS-användning. Det indikerar att de hade höga förväntningar på 
PAS men att PAS faktiskt inte stödjer dem till ett effektivt arbete på samma 
sätt som IMX gjorde. I de kompletterade intervjuerna förklarar de bristerna i 
användning och nytta med att Cosmic PAS är omständligt och oöverskådligt, 
de vet aldrig om de fått all information (en helhetsbild). Det finns alltså en 
ständig osäkerhet på att man har missat någon viktig information om 
patienten eller att patienterna glöms bort. 
 
30E och 96C anser att deras kompetens i systemet har ökat under ett års PAS-
användning, det anser att de har kommit upp i samma nivå som det var på 
vad gäller IMX. Båda avdelningarna anser också att PAS har förbättrat deras 
relationer till patienter och samarbete med kollegor under det år de använt 
PAS. 30E anser till och med att relationerna har blivit bättre än när de 
använde IMX. 
Sammanfattningsvis kan man säga att ortopedmottagningen (de som 
använder systemet 4-8h/dagen) är de som är mest missnöjda med PAS, och 
deras helhetsbild är mycket sämre än IMX, samt att medelvärdet har minskat 
sedan de använde PAS i en månad. De andra tycker att PAS har blivit bättre 
efter ett års användning än efter en månad. Totalbilden hos 96c och 30e är 
nästan uppe i samma nivå som IMX var, efter ett års PAS-användning.   

Konsultationsremissen 
Införandet av konsultationsremissen skedde våren 2008. När Cosmic PAS 
infördes följde vi de aktiviteter som skedde på respektive enhet. Vid detta 
införande valde vi att följa de aktiviteter som EPJ införandeprojektet och 
förvaltning anordnade samt studera hur primärvården, som redan använde 
systemet, förberedde sig inför att all remisshantering snart skulle ske 
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elektroniskt. Studierna i primärvården kan läsas i Sara Daniels 
examensarbete: Utvärdering av datoranvändning i primärvården med särskilt 
fokus på remisshantering (Daniels 2009). För att få tillräckliga kunskaper i 
systemet och för att kunna förstå hur divisionerna och förvaltningarnas 
införande arbete såg ut deltog vi och tog del av den information som de fick. 
Vi deltog vid Remissforum samt vid utbildarnas utbildning. 

Slutsatser 
Införandeprojektet har goda ambitioner och förmedlar ut information om 
införandet, tips på utbildningar och aktiviteter som bör göras till 
vårdsystemssamordnare (VSS) på de olika divisionerna och förvaltningarna 
och deras utbildare. Svårigheterna som vi ser uppkommer när VSS 
tillsammans med deras respektive projektgrupp ska ta all information de fått 
från införandeprojektet och göra det till sitt eget utbildningsmaterial. Trots 
att de är medvetna om att de bara ska utbilda personalen i delar av materialet 
är det svårt för dem att ta fram de delarna och förmedla dem på ett bra sätt. 
Vi anser att enheterna/divisionerna/verksamheten behöver mer stöd för att 
effektivare kunna förmedla kunskaperna vidare.  
 
Förbättringsområdena är bland annat: 

• Utbildarna har aldrig använt systemet i drift, utan bara i testmiljö 
med fiktiva patienter. De vet alltså hur problemen ska lösas teoretiskt 
i en ”perfekt” miljö (testmiljön har självklart buggar men är tillgjord 
på ett annat sätt än driftmiljön är), där all data är inlagd som den 
ska. Verkligheten ser dock ofta annorlunda ut. 

• Avdelningar och mottagningar jobbar tillsammans för att ta fram 
utbildningsmaterial. Det har olika arbetsuppgifter och använder 
systemen på olika sätt. Det leder ofta till att utbildningsmaterialet 
blir väldigt allmänt och generellt för att passa alla, trots att syftet är 
att göra det mer anpassat till just den verksamhet som ska använda 
systemet. 

• En möjlig förbättring skulle kunna vara att utbildarna får hjälp och 
stöd vad gäller pedagogisk utbildning. Utbildarna kan ofta systemet 
väldigt bra, med en pedagogisk utbildning skulle de kunna förmedla 
materialet på ett effektivare sätt samt lättare hantera vårdpersonalens 
frustration och frågor. 

• Idag diskuterar och löser de olika förvaltningarna och divisionerna 
samma problem, ett ökat samarbete mellan dem skulle leda till ett 
bättre utnyttjande av resurser. 
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Läkemedelsmodulen 

”Quick Wins” 
Tillsammans med EPJ förvaltning, Cambio Healthcare Systems och 2 andra 
landsting har vi tagit fram en enkät som mäter förändringarna i det sk. Quick 
Wins, före och efter införandet. 

