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Sammanfattning 

Det juridiska kravet på polska vårdinrättningar att föra patientjournaler i elektronisk form 

skulle ha trätt i kraft den 1 augusti 2014 men deadline har redan flyttats fram ett par gånger. 

Vissa experter hävdar att en av anledningarna till detta är en negativ attityd till reformen hos 

läkare som inte vill överge det nuvarande sättet att föra patientjournal.  

Syftet med denna studie är mot bakgrund av detta att undersöka vilka möjligheter att 

implementera reformen om e-journaler läkarna i Polen anser sig ha. Detta analyserars utifrån 

implementeringsteorins tre ben – förstå, vilja och kunna. Det empiriska underlaget för 

analysen har inhämtats genom semistrukturerade intervjuer med läkare och annan personal 

anställd på ett distriktsjukhus i nordöstra Polen. Det insamlade materialet analyseras med 

hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Vidare är detta en fallstudie, men utifrån denna studie kan 

även en mer tentativ diskussion föras om svårigheterna att implementera reformen generellt 

i Polen.  

Från den genomförde analysen framgår att ingen av de tre ovannämnda villkoren är helt 

uppfylld, och brister särskilt framträder vad gäller villkoret "förstå", vilket kan förklara 

problemen med implementeringen av reformen. Trots den bristande förståelsen och brister 

vad gäller sjukhusets tekniska utrustning har de flesta av de intervjuade läkarna dock en 

positiv inställning till reformen, vilket är på det stora hela förenliga med tidigare forsknings 

resultat om implementeringen av e-journaler. 
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1. Inledning  

1.1. Bakgrund och problemformulering 

Implementeringen av Lagen om informationssystemet inom hälso- och sjukvården (Dz.U. 

2016: 1535) med avseende på bestämmelser om obligatorisk patientjournalföring i elektronisk 

form är en mycket aktuell fråga som väcker stora kontroverser i Polen för närvarande.  

Polska regeringen angav inriktningen för utvecklingen av digitalisering inom hälso- och 

sjukvården redan år 2009, och då togs hänsyn till Europeiska kommissionens 

rekommendation om eHälsa. Regeringens plan för digitalisering innefattade bl.a. en 

effektivitetsförbättring av hälso- och sjukvårdssystemet när det gäller ett elektroniskt 

informationsflöde samt skapande av IT-system för att möjliggöra Polens införande av 

“driftskompatibla” elektroniska journalsystem (CSIOZ 2009). För att uppnå dessa mål hade 

regeringen för avsikt att genomföra fyra stora projekt (P):  

- skapandet av en elektronisk plattform för insamling, analys och delning av digitala 

resurser rörande medicinska händelser (P1),  

- skapandet av en plattform för medicinska register (P2), 

- populariseringen av kunskap om informations- och kommunikationsteknik (P3) samt 

- skapandet av informationssystem inom specifika områden av hälso- och sjukvården (P4) 

(Ministerstwo Zdrowia u.å.). 

Startpunkten för införandet av elektroniska patientjournaler skulle ske i anslutning till 

P1 som inleddes i februari 2011. Därigenom skulle e-recept, e-remisser och e-beställningar 

för medicintekniska produkter gjorts tillgängliga för patienter (Janoś 2015). P1 skulle ha varit 

klart till slutet av 2015 men dess genomförande försenades. I maj 2016 rapporterade det 

polska hälsodepartementet att av 24 insatser inom P1 har endast 13 genomförts, och bara 

delvis och/eller i en ofullständig version. Detta kan med stor sannolikhet föranleda stora 

ekonomiska kostnader för den polska staten, då det kan förväntas komma krav på att betala 

tillbaka de EU-medel som erhållits för detta ändamål i och med att projektet inte genomfördes 

inom föreskriven tid (Gazeta Lekarska 2016). Dessutom har åklagarämbetet i Warszawa 

öppnat en utredning som föranletts av de oegentligheter som begåtts av de tjänstemän som 

varit ansvariga för genomförandet av P1. Dessa personer bekräftade islutrapporten för 

projektet att de tjänster som hade beställts hos två företag hade utförts korrekt, när de i själva 

verket inte alls slutfördes (Janoś 2015).  

