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Abstrakt 

Bakgrund: De senaste årtiondena har dokumentation inom vården successivt övergått från penna 

och papper till datoriserade journalsystem. Detta ställer högre krav på sjuksköterskornas tekniska 

kunskaper, där aspekter som utbildning, datorvana, ålder och kön verkar ha betydelse för 

upplevelsen av att använda elektronisk datajournal. Syfte: Att bland anestesisjuksköterskor som 

arbetar på operationsavdelningar studera inställning till datasystemet MetaVision med fokus på 

utveckling, användning, kompetens och nytta. Dessutom avsågs att jämföra inställningen mellan 

män och kvinnor samt mellan olika ålderskategorier. Metod: I föreliggande tvärsnittsstudie 

deltog 40 anestesisjuksköterskor från fyra olika operationsavdelningar  på ett medelstort sjukhus 

i norra Sverige. Deltagarna fick svara på en enkät som kallas Användbarhetsindex (AvI-index) 

och har utvecklats för att mäta användbarhet och nytta hos olika IT-system . Frågorna 

analyserades utifrån de fyra subskalorna: utveckling, användning, kompetens och nytta. Det 

analyserades även om det fanns skillnader i svaren beroende på deltagarnas kön eller 

ålder. Resultat: Anestesisjuksköterskorna skattade sig i genomsnitt lägst under subskalan 

utveckling och högst under subskalan kompetens. Inga signifikanta samband fanns i 

någon subskala. Inga skillnader kunde observeras avseende kön eller ålder vilket troligtvis är 

orsakat av ett för litet deltagarantal. Under subskalan nytta observerades att mer än hälften av 

alla män och kvinnor var positivt inställda till datasystemets nytta som hjälpmedel. Slutsats: Den 

skattade upplevelsen varierade mellan de olika subskalorna men majoriteten av 

anestesisjuksköterskorna upplevde att datasystemet MetaVision är ett bra hjälpmedel.  

  

Nyckelord: Elektroniskt journalsystem, AvI-index, enkät, självskattad upplevelse 
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Abstract  

Background: In recent decades, documentation of care is gradually switched from pencil and 

paper to computerized medical record. This places greater demands on the nurses' technical 

knowledge, where aspects such as education, computer experience, age and gender appear to be 

important for the experience of using electronic patient records. Aim: Among anesthesia nurses 

working in surgical wards study attitudes to computer system Meta Vision focused on the 

development, use, competence and utility. Moreover referred comparing the attitude between 

men and women and between different age categories. Method: This cross-sectional study 

involved 40 anesthetic nurses from four different surgical departments of a medium-sized 

hospital in northern Sweden. Participants were asked to answer a questionnaire called the 

Usability Index (AvI-index) and has been developed to measure the usefulness and utility of the 

various IT systems. The questions were analyzed based on the four subscales: development, use, 

competence and utility. It was also analyzed whether there were differences in the responses 

depending on the participants' gender or age. Results: The anaesthetic nurses estimated in 

average lowest under the subscale development and highest under the subscale competence. No 

significant associations were found in any subscale. No differences were observed in terms of 

gender or age, which is probably caused by an insufficient number of participants. In the  

subscale utility it was observed that more than half of all men and women were in favor of the 

computer system's usefulness as an aid. Conclusion: The estimated experience varied between 

the different subscales but the majority of anesthesia nurses experienced that the computer 

system Meta Vision is a good tool. 

 

Keywords: Electronic medical record, AvI-index, questionnaire, self-rated experience 
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1. Introduktion 

På 1960-talet introducerades datorer på sjukhus i industriländer, men då endast för administrativa 

ändamål (1). Patientjournallagen infördes i Sverige 1986 och innebar att alla sjuksköterskor var 

skyldiga att föra journal, samma lag som idag regleras enligt patientdatalagen (2008:355). 

Huvudsyftet med patientjournallagen är att den ska innehålla uppgifter som för patienten bidrar 

till en god och säker vård. Patientjournalen skall innehålla de anteckningar samt de handlingar 

som upprättats gällande patientens hälsotillstånd och vårdåtgärder. Den ska vara formulerad utan 

att på något sätt kränka patientens integritet, vara tydligt upprättad samt skriven på det svenska 

språket (2). 