Intervjuer 
Vi har gjort intervjuer och observationer på olika ställen på sjukhuset för att 
se: 

• Hur läkemedelsmodulen fungerar  
• Hur arbetet med läkemedelsmodulen fungerar på olika ställen 
• Hur införandearbetet fungerade 
• Vilka problem som finns 

 
Införandet av läkemedelsmodulen på lasarettet i Enköping har studerats och 
utvärderats. Resultatet kan läsas i Thomas Linds examensarbete: Införande 
av IT-system i slutenvården: En studie vid Lasarettet i Enköping (Lind 2011). 
Det övergripande syftet med examensarbetet studie har varit att ur ett an-
vändarperspektiv få en inblick i och utvärdera införandeprocessen vid infö-
randet av läkemedelsmodulen. Detta har bland annat utförts genom att un-
dersöka attityden till införandet hos personalen, de förberedelser som skett, 
samt den inverkan personalens utbildning har haft.  

Rekommendationer  
Thomas har i sitt exjobb sammanställt en lista på rekommendationer till 
Lasarettet i Enköping och Landstinget i Uppsala län som syftar till att under-
lätta det fortsatta utvecklingsarbetet kring läkemedelsmodulen respektive 
framtida införandeprojekt: 
  

• Upprättande av övningsscenarion med erfarenhet från 
problematiska situationer inför framtida utbildningar och 
repetitioner. Detta syftar till att skapa ett mer problembaserat 
lärande som ökar förståelsen för hur läkemedelsmodulen fungerar 
istället för att enbart lära ut mekaniska tillvägagångssätt för alla 
moment. 

• Utformning av ett övningsscenario där läkare och sjuksköterskor 
tillsammans får gå igenom och upptäcka vilka konsekvenser en 
ordination har och vanliga felkällor vid olika moment. Detta syftar 
även till att ge en ökad förståelse för hur den egna användarrollen 
passar in i läkemedelsmodulen som helhet och ger insyn i hur de 
olika yrkesgruppernas handhavande påverkar varandra. 

• Avdelningsgemensamma genomgångar av rutiner för olika typer av 
ordinationer, främst problematiska sådana, i syfte sprida 
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erfarenheter och lärdomar men även för att säkerställa att det råder 
enighet om hur rutinerna är utformade. 

• Personalen har framfört önskemål om repetition av utbildningen för 
läkemedelsmodulen, och detta bör givetvis också genomföras. Hur 
repetitionsutbildningar bör organiseras för att på ett effektivt sätt 
involvera så stor del av personalen som möjligt är dock svårt att 
svara på. Däremot tror jag att det kan vara fördelaktigt att vid dessa 
repetitionstillfällen även inkludera inslag från de tre ovanstående 
punkterna, vilket potentiellt ökar motivationen hos de som inte 
anser sig stå i behov av en repetition till att delta. Utöver detta bör 
dessa tillfällen även användas för utvärdering av systemet då det är 
en bra miljö för att fånga upp och diskutera vad som uppfattas som 
krångligt och bör förbättras. 

• Samordning av tvärgående genomgångar av rutiner som berör fler 
avdelningar/enheter än den egna. Utvecklingsarbetet i anslutning till 
läkemedelsmodulen måste ta hänsyn till hur de olika avdelningarna 
skiljer sig åt och hur dessa skillnader i arbetssätt potentiellt kan 
minskas eller anpassas för att underlätta arbetet när en patient flyttas 
mellan avdelningar/enheter. 

• Komplexa system såsom Cosmic och läkemedelsmodulen 
karaktäriseras i regel av att de inte är tillräckligt intuitiva för att 
kunna hanteras effektivt utan någon form av utbildning. Den 
utbildning som genomfördes vid lasarettet involverade all berörd 
personal, men det genomfördes ingen form av kontroll för att 
kvalitetssäkra kunskapsnivån hos personalen efter genomförd 
utbildning. Med tanke på den potentiella risken för 
patientsäkerheten ett felaktigt handhavande i ett kliniskt 
vårdstödssystem kan medföra anser jag det anmärkningsvärt att 
kunskapsnivån inte kontrolleras. Det är därför min rekommendation 
att riktlinjer upprättas för hur en sådan kunskapskontroll skulle 
kunna genomföras efter genomförd utbildning i 
läkemedelsmodulen, men även för andra moduler och system där 
detta kan anses nödvändigt. 