Baserat på tidigare erfarenheter, utvecklas nu ett nytt sätt för P1:s fortsatta 

genomförande. P1 ska baseras på en inkrementell modell, dvs. en ny systemfunktionalitet ska 
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inte implementeras förrän den tidigare funktionaliteten har genomförts, med antagandet att 

dess genomförande fortfarande är motiverat (CSIOZ u.å.). För närvarande anger 

hälsodepartementet år 2020 som nytt årtal för P1 färdigställande (Ministerstwo Zdrowia 

2015). 

Införandet av reformen om elektroniska patientjournaler skulle ha positiva effekter för 

hela hälso- och sjukvårdsystemet i Polen. Genom ett snabbt utbyte av information 

i elektronisk form mellan sjukvårdsinrättningar skulle läkare ha tillgång till patienternas hela 

medicinska dokumentation samt patienter skulle kunna läsa sina journaler via nätet (Birkler 

& Dahl 2014, 23-25). Regeringen skulle dessutom få bättre kontroll över hela systemet, t.ex. 

hur ersättningen för läkemedel och sjukvård fungerar och huruvida den är effektiv 

(Najwyższa Izba Kontroli 2013). 

Det juridiska kravet på sjukhus och vårdcentraler att föra en medicinsk dokumentation 

i elektronisk form skulle ha varit implementerat i Polen den 1 augusti 2014, men på begäran 

av Polens Läkarförbund (polska: Naczelna Izba Lekarska) flyttades deadline till den 1 augusti 

2017 (Janoś 2015) för att slutligen skjutas upp till den 1 januari 2018 (Rynek Zdrowia 2016b). 

På uppdrag av polska hälsodepartementet genomfördes nyligen en enkätundersökning bland 

fler än 4000 sjukvårdsinrättningar, och denna visar att endast 35% av dessa är beredda att 

implementera reformen om det obligatoriska förandet av elektroniska patientjournaler (Rynek 

Zdrowia 2016a). Vad grundar sig denna ovilja i? Enligt flera experter är de flesta sjukhus och 

vårdcentraler tekniskt redo för införandet av elektroniska patientjournaler, men införandet 

försvåras på grund av den negativa attityden till reformen hos sjukvårdspersonal, särskilt 

läkare som inte vill överge det nuvarande sättet att föra patientjournal (Rynek Zdrowia 

2016b). Mot bakgrund av detta vill jag närmare studera läkares inställning till reformen om 

elektroniska patientjournaler, och utifrån implementeringsteori utröna i vilken grad aspekter 

så som de faktiska förutsättningarna i termer av resurser (finansiella medel, tid, 

organisatoriskt stöd etc.), deras vilja, och inte minst deras förståelse/kunskap kan tänkas 

påverka genomförandet av reformen.  

Denna studie fyller fler funktioner. För det första har den en praktisk betydelse. Studien 

undersöker varför reformen hittills misslyckats, trots till synes gynnsamma villkor, t.ex. medel 

från Europeiska Unionen för inköpet av hårdvara och mjukvara och utbildning i deras 

användning. Är misslyckandet med reformimplementering ett resultat av missförstånd bland 

läkare? Och kanske är den tekniska utrustningen inte alls särskilt funktionell? Påverkas 

reformimplementeringen av otillräckliga kunskaper i datoranvändningen? Eller kanske har 

läkarna vant sig vid sitt nuvarande arbetssätt och vill helt enkelt inte ändra något? Svaret på 
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dessa frågor är viktigt för ledningen på sjukhuset där undersökningen genomfördes, eftersom 

resultaten kan bidra till att finna den rätta lösningen på sjukhusets problem med 

implementeringen av elektroniska patientjournaler. Man får reda på vad som behöver 

förändras samt vad man bör lägga betoningen på för att implementeringen av reformen ska bli 

framgångsrik. Liknande problem att införa e-baserade journalsystem har många sjukhus inte 

bara i Polen, utan problematiken återfinns i en rad andra länder. Denna studie kan därför i viss 

mån ge svaret på de problem som har drabbat många vårdinrättningar.  