 

Journaler fördes tidigare i de flesta fall på papper men i början på 1990-talet utvecklades mer 

omfattande datasystem för bruk inom vården. Med hjälp av dessa datasystem kunde man ta del 

av alla instanser på sjukhuset såsom röntgenbilder, provsvar från laboratorier, tidigare 

vårdtillfällen och vårdbehov, med mera. Man kunde således följa hela informationssystemet 

inom hälso- och sjukvård (1). Redan 1991 publicerades en rapport som påvisade att datoriserade 

journalsystem förväntades ha en stor inverkan på hälso- och sjukvården under de kommande 

åren (3). Författarna till rapporten menade att datoriserade journalsystem var viktig teknik för 

sjukvården då och i framtiden vilket skulle leda till högre kvalitet på vården, öka den 

vetenskapliga basen för medicin och minska sjukvårdskostnader. Vidare menade författarna att 

vårdgivare som vill ha information inte längre var begränsad av tid och plats eftersom tekniken 

skulle göra det möjligt att få information på kort tid och från olika platser och inte minst vara 

mera lättläst än pappersjournaler.  

 

I en internationell review (4) framgår att det påträffats både positiva och negativa effekter sedan 

sjukhusen blev utrustade med datoriserade journalsystem. De positiva effekterna var 

förbättringar av vårdkvalité, färre medicinska misstag, tillfredsställelse hos personal som arbetar 

med systemen, lättare att bedriva forskning som i sin tur kan leda till en bättre folkhälsa. De 

negativa effekterna kunde härledas till finansiella frågor, organisatoriska förändringar i 

arbetsflöde, dilemman med integritet och säkerhet samt begräsningar i journalsystemen. 
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En internationell studie fokuserade på sjuksköterskors inställningen till datoriserade datorsystem 

(5). Bland annat framkom att det fanns ett missnöje hos sjuksköterskorna som bland annat 

berodde på att dokumentationen tog mer tid, rädsla att yrket skulle gå från ett hantverk till ett 

administrativt yrke. En annan orsak till missnöjet var att ledningen inte låtit medarbetarna varit 

mer delaktiga i val av system, implementering och underhåll. Trots den negativa inställningen 

visade studien att även om tekniken i många fall tog värdefull tid av sjuksköterskan, så var 

majoriteten ändå positiva till datoriserade journalsystem. Sjuksköterskorna upplevde inte att 

deras arbetsbörda hade minskat, men deras uppfattning var att dokumentationen hade förbättrats 

och att det fanns stora förhoppningar att förbättra patientvården och säkerheten. En annan studie 

från Kuwait åskådliggjorde att kvinnliga sjuksköterskor visade sig vara mer positiva till 

datorisering jämfört med sina manliga kollegor (6). Dessutom fanns ett samband mellan positiv 

inställning till datoranvändning och högre utbildning  samt grad av datoranvändning. Två andra 

internationella studier, en från USA (7) och en från Taiwan (8), visade att det fanns brister i 

datasystemens uppbyggnad. Av studierna framkom att datasystemets design och hastighet 

utgjorde problem som i längden gjorde arbetet mer tidskrävande. 

 

I en svensk studie (9) granskades journaler med avseende på rutiner för dokumentation i 

datoriserat journalsystem. I samtliga granskade journaler förekom kopierad text i kombination 

med insprängning av ny text i gammal text. Osystematisk användning av mallar där liknande 

information kunde finnas under olika dokumentationsmallar. Författarna till studien menar att 

möjligheten att göra det enkelt för sig som sjukhuspersonal i slutändan sänker vårdkvalitén och 

kan orsaka lidande för patienten. 

 

En internationell studie (10) påvisade att skillnader i kompetens gällande datoranvändning kan 

härledas till hur stor organisation man tillhör. Större organisationer tenderar att ha större 

ekonomiska resurser samt mer teknisk support och utbildning, till skillnad från mindre 

organisationer som ofta saknar internt stöd varför användarna får klara sig mer på egen hand. 