• Generellt behöver en översyn göras av hur förberedelserna till ett 
införande planeras för att ta reda på hur denna fas kan förbättras. 
Specifikt behöver undersökas hur fasen kan utvidgas till att i högre 
grad utreda hur rutiner och arbetssätt bör förändras i samband med 
ett införande. Att förbereda ett införande på ett framgångsrikt sätt 
kräver i min mening att den personal som berörs av införandet 
involveras i så stor utsträckning som möjligt. Om den personal som 
skall använda ett system involveras mycket och tidigt förbättras 
förutsättningarna för ett framgångsrikt införande, samtidigt som det 
också blir möjligt att tidigare identifiera potentiella brister och 
nackdelar med dessa system. 
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IT som en integrerad del av verksamheten 

Intervjuer, observationer med vårdpersonal har hjälpt oss att förstå de 
problem som personalen på LUL uppfattar och upplever. Studierna har 
resulterat i en metodbeskrivning för hur införandeprocesserna kan förbättras 
så att Cosmic och andra IT-system uppfattas som verksamhetens egna 
system vars syfte är att hjälpa dem att göra ett effektivare vårdarbete. Syftet 
med metoden är att vårdpersonalen ska se införande av nya system som en 
integrerad del av det verksamhetsutvecklingsarbetet som ska pågå på varje 
enhet, verksamhet och division i verksamheten. Tanken är att resurser 
kommer att läggas främst innan och under införandet för att på olika sätt 
förbereda verksamheten för vad som kommer att ske.  
 
Avsikten var att tillämpa metoden tillsammans med kirurgverksamheten i 
samband läkemedelmodulsinförandet 2011. På grund av att projektet avbröts 
vid årsskiftet 2010/11 genomfördes inte detta. Syftet med metoden var att 
läkemedelsmodulen ska uppfattas som ett hjälpmedel i 
läkemedelshanteringen att införandet av modulen ska vara en integrerad del 
av verksamhetsutvecklingen där utbildningen inte är en utbildning i 
systemanvändning. Verksamhetsområde Kirurg skulle delta i bredd 
införandet på samma villkor som övriga LUL förvaltningar men göra vissa 
aktiviteter tillsammans med oss.  

 
Genomförande 
Vårt forskningsramverk, aktionsforskning betyder att vi tillsammans med 
användarna ska ta fram kunskap och skapa förändring kan vi inte innan 
bestämma exakt hur studien ska se ut. Processen måste vara flexibel för 
förändringar. Arbetsgången ser i stora drag ut så här: 
1. Identifiera deltagande enhet, verksamhetsområde kirurgi. Enheterna ska 

vara intresserade av att delta, se oss som en resurs och utse en 
läkemedelsansvarig läkare och sjuksköterska. De ska tillsammans vara 
projektledare för studien samt vara läkemedelsansvariga på avdelningen. 
Detta ska ske i god tid innan systemet ska börja användas i skarp drift. 

2. Enhetschefen, projektledaren ska tillsammans med oss ta fram en 
arbetsgrupp som består av representanter från de olika professionerna 
samt stöd från EPJ förvaltning. Det är viktigt att ha med de professioner 
som jobbar med läkemedelshantering, läkare och sjuksköterskor. 

3. Gruppen ska jobba tillsammans samt separat i de olika professionerna 
för att kartlägga hur de jobbar idag samt hur de ska jobba med 
läkemedelshanteringen när de får ett nytt hjälpmedel. Vår uppgift är att 
stödja denna process och hjälpa dem att se möjligheterna och inte fastnar 
i kartläggandet över dagens arbete. 

4. Skapa användningsscenarier som visar hur systemet ska användas i det 
dagliga arbetet, när man ordinerar, administrerar läkemedel. Ta 
samtidigt fram rutiner för hur avdelningen ska jobba med t.ex. 
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telefonordineringar etc. Skapa eventuellt korta instruktionsfilmer som 
visualiserar de olika användningsscenarier. 

5. Bygga upp en process som stödjer personalen att veta vad de ska vända 
sig vid problem av olika art. 

Utbildning av övrig personal 
Utbildningen av övrig personal ska arbetas fram tillsammans med stöd från 
ledning. Det är dock viktigt att se på utbildning som en flerstegsprocess, 
något mer än en ”katedralvisning” eller en sittning i datasal. 
6. All personalen ska vara mentalt förberedda på förändringar som 

kommer att ske och ha möjlighet att delta på olika sätt. Informationen 
kring dessa frågor ska bli en stadig punkt på enhetens olika möten. 

7. Utbildningen ska ske ca 1-2 veckor innan övergången. Lämplig metod 
bestäms av ledning och projektgrupp. 

8. I övergången från papperssystem till EPJ, pappersrutiner till datorrutiner 
är det viktigt att ha hjälp och stöd nära samt att ha möjlighet att testa 
systemet i lugn och ro. Ledning ska uppmana till att testa systemet innan 
skarp drift, t.ex. träna i simulerad miljö, datakörkort där de ska lösa 
användningsscenarier. Man kan också tänka sig att under kortare 
perioder (halvdag, heldag) genomföra en förskrivning först på papper 
och sedan i Cosmic. Detta för att få en så realistisk användningssituation 
som möjligt. Det medför naturligtvis ett visst merarbete, men skulle 
kunna ge så mycket tillbaka i form av inlärning såväl som upptäckter av 
problematik i användning och rutiner att det är väl investerad tid. 