Studien kan alltså ses som teorianvändande. I den här typen av studier står det empiriska 

resultatet i centrum. Den teorianvändande studien utforskar politiska händelser eller fenomen 

som inte bara är utomvetenskapligt relevanta utan också anses vara viktiga i samhället. Den 

kan dock inte vara helt teorilöst utan bör styras av en teori, vilket garanterar intersubjektivitet, 

dvs. möjliggör för andra forskare att rekonstruera och förstå hur studiens resultat har uppnåtts 

(Badersten & Gustavsson 2015, 95). 

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka vilka möjligheter att implementera 

reformen om elektroniska patientjournaler läkare vid ett distriktsjukhus i nordöstra Polen 

anser sig ha. Analysen tar sin utgångspunkt i implementeringsteorins tre ben – förstå, vilja 

och kunna – vilka konkretiseras genom följande frågeställningar:  

- Vad vet läkarna om reformens ursprung, dess syfte, nya regler/rutiner, sitt eget ansvar 

etc.? (Förstå) 

- Vad tycker läkarna om reformen? Vilka för- och/eller nackdelar lyfter de i relation till 

sitt nuvarande arbete med patientjournalföring? (Vilja) 

- Vilket stöd och resurser har läkarna tillgång till? Bedöms dessa vara tillräckliga för att 

implementera reformen? (Kunna) 

Utifrån svaren på frågorna ovan diskuteras och problematiseras i vad mån det går att dra 

någon slutsats om förutsättningarna för implementeringen av reformen vid detta specifika 

sjukhus i nordöstra Polen, och utifrån detta kan en mer tentativ diskussion föras om 

svårigheterna att implementera denna reform generellt i Polen. 

 

1.3. Disposition 

I kapitel 2 presenteras de teoretiska grunderna för denna studie, där framställs 

implementeringsteorins förutsättningar, främst utifrån Lipskys teori om närbyråkrater och 

Lundquists villkor – förstå, vilja och kunna – för framgångsrik implementering. Dessa tre 
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aspekter operationaliseras även, och det återfinns en kortare redogörelse för tidigare forskning 

gällande läkarnas attityd till implementeringen av elektroniska patientjournaler. Kapitel 3 

innehåller beskrivning av metoder för insamling och analys av material, det vill säga här 

beskrivs intervjustudien och hur detta material har analyserats. I kapitel 4 presenteras det 

insamlade materialet och analysen av detta empiriska underlag. I kapitel 5 redogörs för 

studiens sammanfattande resultat, och slutsatser dras sedan utifrån detta. I slutet av detta 

kapitel diskuteras dessutom förslag till fortsatt forskning. Till studien bifogas två bilagor: 

Intervjuguide till läkarna och Intervjuguide för de tre kompletterande intervjuerna. 

 

 

2. Teorianknytning  

2.1. Implementeringsteori 

Hertting menar att implementering är en process som sker mellan politiska beslut och deras 

realisering (2014, 185). Det är dock sannolikt att beslut som fattas av beslutsfattarna inte alltid 

utförs framgångsrikt. Det uppstår ofta en skillnad mellan politikers avsikter och 

implementerad policy (Hertting 2014, 185). Denna implementeringsproblematik kan orsakas 

av tre huvudfaktorer: dåligt utförande (när det inte har genomförts vad som har avsetts), dålig 

politik (när det har genomförts men man har inte den önskade effekten) och otur (när det har 

genomförts och bör fungera men det inte gör det på grund av faktorer som beslutsfattarna inte 

kontrollerar). Utöver detta anger Cairney en fjärde orsak, nämligen deltagarnas orealistiska 

förväntningar (2012, 34).  

Det finns två grundläggande tillvägagångssätt när det gäller implementering: “top-

down” and “bottom-up”. Top-down tillvägagångssättet baseras på två relaterade antaganden – 

att beslut fattas (deskriptiv) eller bör fattas (preskriptiv) “på toppen”, dvs. av regeringen eller 

den lagstiftande makten, och utförs “på botten”. Bottom-up tillvägagångssättet ifrågasätter 

antagandet att regeringen har den största påverkan på politikens resultat (Cairney 2012, 37). 

Detta utvecklas närmare i kommande avsnitt. 