Resultatet visade dock att även en stor del av de som tillhörde en större organisation spenderade 

mycket tid för att navigera i systemet. Såvitt författarna till föreliggande studie har sett, har inte 

några svenska studier publicerat sjuksköterskor inställning till kompetens vid användning av 

datoriserade journalsystem.  
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Nyttan med datoriserade journalsystem diskuteras ofta i den kliniska verksamheten. En 

amerikansk studie visade nyttan bland annat ur ett patientperspektiv (11). Författarna fann att ur 

patientsäkerhetssynpunkt blev vården säkrare då man genom datasystemet lätt kunde få fram 

information om patienterna såsom allergier, aktuell medicinering och vårdhistorik. Ur 

vårdkvalitéssynpunkt upplevdes det dock att "datorn" tog tid från patienten, patienterna fick 

mindre uppmärksamhet jämfört med då man använt pappersjournal. En annan amerikansk studie 

med 1884 deltagande läkare, visade dock en annan sida när det kommer till användbarhet och 

patientsäkerhet (12). I studien framkom att majoriteten av användarna inte utnyttjade sina 

respektive datasystems alla funktioner. En viktig funktion som att se provresultat från till 

exempel blodprover fanns inte i alla datasystem, och för de som hade funktionen var det endast 

cirka 75% som använde sig av den. En annan viktig funktion i datasystem som gick under 

namnet "alerts, warnings and reminders" hade endast 53% av deltagarna i sitt system varav bara 

32% använde sig av det regelbundet eller ibland.  

 

En studie från Storbritannien undersökte om åldern hade betydelse för datoranvändning. 

Resultatet visade att trots mer utbildning hos de äldre sjuksköterskorna, över 50 år, så kände den 

gruppen mindre självsäkerhet i sitt datoranvändande.Dock skiljde det sig inom den äldre gruppen 

då sjuksköterskor arbetandes på operationsavdelning hade ett bättre självförtroende när det kom 

till datoranvändning jämfört med primärvårdssjuksköterskan. Förklaringen till varför det 

förhåller sig så kan, enligt författarna till studien, vara att sjuksköterskan på 

operationsavdelningen är mer beronde av datorn i sitt dagliga arbete och på så sätt byggt upp ett 

större självförtroende jämfört med primärvårdssjuksköterskan som inte arbetar lita mycket med 

sina datasystem (13).  

 

Sammantaget kan man säga att det finns blandade åsikter hos sjuksköterskor gällande 

datoriserade journalsystem. Aspekter som utbildning, datorvana, ålder och kön verkar ha 

betydelse för upplevelsen av att använda sig av dessa system. Författarna till denna studie fann 

det intressant att undersöka detta närmare, speciellt då det nyligen implementerats ett nytt 

datoriserat journalsystem på det aktuella sjukhuset. Dokumentationen gick från penna och papper 

till totalt datoriserat journalsystem. Syftet med studien var att bland anestesisjuksköterskor som 
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arbetar på operationsavdelningar studera inställning till datasystemet MetaVision med fokus på 

utveckling, användning, kompetens och nytta. Dessutom avsågs att jämföra inställningen mellan 

män och kvinnor samt mellan olika ålderskategorier.  

 

2. Metod 

2.1.  Studiedesign 

Föreliggande studie var en tvärsnittsstudie som baserades på enkätdata.  

 

2.2. Deltagare 

Studien genomfördes på en operationsklinik med fyra olika operationsavdelningar på ett sjukhus 

i norra Sverige. Det totala antalet anställda anestesisjuksköterskor i tjänst inom kliniken var 55. 

Av dessa sjuksköterskor var 25 män och 30  kvinnor. Samtliga sjuksköterskor (n=55) tilldelades 

enkäten. Totalt antal svarande personer uppgick till 45. Av dessa exkluderades en sjuksköterska 

på grund av kort anställningstid, mindre än sex månader. Detta valdes för att säkerställa att 

deltagarna hunnit arbeta med datasystemet tillräckligt länge. Ytterligare fyra 

anestesisjuksköterskor som fyllt i enkäten men inte givit skriftligt samtycke exkluderades (Figur 

1). Slutligen inkluderades 40 sjuksköterskor i studien (24 kvinnor och 16 män). Åldersfördelning 

var 70% (n=28) ≤45 år och 30% (n=12) av deltagarna var  ≥46 år (Tabell 1). Ålderindelningen 

valdes initialt till -25år, 26-35år, 36-45år, 46-55år, 55-år men författarna insåg att inga 

anestesisjuksköterskor var under 26 varför den togs bort (Tabell 1). De två yngre grupperna och 

de två äldre grupperna slogs ihop och bildade de två slutgiltiga åldersgrupperna. Detta för att 

data lättare skulle kunna bearbetas då deltagarantalet var lågt. Det framgick inte i enkäten vilken 

tjänstgöringsgrad anestesisjuksköterskorna hade. 