9. Utbildningen triggar igång frågor och det är därför viktigt att vid 
morgonmöten och andra möten ge personalen möjligheter till support 
och stöd. Samt att scenarierna ska finnas lättillgängliga. 

Uppföljning och fortsatt arbete 
Syftet är att arbetet med rutiner och förbättringar ska vara en ständig del av 
förändringsarbetet som sker på enheten. Det är därför viktigt att utvärdera 
förberedelserna innan och efter övergången samt hur upplägget uppfattades 
av dem som deltog i förberedelserna samt övrig vårdpersonal. Det som kan 
mätas är deltagarnas uppfattning kring sitt deltagande samt om övergången 
till det nya arbetssättet har uppfattats som en del i övrig 
verksamhetsutveckling eller som något icke effektivt och påtryckt.  
 
Möjligheter att jämföra deltagande enhet med andra enheter på Akademiska 
sjukhuset som samtidigt inför läkemedelsmodulen på det traditionella sättet.  

Roller 
Den deltagande enheten ska bidra med resurser, tid för vårdpersonal från 
olika professioner att delta. Det är otroligt viktigt att ledningen är intresserad 
av att delta i projektet, och ser oss som en resurs.  
 
Projektledarna, gärna en läkare och en sjuksköterska som tillsammans är 
läkemedelsansvariga och ska driva arbetet med vårt stöd. 
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Arbetsgruppens roll är att tillsammans ta fram användarscenarier för hur 
enheten ska jobba med läkemedelshanteringen. Förutsättningar är system 
möjligheter och begränsningar samt generella riktlinjer från ledning 
chefsläkare kring landstingsgemensamma rutiner. 
 
EPJ förvaltning ska stödja införandet med support och utbildning av 
deltagarna i projektgruppen, på samma sätt som övriga enheter där systemet 
införs. 
 
Forskarnas roll är att stödja projektledarna i arbetet. Plantera metoder att ta 
fram arbetssätt. Vi kommer med en övergripande idé men jobbar 
tillsammans med projektledarna och arbetsgruppen. 
 
Relationen till breddinförandet som sker på övriga UAS. Vår projektledare 
ska delta i dessa möten för att ta del av generella riktlinjer, regelverk och 
rutiner som bestäms av sjukhusledningen. Samt få hjälp och stöd av de 
andra. 
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Informationsöverföring mellan EPJ och 
verksamheten 

I informationsöverföringsstudien har vi studerat hur dagens 
informationsflöden mellan förvaltning och ledning ut till verksamheterna ser 
ut samt hur det kan utvecklas och förbättras. Informationsöverföring är en 
viktig process för införande, förvaltning, utveckling och utvärdering av de 
vårdrelaterade IT-systemen 
 
Mycket fungerar idag bra men det finns många synpunkter på att 
organisationen och rollerna för bl.a. vårdsystemsamordnarna skulle behöva 
utvärderas och förändras. En effektiv och välkänd organisation och tydliga 
roller är förutsättningar för att kunna förmedla information från centrala 
enheter ut till verksamheterna och de enskilda medarbetarna samt för att få 
en kontinuerlig återkoppling tillbaka till centrala enheter om hur väl 
systemen fungerar och hur nöjd alla enskilda användare är med de system de 
använder. 
 
Fokus i studien har varit att ta reda på om användarna får det stöd de 
behöver och hur det stödet ser ut. Vi valde att fokusera på 
vårdsystemssamordnare (VSS) inom landstinget, dvs. vid Akademiska 
sjukhuset, lasarettet i Enköping, primärvården, samt hjälpmedel och 
habiliteringen.  Övriga som intervjuats är personal från EPJ förvaltning, 
ledare inom IT organisationen samt vårdchef.  
 
Vi har även studerat hur andra organisationer organiserat motsvarande 
funktioner, dvs. hur man hanterar information och stöd ut till 
verksamheterna samt hur man följer upp hur IT-system fungerar, samlar in 
synpunkter och förslag från användarna etc. Syftet är att se vad vi kan lära av 
hur andra organisationer löst alla de problem som finns med sådana 
aktiviteter. 
 
Resultatet från studien kan läsas i Holger Karlssons examensarbete: Får 
vårdpersonalen bästa tänkbara IT-stöd? (Karlsson 2010). Holger avslutar sin 
rapport med fem problemområden som Landstinget i Uppsala Län bör 
arbeta med. 