 

2.1.1. Lipskys teori om närbyråkrater 

Lipsky representerar bottom-up tillvägagångssättet när det gäller implementeringen genom sin 

teori om närbyråkrater (street-level bureaucrats). Han benämner offentliganställda (t.ex. 

lärare, läkare, socialarbetare, poliser och domare) som närbyråkrater då de inom ramen för 

sina arbetsuppgifter interagerar med medborgarna samt har en stor handlingsfrihet för att 
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utföra sitt arbete (Lipsky 2010, 3). Lipsky konstaterar att de tjänstemän som har täta kontakter 

med medborgare ofta uppträder på ett sätt som inte sanktioneras i gällande lagar, och kan 

även vara i strid med dem (Hupe & Hill 2007, 280). Detta händer primärt då närbyråkraterna 

har begränsad information och tid för att fatta beslut. Dessutom händer det ofta att de regler 

som närbyråkraterna måste följa inte överensstämmer med medborgarens problem som ska 

lösas (Tummers & Bekkers 2013, 529). Genom sitt osanktionerade agerande och skapande av 

rutinmetoder formar närbyråkraterna statens politik.  

Närbyråkraternas policyskapande funktioner byggs på två viktiga egenskaper som är 

förknippade med deras arbete: relativt hög grad av handlingsfrihet (“discretion”) och relativ 

självständighet från organisationen i vilken de är anställda (Hupe & Hill 2007, 280). Man 

konstaterar att genom handlingsfriheten ökar närbyråkraternas vilja att implementera en 

policy. Relationen mellan handlingsfriheten och implementeringsviljan är förmodligen 

förknippad med detta att en viss nivå av handlingsfriheten ökar den upplevda 

meningsfullheten för medborgarna och därigenom ökar också närbyråkraternas vilja att 

implementera en ny politik. Det antas i denna teori att genom implementeringen av en ny 

policy vill närbyråkraterna förbättra medborgarnas livskvalitet och när de vet att de har 

handlingsfriheten, känner de att de har större möjligheter att hjälpa andra människor 

(Tummers & Bekkers 2013, 529-530). Det kan i viss mån förklara närbyråkraternas ovilja mot 

reformer vars implementering inte upplevs hjälpa medborgarna i någon större utsträckning.  

Lipskys teori anses vara en viktig röst i diskussionen om närbyråkraternas roll 

i reformimplementeringen. Det finns dock forskare som kritiserar Lipskys resonemang. De 

hävdar att Lipsky inte tar hänsyn till skillnader mellan olika professioner som man kan 

klassificeras som närbyråkrater. Enligt kritikerna är det viktigt att göra en sådan indelning 

eftersom “olika yrkesgrupper har olika förutsättningar och möjligheter att påverka eller 

motverka politiska reformers genomförande” samt “varje yrkesgrupp har sina egna 

«karaktärsdrag» som kan påverka hur de ser på sin roll i reformprocessen och hur de 

i slutändan agerar vid implementeringen” (Winblad & Andersson 2010, 59).  

När det gäller medicinska professioner hävdar Hertting däremot att nuförtiden, på grund 

av en ökad betoning på utförlig bevakning förknippad med debiteringssystem, har läkarna fått 

allt mindre tid för medicin och omvårdnad (2014, 201). Dessa närbyråkrater får inte längre 

utrymme att följa sin yrkeskompetens utan måste “pricka av checklistor, rapportera och 

debitera” (Hertting 2014, 201). Det finns alltså risken att implementeringen blir helt 

avprofessionaliserad (Hertting 2014, 201). 



10 

Kritikerna av Lipskys teori om närbyråkrater hävdar också att forskarens tankegång 

måste nyanseras eftersom å ena sidan närbyråkraterna bör ses som politiska aktörer vars 

“handlingar i mötet med klienterna får politiska konsekvenser” (Winblad & Andersson 2010, 

58), men å andra sidan de inte “aktivt fattar beslut för att förverkliga en viss handlingslinje” 

(Winblad & Andersson 2010, 58) och i den här meningen kan de inte betraktas som politiska 

aktörer. 