 

 

Figur 1. Flödesschema för urval av deltagare 

 

Totalt antal 
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anställningstid 

(n = 1) 

Bortfall: 
Avsaknad 

underskrift på 
enkät  

(n = 4) 
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medverkande i 
studien (n=40) 
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Tabell 1. Åldersindelning innan indelning i 2 grupper 

Ålder -25 26-35 36-45 46-55 55- 

Antal kvinnor 0 10 5 5 4 

Antal män 0 6 7 1 2 

 

2.3. Datainsamling 

Studien genomfördes i september 2016 och enkäterna delades ut i tryckt form tillsammans med 

förfrågan om deltagande i studien. Enkäterna lämnades till sektionsledare på respektive 

avdelning. Sektionsledarna gav muntlig information under ett morgonmöte och delade ut 

enkäterna till de inbjudna anestesisjuksköterskorna. Författarna till studien (MW, HE) 

kontrollerade datainsamlingen och påminnelse gick ut efter 5, 7 och 9 dagar. Samtliga enkäter 

samlades in efter 11 dagar.  

 

Instrumentet som användes i föreliggande studie är en enkät som benämns Användbarhetsindex 

(AvI-index) har utvecklats för att mäta användbarhet och nytta hos olika IT-system. AvI-index 

består av sex olika subskalor (utveckling, användning, nytta, kompetens, stress/hälsa och 

relationer) som antingen kan användas separat eller kombineras beroende på syftet med 

mätningen (13). Avi-index är ett validiets- och reliabilitetstestat instrument som kan användas 

för enkel och tillförlitlig utvärdering av användbarheten hos IT-system. Den enkla versionen, 

som har användes i föreliggande studie ger dock endast ett grovt mått på användbarhet (14). 

Instrumentet har testats avseende homogenitet och Cronbach's alpha för hela enkäten var 0,99 

och Cronbach's alpha för respektive subskala presenteras i tabell 2(15). 

 

Tabell 2. Cronbach's alpha för subskalorna i AvI-index (15). 

Subskala Cronbach's 

alpha 

Utveckling 0,83 

Användning 0,99 

Nytta 0,99 

Kompetens 0,99 

 

I föreliggande studie användes subskalorna utveckling, användning, kompetens och nytta med 

totalt 12 frågor. Fördelningen av frågorna var; utveckling (fyra frågor), användning (fem frågor), 
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kompetens (två frågor), nytta (en fråga). Samtliga subskalor besvarades på en 6-gradig skala. 

Under subskalan utveckling berörde frågorna anestesisjuksköterskornas medverkan till 

utveckling och förbättring av datasystemet. Under denna subskala hade en person inte svarat på 

en av de fyra frågorna. Subskalan användning handlade om MetaVisions användbarhet och 

pålitlighet. Subskalan kompetens behandlar frågor avseende om anestesisjuksköterskornas anser 

sig ha tillräckliga kunskapar om MetaVision och om de får hjälp vid eventuella problem. Under 

subskalan nytta efterfrågades om anestesisjuksköterskorna ansåg att MetaVision är ett bra 

hjälpmedel för organisationen att uppnå sina mål. 

 

2.4 Analys 

Data har behandlats och analyserats med statistikprogrammet SPSS version 23. För varje 

subskala skapades ett index genom att beräkna mean score för respektive subskala. Mean score 

beräknades genom att addera samtliga frågor inom subskalan dividerat med antal frågor i 

subskalan, mean score kunde variera mellan 0,0-5,0 för respektive subskala. För att testa 

skillnader i medelvärde mellan män och kvinnor samt yngre och äldre deltagare har t-test 

använts. Eftersom subskalan "nytta" endast innehöll en variabel kunde inget index skapas. 

Istället testades skillnad i proportion mellan kvinnor och män samt yngre och äldre med hjälp av 

χ
2
-test, men på grund av få deltagare presenteras Fishers's exakta test. 