Verksamhetsutveckling 
Verksamhetsutveckling är ett område man måste förbättra. Nuvarande sätt 
att samla in förbättringsförslag har vissa brister både i insamlingen och i 
feedbacken tillbaka till användarna. Fokus borde ligga på att hitta ett sätt att 
samla in förslag där alla känner sig delaktiga och har möjlighet att vara med 
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och påverka prioritering av förslagen. Istället för att sitta och vänta på att 
användare ska skicka in förslag bör man aktivt gå ut i verksamheten och hitta 
förbättringsförslag och utveckla arbetssätten. Man bör också vara väldigt 
noga att alltid ge feedback tillbaka till användarna. 

Utvärdering 
Det görs idag knappt någon utvärdering av varken verksamheten eller 
systemen vilket är något som borde förändras. Gör man inga utvärderingar 
kan man inte veta hur bra eller dåligt ett system fungerar. En utvärdering ger 
också svar på var det brister och är ett enkelt sätt att identifiera 
problemområden. Skapar man ett sätt att jobba med kontinuerliga 
utvärderingar får man ännu mer fördelar. Kontinuerliga utvärderingar ger 
ett mått att förhålla sig till. Man kan på ett eller annat sätt mäta om systemet 
blivit bättre sen senaste utvärderingen gjordes. Här är det också viktigt med 
feedback till användarna. Vad visade enkäten och vilka åtgärder planerar 
man att genomföra för att rätta till eventuella brister som enkäten visar på. 

Supportorganisation 
Supportorganisationen idag är inte anpassad till dagens behov. Rollerna i 
dagens organisation bör ses över. Ska samma person ha ansvar för support, 
utveckling, utbildning, utdata m.m.? Rollerna i organisationen bör förändras 
precis som organisationen och dess inställning har förändrats. Man bör titta 
över balansen mellan teknik och verksamhet, vid införande var tekniken i 
fokus, hur är det nu? Man bör även titta över vad som kan och bör vara 
centraliserat respektive decentraliserat. 

Utbildning 
Det finns stor potential med att jobba med utbildning. Det finns stora vinster 
att hämta på att användarna använder systemet mer effektivt. 
Vidareutbildning är ett sätt att utveckla användarnas kompetens och något 
som man bör satsa på. Likaså borde alla som jobbar dagligen i systemet ha en 
utbildning i systemet. Frågan är om det bör vara frivilligt eller inte om man 
vill utbilda sig i sitt arbetsredskap som man ska använda varje dag. 

Ansvar och skyldigheter 
Vem ska ta tag i detta? Vem bär ansvaret? Detta är frågor som ständigt 
återkommit under denna studie. Diskutera problem och lösningar kan man 
göra hur mycket som helst men är det ingen som tar tag i sakerna man 
diskuterar så händer inget. Beslutsvägar och vem som har mandat att besluta 
eller vem som bör ansvara för att driva vissa frågor är på många håll väldigt 
oklart. Man håller med om att saker fungerar dåligt och man bör göra något 
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åt det men ser det inte själv som sitt eget ansvar att göra detta. Ibland sitter 
man på kunskap i ämnet och vill man driva dessa frågor men är osäker på 
om man har mandat att göra det och ibland beslutar man utan att riktigt ha 
kunskap i frågan man beslutar om. Man behöver helt enkelt göra det 
tydligare vem som har rätt att bestämma i vilka frågor och var man ska ta 
upp sina frågor. 

 
Dessa fem områden har inga klara gränser utan smälter ofta samman med 
varandra. För att bedriva verksamhetsutveckling måste man utvärdera, 
användarna måste ha stöd i processen och vara utbildade. Det måste 
dessutom vara klart vem som har ansvaret för att verksamheten ska utvecklas 
och vem som bestämmer vilka insatser som ska göras. 
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Nyttoanalys  

Landstinget i Uppsala län inledde för ett antal år sedan en övergång till det 
elektroniska patientjournalsystemet Cosmic. I och med att stora 
investeringar har gjorts vill man från olika håll ta reda på vilka effekter som 
har uppnåtts i form av ekonomiska besparingar, kvalitetshöjning, 
effektiviseringar m.m. i verksamheten. Landstinget i Uppsala län har 
tillfrågat IT-institutionen vid Uppsala universitet att analysera en rapport 
angående Kronobergs läns landstings IT-system för patientjournaler och se 
om denna rapport kan utgöra en grund för en liknande studie i Uppsala. 
Resultatet från studien kan läsas i Johan Augustsson och Gustav Norlins 
examensarbete: Utvärdering av nyttan av IT i sjukvården: Hur ska landstinget 
i Uppsala län arbeta med att utvärdera nyttan av deras elektroniska 
patientjournal COSMIC (Augustsson and Nolinder 2011). Syftet med 
examensarbetet var att rekommendera ett tillvägagångssätt för att kunna 
utvärdera nyttan av COSMIC och hitta ett sätt för landstinget i Uppsala län 
att följa upp införandet för att utöka nyttan av COSMIC. Frågeställningarna 
var:  