 

2.1.2. Villkor för framgångsrik implementering 

Kritikerna av teorin om närbyråkrater anser också att Lipsky är för mycket aktörsfokuserad 

och inte tar hänsyn till strukturella faktorer, t.ex. organisatoriska förutsättningar och den 

politiska styrning, som begränsar närbyråkraternas handlingsfrihet. Lipsky tar inte heller 

hänsyn till hur viktigt en tydlig formulering av reformmål är. Närbyråkraterna bör alltså veta 

vad som förväntas av dem (Winblad & Andersson 2010, 58-59). De ovannämnda frågor 

behandlas däremot i Lundquists teori som anger villkor för framgångsrik implementering, 

dvs. förutsättningar “förstå”, “vilja” och “kunna”, som därför är att se som ett ypperligt 

komplement. 

Lundquist skapade ett analytiskt “verktyg” eller begreppsapparat som möjliggör att 

undersöka beredskapen att implementera en ny lag genom att han angav tre villkor som måste 

vara uppfyllda för att genomförande av beslut ska lyckas (1987, 43). För det första måste 

utföraren förstå beslutet, dvs. begripa beslutfattarens avsikter. I förståelse handlar det dock 

också om implementerarens manöverutrymme. Vedung ställer ett par frågor som återspeglar 

detta begrepp:  

 

“Är målen så allmänna att de ger implementerarna svängrum? Är styrmedel och tillvägagångssätt 

otydligt specificerade i interventionen? Hur ska de då förstås?” (2016, 84). 

 

För det andra måste utföraren vilja genomföra beslutet, vilket är förknippad med hens 

preferenser. Dessa kan påverkas exempelvis av utförarens allmänna politiska uppfattningar 

(Vedung 2016, 85). För det tredje måste utföraren kunna genomföra beslutet, dvs. ha 

nödvändiga resurser och inte vara begränsad av omgivningen i sina handlingar. Utföraren 

måste alltså ha förmåga att handla, dvs. vara utrustad med materiella och immateriella 

resurser som pengar eller kvalificerad personal (Vedung 2016, 86). 

Enligt Vedung är den mänskliga faktorn avgörande när det gäller implementeringen. 

Mycket hjälpsamma i genomförandet av reformer är entreprenörer, eldsjälar eller förkämpar 
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(dvs. människor som är starkt engagerade i saken). Om sådana finns i organisationen 

påskyndas implementeringen, men om de försvinner kan processen saktas ned och/eller 

stanna upp (Vedung 2016, 87). 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att trots vissa brister i Lipskys 

implementeringsteori så anses den vara lämplig att utgöra den teoretiska grunden för denna 

studie, förutsatt att Lundquists förutsättningar adderas och utgör en viktig komplettering till 

denna teori. 

 

2.2. Tidigare forskning 

Det finns många studier som undersöker hur förutsättningarna för införandet av elektroniska 

patientjournaler ser ut och fortskrider, vilken attityd läkarna har till denna reform och hur 

detta påverkar implementeringen. Det var dock överraskande svårt att hitta studier som 

undersöker frågan ur mer renodlad implementeringsteoretisk synvinkel. De flesta tillgängliga 

vetenskapliga artiklar fokuserar primärt på frågor som rör informationsteknologi och hinder 

i genomförandet av informationssystem. De valda studierna använder dock även 

samhällsvetenskapliga teorier i viss utsträckning, vilket gör dem relevanta att relatera till inom 

ramen för denna studie. 

Tjora och Scambler (2009) utforskar exempelvis i sin studie varför en snabb 

implementering av kliniska informationssystem (i synnerhet elektroniska patientjournaler) på 

sjukhus har misslyckad. De genomför undersökningar inom computer-supported cooperative 

work (CSCW) - ett tvärvetenskapligt forskningsfält mellan informatik och samhällsvetenskap. 

Baserat på erfarenheterna från Norge hävdar de att förutsättningen till den lyckade 

implementeringen av informationssystem är sjukhusets självmedvetenhet att det är ett socialt 

system. Sjukhuset styrs av sina egna regler och man bör alltid ta hänsyn till de specifika 

egenskaperna hos de olika medicinska yrkena och deras inverkan på driften av hela 

organisationen (Tjora & Scambler 2009, 519). Implementeringen av elektroniska 

patientjournaler lyckas alltså inte om personalen inte har en positiv inställning till denna 

reform. 

Frake m.fl. (2001) utforskar i sin studie läkarnas åsikter om olika hälso- och sjukvårds 

reformförslag, bl.a. om elektroniska patientjournaler. Undersökningen har genomförts som en 

enkät bland läkare i USA. Respondenternas svar har mätts på en 5-gradig Likertskala. 