 

2.5. Forskningsetik 

En ansökan om "tillstånd till att lämna enkät för studie" lämnades till verksamhetschefen för 

operationskliniken, ansökan beviljades (Bilaga 1). Som försättsblad till enkäterna (Bilaga 3), 

lämnades ett informationsbrev (Bilaga 2) där det framkom att studien var frivillig, att alla 

deltagares anonymitet garanterades samt att det gick att avbryta deltagandet under studiens 

förlopp. Insamlad data kunde inte härledas till uppgiftslämnare och inga obehöriga hade tillgång 

till studiematerialet. Materialet användes inte till något annat än att på bästa sätt besvara studiens 

syfte. De forskningsetiska riktlinjerna enligt Helsingforsavtalet har följts (16, 17). 
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3. Resultat 

Subskalan utveckling skattades i genomsnitt lägst av de tre subskalorna 2,39 (sd 0,90). 

Medelvärdet för subskalan användning skattades något högre 2,91(sd 0,89). Subskalan 

kompetens skattades i genomsnitt högst 3,68 (sd 0,90) av de tre subskalorna (Tabell 2). 

 

Inga signifikanta skillnader i medelvärden för utveckling, användning och kompetens fanns 

mellan män och kvinnor. Under subskalorna utveckling och kompetens skattar sig männen i 

genomsnitt högre än kvinnorna, medan för subskalan användning skattar kvinnorna i genomsnitt 

högre (Tabell 3). 

 

Tabell 3. Medelvärde (m) och standardavvikelse (sd) för subskalorna i AvI fördelat på totala 

antalet deltagare samt kvinnor och män. P-värdet anger skillnaderna mellan kvinnor och män. 

Subskala Totalt Män (n=16): Kvinnor (n=24): p-värde 
Utveckling, m (sd) 2,39 (sd 0,90) 2,53 (sd 0,61) 2,29 (sd 1,05) 0,385 

Användning, m (sd) 2,91(sd 0,89) 2,85 (sd 0,93) 2,95 (sd 0,87) 0,733 

Kompetens, m (sd) 3,68(sd 0,90) 3,81 (sd 0,47) 3,60 (sd 1,10) 0,420 

 

 

Det fanns inte några signifikanta skillnader i medelvärden för subskalorna utveckling, 

användning och kompetens mellan de två ålderskategorierna (Tabell 3). 

 

Subskalan utveckling skattades i genomsnitt något högre i den yngre åldersgruppen 2,41 (sd 

0,85) jämfört med den äldre 2,34 (sd 1,03). Båda grupperna skattade nivån för användning 

relativt lika. Genomsnitt för den yngre var 2,93 (sd 0,87) jämfört med den äldre 2,85 (sd: 0,96). 

En något större skillnad i medelvärde fanns under subskalan kompetens där den äldre 

åldergruppen skattade sig i genomsnitt lägre, 3,37 (sd 1,13) jämfört med den yngre åldergruppen 

3,82 (sd 0,77) (Tabell4). 

 

Tabell 4. Medelvärde (m) och standardavvikelse (sd) för subskalorna i AvI fördelat på yngre och 

äldre. P-värdet anger skillnaderna. 

Subskala 26-45 år (n=28): ≥46 år (n=12): P-värde 
Utveckling, m (sd) 2,41 (sd 0,85) 2,34 (sd 1,03) 0,841 

Användning, m (sd) 2,93 (sd 0,87) 2,85 (sd 0,96) 0,785 

Kompetens, m (sd) 3,82 (sd 0,77) 3,37(sd 1,13) 0,155 
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Majoriteten av anestesisjuksköterskorna var positivt inställda till nyttan av Meta Vision, 62,6% 

av männen skattade  ≥4,0 och 54,2% av kvinnorna skattade  ≥4,0. Majoriteten av de yngre, 

60,8% och hälften av de äldre, 50,0% skattade ≥4,0 (Tabell 4). Ingen av männen, 0,0% och 

endast ett fåtal av kvinnorna, 8,4% kvinnorna var negativt inställda till MetaVision. Endast 3,6% 

av den yngre åldergruppen skattade ≤1,0, jämfört med den äldre  åldergruppen där 8,3%, 

skattade ≤1,0 (Tabell 5). 