 
• Skulle den utredning som gjordes i Kronoberg även vara lämplig för 

Uppsala län eller skiljer sig behoven och synsätten på nytta åt mellan 
landstingen och bör i så fall tillvägagångssättet förändras?  

• Hur skulle en nyttoutvärdering för landstinget i Uppsala län kunna 
se ut?  

• Hur ska Uppsala läns landsting arbeta för att kunna förbättra nyttan 
av systemet?  

Slutsatser 
Augustsson och Norlin anser att en nyttoanalys av COSMIC bör genomföras 
i Uppsala läns landsting. Inte bara för att få en siffra på vad investeringen har 
gett, utan också för att framställa ett underlag för ett kommande arbete. 
Dock bör denna inte helt efterlikna den som genomfördes i Kronoberg, utan 
vissa delar ska tas bort. Den ena av dessa delar är den som uppskattar de 
individuella vinsterna genom metoden ”Willingness To Pay” (WTP). Genom 
att använda denna metod får vårdpersonalen och patienterna uppskatta hur 
mycket de är villiga att betala för att behålla de positiva effekter COSMIC har 
medfört. Anledningen till att författarna inte tycker man ska ta med en sådan 
studie i en nyttoanalys är att det är simulerade pengar, alltså inga riktiga 
pengar som organisationen tar del av. Den andra delen författarna inte re-
kommenderar att ta med är den socioekonomiska. Att ett nytt IT-system får 
följder utanför sjukvårdens verksamhet ska inte ignoreras, men syftet med 
detta arbete är inte att se de samhällsnyttor som har uppkommit utan vad 
Uppsala läns landsting har fått ut av sin investering. Den del av Kronobergs-
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rapporten som behandlar den organisatoriska delen rekommenderar förfat-
tarna att använda. Denna del berör viktiga processförändringar, innehåller 
bra indikatorer på nyttor och kostnader samt använder bra mått för att mäta 
dessa.  
 
En tydlig iakttagelse som gjorts är att många av de nyttor COSMIC har skap-
at är av karaktärerna mjuka och svårvärderade. Detta innebär att tradition-
ella kalkylmetoder inte skulle ge en rättvisande bild då dessa inte tar hänsyn 
till dessa mjuka nyttor. Därför tycker författarna att en PENG-modell ska 
användas för en nyttoanalys. Denna modell strukturerar nyttorna i tre kate-
gorier och fångar upp de mjuka och svårvärderade.  
 
En nyttoanalys inte bara ge ett svar på vad investeringen i COSMIC har gett, 
utan också visa vilka potentiella nyttor som finns kvar att realisera. För att 
bedriva ett utvecklingsarbete för att ta del av dessa nyttor borde det skapas en 
avdelning, av någon typ, som är ansvarig för detta. En sådan utvecklingsav-
delning ska ha ett så pass starkt mandat att den kan ta beslut som är gemen-
samma för hela landstinget. Den ska även samordna och följa upp de projekt 
som genomförs för att de ekonomiska och tidsmässiga ramarna ska hållas 
och bidra med stöd när det behövs. Utvecklingsarbetet som ska bedrivas bör 
gälla både IT-systemets utformning och även arbetssätten med detta. En 
metod för att kommunicera ut de förändringar och mål som utvecklingsar-
betet har är balanserade styrkort. Med hjälp av dessa framkommer det tydligt 
vad som är syftet med förändringarna vilket kan leda till en ökad förståelse 
inom verksamhetens olika delar. Ytterligare en positiv effekt av dessa styr-
kort kommer ifrån dess framtagningsprocess. I denna process inkluderas 
personer från såväl vårdpersonal som ledning, vilket skulle kunna hjälpa till 
att överbrygga det glapp som idag finns mellan dessa två grupper. 
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Sammanfattning och slutsatser 

Arbetet inom projekt IVAN har till stor del fokuserat på kartläggningar och 
analyser av de system, processer och organisation som finns runt dagens IT-
system. Bilden av de problem som finns idag, särskilt när det gäller 
vårdpersonalens upplevda situation, har klarnat. Många behov av 
förändringar och förbättringar av olika art har framkommit.  
 
Några förslag till förbättrade processer har utformats och preliminärt testats, 
även om det återstår en del innan det finns färdiga och utvärderade 
lösningar. Likaså återstår det en hel del av förändringar i hur organisationen 
kan skapa förutsättningar för hållbara och effektiva processer. 
 
På så gott som alla håll har det funnits ett stort engagemang och intresse för 
projektet, dess metoder och resultat. Det finns en stor oro över den pågående 
snabba IT-utvecklingen och många efterfrågar stöd ”på användarnas och 
verksamheternas villkor”. Projektet har väckt många förväntningar om 
framtida bättre och effektivare IT-system och införandeprocesser. 
 
Det ständigt pågående IT-förändringsarbetet inom vården har potentialen 
att bidra till ökad vårdkvalitet, effektivitet, patientsäkerhet, patientservice 
och en förbättrad arbetsmiljö. Om man lyckas med detta är IT-investeringar 
nyttiga för vården, patienterna och landstinget. Idag finns emellertid en dålig 
kunskap om vilken nyttan är och det saknas modeller, t ex för utvärderingar 
och nyttokalkyler för att beräkna verksamhetsnyttan av IT-systemen. Det 
fordras också att kompetenser och tydliga ansvar för utvärdering och 
kalkyler skapas. 
 
All erfarenhet från det hittills genomförda arbetet, liksom från mycket annan 
tidigare forskning, pekar på att det finns stora problem med utveckling och 
införande av IT i vården. Problemen består dels i att man inte förmår 
utnyttja den nyttopotential som finns, dels att såväl IT-system som 
förändringsprocesserna inte håller nog hög kvalitet, vilket resulterar i 
negativa reaktioner och effekter hos de primära användarna, dvs. hos 
vårdpersonalen. 
 
Några viktiga huvudsakliga slutsatser från arbetet är: 

 
• I samband med allt införande av nya eller förändrade IT-system i vården 

måste de berörda verksamheternas organisation och arbetsprocesser ses 
över. Det blir aldrig effektivt att arbeta enligt gamla mönster med nya 
system. Landstinget bör därför utforma modeller för verksamhets-
utveckling i samband med IT-införande, för att möjliggöra effektiva 
arbetssätt där nyttopotentialen utnyttjas. Dessa bör testas och utvärderas 
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i något pilotprojekt för att sedan stå som modell för framtida 
förändringar. 

• Landstingen bör se till att det finns nödvändiga kunskaper om viktiga 
aspekter på användbarhetskrav hos IT-system i vården. Dessa kan 
användas som bas för att utvärdera befintliga system och för att ställa 
krav på framtida förbättringar eller krav på nya system. 

• Modeller bör utvecklas och införas för förbättrade processer för 
kravställande, införande, användarstöd, utvärdering m.m. av IT-system i 
vården. Modellerna ska basera sig på de erfarenheterna från de 
genomförda studierna. Dessa ska testas och utvärderas i lämpliga 
pilotmiljöer för att sedan kunna införs som en del av den ordinarie 
verksamheten. 

• Landstinget bör skapa förbättrade kunskaper om arbetsmiljöproblem vid 
IT-stött arbete och riktlinjer för hur sådana kan minimeras. 

 
De genomförda studierna har gett kunskaper om ett antal faktorer som 
påverkar hur bra organisationen klarar av utveckling och införande av IT i 
vårdarbetet samt vilka effekterna för användarna blivit. De viktigaste 
sammanfattas här. 

Support 
I organisationen finns det en tänkt supportorganisation och felanmälnings-
kedja som går från lokal supportperson, vårdsystemsamordnare eller IT 
samordnare till central support hos EPJ-förvaltningen. Vi har sett att denna 
kedja fungerar i teorin men i praktiken har den stora brister eftersom många, 
både vårdpersonal och verksamhetschefer, använder sig av en egen informell 
support istället för den tänkta supporten. Detta blir ett problem eftersom om 
man inte vänder sig till den rätta personen synliggörs inte problemen, och en 
felaktig användning kan fortgå samt förbättringar försvåras. 

Länken mellan vårdverksamheten och EPJ förvaltning 
I verksamheten finns det en roll som vårdsystemssamordnare, som delvis är 
skapad för att vara en länk mellan vårdverksamheten och EPJ-förvaltningen. 
Deras arbete är viktigt och vid införande brukar det fungerar bra. Våra 
intervjuer och enkäter med verksamhetschefer och personal visar dock att 
det råder en osäkerhet vem de ska kontakta vid problem. De fungerar olika 
inom olika verksamheter och samverkar inte effektivt. Rollen är viktig men 
den fungerar inte optimalt som en länk.  