 

Tabell 5. Nytta - Fördelning av variabeln nytta för samtliga anestesisjuksköterskor samt för män 

och kvinnor respektive yngre och äldre 

Kön/ålder 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 N p-värde 
Man, n (%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 2 (12,5%) 4 (25,0%) 9 (56,3%) 1 (6,3%) 16 0,403 

Kvinna, n (%) 1 (4,2%) 1 (4,2%) 2 (8,3%) 7 (29,2%) 7 (29,2%) 6 (25%) 24 

26-45år, n(%) 1 (3,6%) 0 (0,0%) 3 (10,7%) 7 (25,0%) 12 (42,9%) 5 (17,9%) 28 0,757 

≥46år, n (%) 0 (0,0%) 1 (8,3%) 1 (8,3%) 4 (33,3%) 4 (33,3%) 2 (16,7%) 12 

Totalt 1 (2,5%) 1 (2,5%) 4 (10%) 11 (27,5%) 16 (40%%) 7 (17,5%) 40  

 

4. Diskussion 

I föreliggande studie var syftet att bland anestesisjuksköterskor som arbetar på 

operationsavdelningar studera inställning till datasystemet MetaVision med fokus på utveckling, 

användning, kompetens och nytta. Dessutom avsågs att jämföra inställningen mellan män och 

kvinnor samt mellan olika ålderskategorier. Studien har genomförts i överensstämmelse med 

forskningsetiska principer. Resultatet i föreliggande studie visade att subskalan utveckling i 

genomsnitt skattades lägst av  anestesisjuksköterskorna medan subskalorna användning och 

kompetens i genomsnitt skattades något högre. Resultatet visade vidare att det inte fanns några 

signifikanta skillnader i utveckling, användning, kompetens och nytta mellan kvinnor och män 

samt mellan yngre och äldre. Jämfört med andra studier där man fann blandade resultat med 

hänsyn till ålder och antal år inom yrket. I en brittisk studie (18) fann man att yngre 

sjuksköterskor hade en mer positiv inställning till datoriserade hjälpmedel jämfört med äldre 

sjuksköterskor, till skillnad från en studie från USA (19) där man fann att åldern inte utgjorde 

någon skillnad i inställningen till detsamma. Likaså visade den brittiska studien (18) att en 

sjuksköterska med kort erfarenhet inom vården var mer positivt inställda till datoriserade 
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hjälpmedel till skillnad från den amerikanska studien (19) som visade att de sjuksköterskor som 

hade fler år i inom yrket var mer positivt inställda till detsamma. Då studierna är utförda i två 

olika länder skulle en kulturell aspekt delvis förklara skillnaderna.  

Den äldre åldersgruppen skattade sig lägre jämfört med den yngre åldersgruppen inom subskalan 

kompetens. Även andra studier har visat på liknande resultat, exempelvis undersökte Dillon och 

medarbetares studie (20) relationen mellan elektronik och inställningen till datoriserade 

journalsystem och fann att förtrogenhet till elektronik såsom hemdator, telefonsvarare 

och  användning av internet var associerat till en mer positiv inställning till elektroniska 

datasystem. Vidare fann man att ung ålder och högre utbildning hade ett samband med en mer 

positiv inställning. Slutligen menar Dillon och medarbetare att det underlättar vid 

implementering av elektroniska journalsystem, om man satsar på grupp eller individuell 

datorträning, datoriserade case-arbeten samt en god tillgång till mentorer under 

implementeringen. En intressant iakttagelse i studien var att en sjuksköterska rapporterade att 

eftersom  hennes internet-shopping hade ökat så fick hon ett gott självförtroende tillanvändning 

av datorer och detta överfördes till hennes dagliga arbete med datoriserade journalsystem (20). 

Författarna till denna studie har inte funnit några studier som forskat på hur inställningen över tid 

har förändrats hos sjuksköterskor kopplat till användning av datoriserade journalsystem. 

Däremot kan det finns en vinst i att innan implementering av nya journalsystem, speciellt när en 

avdelning går från papper och penna till ett helt datoriserat journalsystem, informera 

personalgruppen om anledningen till varför man gör denna förändring. Författarna har i sitt 

kliniska arbete noterat en avsevärd skillnad i vårdpersonalens inställning och uppfattning till 

datoriserat journalsystem. Från ett allmänt missnöje inför implementeringen till en klar 

majoritetsom upplever systemet som ett bra och lätthanterligt hjälpmedel. 

Användning av datoriserade journalsystem ersätter inte sjuksköterskans kliniska blick men 

underlättar dennes bedömning av patientens status och planering av kommande vårdåtgärder. En 

förutsättning för god klinisk blick är att ha kunskapar om till exempel fysiologi. Roys teori (21, 

22) om de fyra anpassningslägen inkluderar det fysiologiska läget. Det beskrivs som det sätt på 

vilket personen reagerar fysiskt på stimuli från omgivningen. Stimuli aktiverar anpassnings-

mekanismer och producerar en adaptiv eller ett ineffektivt beteende. En bedömning av patientens 

beteende ger sjuksköterskan en indikation på hur väl patienten lyckas hantera dessa stimuli. 
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Sjuksköterskans kunskaper om anatomi, fysiologi, patofysiologi och nutrition ger denne en 

uppfattning om det observerade beteendet hos patienten  är adaptivt eller ineffektivt (21). Det 

grundläggande mänskliga behovet inom det fysiologiska läget är för fysiologisk helhet, eller 

integritet. För att uppnå detta måste individen anpassa sig till förändringar i de fysiologiska 

behoven. För den fysiologiska helheten finns fem primära behov: syresättning (inkluderar både 

det respiratoriska och cirkulatoriska systemen), nutrition, elimination, aktivitet/vila (balans 

mellan aktivitet och vila), och skydd, till exempel mot trycksår (22). Dessa fem behov ska 

övervakas och åtgärdas av sjuksköterskan under operationen. För att identifiera lämpliga 

omvårdnadsåtgärder beskrivs sex steg i omvårdnadsprocessen: Bedömning av beteende, 

bedömning av stimuli, upprättande av omvårdnadsdiagnos, sätta mål, tillhandahålla ett 

ingripande, utvärdera resultaten av ingripandet. Sjuksköterskan utvärderar kontinuerligt 

patientens beteendemässiga anpassningar till stimuli från omgivningen och till vårdinsatser. 

Dessutom kan sjuksköterskor administrera läkemedel (dvs stimuli) och på så sätt förbättra 

patientens status (23). Ett datoriserat journalsystem som registrerar förändringar i patientens 

status underlättar för  sjuksköterskan i dennes utvärdering och han/hon kan lättare bedöma vilka 

vårdinsatser som är lämpliga för att tillgodose patientens fem primära behov. 

 

Som tidigare nämnts ska tekniken inte ersätta sjuksköterskans kliniska blick utan endast vara ett 

hjälpmedel att upptäcka vissa förändringar hos patienten som ännu inte kunnat observeras med 

den kliniska blicken. Eftersom medicinsk teknologi ökar måste man i enlighet med 

godhetsprincipen, värdera både när och hur den ska tas i bruk för att på så sätt förbättra 

patientsäkerheten och inte skada patienten. En risk med ny teknologi är att en del av 

sjuksköterskans uppmärksamhet flyttas från patienten och istället riktas mot tekniken, särskilt om 

han eller hon inte känner sig trygg med utrustningen (24). Denna risk måste beaktas särskilt i 

början av användning av ett nytt journalsystem då sjuksköterskorna inte är bekanta med alla 

funktioner. Tillräcklig utbildning i systemet måste ges så att inte onödig tid och uppmärksamhet 

tas från patientvården. 

 

4.1 Metoddiskussion 

I föreliggande studie valdes tvärsnittstudiedesign då tiden var begränsad. Denna design var enkel 

och snabb att genomföra samt innebar mindre etiska dilemman i jämförelse med till exempel en 
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interventionsstudie, eftersom ingen intervention utförts.  Designen kan eventuellt ha påverkat 

resultat då endast en mätning har gjorts och det valda instrumentet är bäst lämpat för upprepade  

mätningar.  

 

Urvalet innefattade endast fyra operationsavdelningar på ett enskilt sjukhus, och var därför för 

litet för att få en hög generaliserbarhet. Det finns många faktorer som har betydelse för beräkning 

av statistisk signifikans och i föreliggande studie har antalet deltagare antagligen betydelse för att 

påvisa signifikanta skillnader. Således ger en studie med ett stort deltagarantal större sannolikhet 

att identifiera skillnader som inte kan ha orsakats av slumpen (25).  