Läkare 
Underläkare, specialister och överläkare är generellt positiva till IT system i 
vården men de anser att Cosmic inte stödjer dem i deras patientarbete. 
Specialisterna är den gruppen som är mest skeptisk till Cosmic. Detta beror 
på att de använder Cosmic till många varierade arbetsuppgifter. Läkarna 
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uppger att de delar upp sin tid i två delar: patienttid och administrationstid. 
Alla anser att de tillbringar för mycket tid med administration (50 % enligt 
deras egen uppskattning) och vill ha mer tid för patienter. Trots att mycket 
tid framför datorn är patientrelaterade uppgifter sorterar de in dessa i 
administrationstiden.   

Läkarna anser att utbildning är bra som en introduktion, men att lärandet 
idag mest görs i skarp drift. Många är ointresserade av att delta i införande 
och kravarbeten. De som har deltagit anser inte att deras deltagande och 
engagemang avspeglas i systemets utformning och att det inte är en 
karriärmöjlighet. Utbildning ses som en bra introduktion till systemet men 
att lärandet gör man i skarp drift. För att få detta att fungera behövs en 
lämplig support för detta lärande utformas. 

Sjuksköterskor 
Vi har delat upp de intervjuade sjuksköterskorna i tre grupper: chefer, de 
som deltagit i IT-relaterade arbeten samt de ”vanliga” sjuksköterskorna. 
Cheferna använder IT 4-6 timmar om dagen och sjuksköterskorna 
uppskattar att de jobbar 1-2 timmar om dagen med datorrelaterade arbeten. 
Det motsvarar ungefär hälften av vad läkarna uppskattade. Alla säger att de 
kan använda systemen till det de behöver men de äldre och cheferna känner 
att de skulle behöva mer utbildning. Sjuksköterskorna ser på EPJ som ett 
arbetsverktyg som hjälper dem att genomföra sitt arbete. De anser att 
systemen har användbarhetsproblem men försöker oftast inte förändra och 
påverka utformningen baserat på tidigare erfarenhet, vilket visar att det är 
svårt att genomföra förändringar.   

Klyftan mellan IT och verksamhet 
Det råder en osäkerhet i verksamheten kring vem som ansvarar för frågor 
som rör Cosmic. EPJ -förvaltningen säger att de är ansvariga för att införa, 
testa och supporta systemet, medan verksamheten själv är ansvarig för att 
systemet nyttiggörs. Verksamhetschefer anser dock att Cosmic och EPJ-
system är IT-system, inte verksamhetens system. Detta leder till att de anser 
att någon annan, t.ex. EPJ-förvaltningen har ansvar för att systemet 
nyttiggörs. 

Brister i Cosmic 
De användarna som deltagit i våra studier säger att Cosmic inte stödjer dem 
tillräckligt bra i deras vårdarbete men att de kan använda Cosmic till det som 
de behöver. De anser dock att Cosmic är ”icke-användarvänligt, icke-
intuitivt och för mycket klick”. Trots detta anser EPJ-förvaltningen och 
chefer på olika nivåer i verksamheten att personalen använder systemen 
felaktigt och att vid rätt användning skulle systemet fungera mycket bättre. 
Det gäller dock att förstå skillnaden mellan brister i IT- systemet och brister i 
användningsrutiner och hantera bristerna på rätt sätt, för att tillsammans 
skapa ett elektroniskt patientjournalsystem som nyttiggörs i vårdarbetet. 
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Mandat 
Det finns en osäkerhet kring vilket mandat man har för att bestämma över 
sig själv, sin verksamhet och andras verksamheter. T.ex. saknar EPJ-
förvaltningen mandat att bestämma hur verksamheterna ska införa och 
använda Cosmic. De anser att de är en outnyttjad resurs, med mycket 
Cosmickunskap som inte kommer till användning. Olika aktörer i 
verksamheten saknar också tydlighet i vilka frågor de har ansvar för och 
mandat att påverka. De anser att de inte har mandat att påverka sin egen 
vardag. Cosmic styr dem men de vill istället styra Cosmic så att det stödjer 
dem i arbetet. 

När det gäller utvärderingar och analyser av IT-systemens verksamhetsnytta 
saknas ansvar och kompetenser inom Landstinget. 

Vem har ansvaret för dessa frågor 
Under projektet har vi frågat vem som är mottagare till våra resultat och vem 
som bär ansvaret för dessa frågor. Svaren pendlar mellan Cosmic- ansvariga 
och verksamhetsansvariga. Ett stort problem i vårt samarbete med 
Landstinget har varit att det saknats ett aktivt mottagande av resultaten samt 
tydliga ansvar för hur resultaten ska inkluderas i processer som förbättrar 
utveckling, införande, användning och nyttiggörande av IT-system i 
vårdarbetet. 
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