 

Deltagaren som exkluderades på grund av för kort anställningstid blev inte informerad i förväg 

att denne skulle exkluderas ur studien. Hen fick heller inte veta det  i efterhand. Detta var ett 

etiskt misstag från författarnas sida. 

 

Föreliggande studie inkluderade endast ett specifikt journalsystemsystem. Eftersom olika sjukhus 

använder sig av olika datasystem skulle resultatet kunnat bli annorlunda om studien gjordes på 

ett sjukhus med ett annat journalsystem än MetaVision. Författarna till denna studie ser en brist i 

att de själva inte muntligen informerat anestesisjuksköterskorna om studien innan enkäterna 

lämnades ut. Eftersom denna uppgift lämnades till sektionsledare på respektive 

operationsavdelning hade inte författarna kontroll över hur informationen presenterades. 

 

En kortare version av AvI-index har använts och som modifierades ytterligare genom att två 

subskalor togs bort, vilket troligen inte har påverkat resultatet för övriga subskalor. Däremot ger 

mätningen med den kortare versionen ett grovt mått på användbarheten. AvI-index är validitets- 

och reliabilitetstestat (15) vilket innebär att skalan mäter det den avser att mäta och att den också 

är stabil och homogen. Mätningen skulle kunna påverkas av tidpunkten då testpersonernas 

uppfattning om datasystemet kan förändras över tid. Således kan resultatet förändras beroende av 

när studien genomförs. Studien var dock utformad och beskriven på ett sätt att den skulle kunna 

genomföras av andra forskare och generera ett likartat resultat.  
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Mer forskning inom ämnet hade varit intressant och då i form av en längre och mer omfattande 

studie med den fullständiga versionen av AvI-index och fler mätningar eller eventuellt en 

kvalitativ intervjustudie för att få fram anestesisjuksköterskornas upplevelse av användbarheten 

ur ett annat perspektiv.   

 

4.2 Slutsats 

Anestesisjuksköterskorna upplevde att de inte fått delta vid utvecklingen av MetaVision vilket 

kan ha påverkat deras inställning till systemets användbarhet. Den yngre åldergruppen skattade 

sig högre avseende kompetens, vilket kan ha sin förklaring i  att de under sin uppväxt  kommit i 

kontakt med mer elektronisk utrustning än den äldre åldersgruppen. Det kan därför vara av värde 

att lägga mer resurser på att utbilda de äldre anestesisjuksköterskorna. Sammantaget varierade 

den skattade upplevelsen mellan de olika subskalorna men majoriteten av anestesi-

sjuksköterskorna upplever att datasystemet MetaVision är ett bra hjälpmedel. Trots att resultatet i 

denna studie visade på högre självskattad kompetens hos de yngre så bör man ha i åtanke att det 

endast gäller för datasystemet MetaVision. Det kan vara en större utmaning för de äldre att lära 

sig nya datasystem men det betyder inte att de är mindre kompetenta. De äldre är troligen mer 

bekväma med pappersjournal eftersom de använt det större delen av sin karriär i jämförelse med 

en sjuksköterska som redan i början av sin karriär kommit i kontakt med datajournaler av olika 

slag. Däremot kan de äldre ha en mer tränad klinisk blick vilket de yngre kan ta lärdom av. 

 

4.3 Implementering 

Även om inga signifikanta samband eller skillnader påträffades kan studien förhoppningsvis 

inspirera till ytterligare forskning inom ämnet. Resultatet ger emellertid en antydan om hur 

anestesi-sjuksköterskorna upplever datasystemet MetaVision. Förhoppningen är att man  i 

framtiden får en bättre förståelse för vilka upplevelser och problem som kan uppstå med 

datoriserade journalsystem och på så sätt smidigare kunna övergå till sådana på kliniker där det 

ännu inte finns. Genomsnittet av deltagarna upplevde att de inte fick vara delaktiga i 

utvecklingen och implementeringen av datasystemet vilket kan beaktas vid införande av nya 

datasystem i framtiden. Mer omfattande studier bör göras för att kunna få mer tillförlitliga 

resultat. 
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