Undersökningsresultaten visar att de flesta läkare har en positiv inställning till elektroniska 

patientjournaler och anser att denna reform skulle förbättra kvaliteten på hälso- och 

sjukvården (Frake m.fl. 2001, 30).  
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Boonstra och Broekhuis (2010) forskning har till syfte att identifiera, kategorisera och 

analysera hinder för implementeringen av elektroniska patientjournaler som läkare upplever. 

Författarna har genomfört en systematisk litteraturöversikt av texter från 1998 till 2009. Totalt 

har 22 vetenskapliga artiklar analyserats och åtta till varandra kopplade huvudkategorier av 

hinder för implementering identifierats: finansiella hinder, tekniska hinder, tid, psykologiska 

hinder, sociala hinder, juridiska hinder, organisatoriska hinder och processförändring. Särskilt 

anmärkningsvärda är tekniska hinder som innefattar bristen på datorkunskaper, brist på 

teknisk utbildning och stöd samt journalsystemets komplexitet och dess brist på 

anpassningsbarhet. Ett betydande hinder för implementeringen av elektroniska 

patientjournaler är också tiden. Datoriseringen kan sinka läkarnas arbete eftersom de måste ha 

extra tid för at lära sig att använda systemet och för att sedan mata in data i det. Psykologiska 

hinder inkluderar däremot läkarnas uppfattning om tvivelaktig kvalitetsförbättring förknippad 

med implementeringen av e-journaler samt deras oro att de kan förlora en professionell 

autonomi som ett resultat av detta. Som ett socialt hinder påpekar man exempelvis påverkan 

av reformimplementeringen på förhållandet mellan läkare och patienter. Anmärkningsvärd är 

också barriären som kallas “processförändring”. Implementeringen av elektroniska 

patientjournaler innebär en stor förändring i läkarnas arbetssätt som de ofta har utvecklat 

under många år. Som problem inom denna kategori anger man: bristen på en lämplig 

organisationskultur, bristen på incitament, ett individuellt och lokalt motstånd, bristen på 

gemenskapens deltagande samt bristen på ledarskap (Boonstra & Broekhuis 2010). 

En liknande underökning till den ovannämnda genomfördes av Khalifa (2013). Syftet 

med studiet var även där att identifiera, kategorisera och analysera hinder för antagandet av 

elektroniska patientjournaler som upplevs av hälso- och sjukvårdspersonal (Khalifa 2013, 

335). Undersökningen genomfördes på två stora sjukhus i Saudiarabien, ett privat och ett 

offentligt. För att samla data användes ett frågeformulär som fylldes i av 158 slumpmässigt 

valda respondenter. I denna studie identifierades sex huvudkategorier av hinder: mänskliga 

hinder (förknippade med övertygelser, beteenden och attityder), professionella hinder 

(förknippade med karaktären av jobb inom hälso- och sjukvården), tekniska hinder 

(förknippade med datorer och teknik), organisatoriska hinder (förknippade med 

sjukhusledningen), finansiella hinder (förknippade med pengar och finansiering) samt 

juridiska hinder (förknippade med lagar, regler och lagstiftningar). Det bör nämnas att de 

anställda på det offentliga sjukhuset hade fler klagomål och oro än de anställda på det privata 

sjukhuset, särskilt när det gäller de tekniska och organisatoriska faktorerna. Anledningen till 

detta var ett gammalt journalföringssystem som inte kunde uppfylla de ökande behoven samt 
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brist på erfarenhet i implementeringen av datorsystem. Från studien framgår att mänskliga och 

finansiella hinder har den största påverkan på implementeringen av elektroniska 

patientjournaler (Khalifa 2013, 335-339).  

Biruk m.fl. (2014) har genomfört en undersökning vars syfte var att bedöma 

vårdpersonalens beredskap till användning av elektroniska patientjournaler samt att identifiera 

faktorer som påverkar detta. Denna kvantitativa studie genomfördes på tre sjukhus 

i nordvästra Etiopien från januari till juli 2013, där 606 respondenter besvarade en enkät. 

Undersökningsresultaten indikerar att drygt hälften (54,1 %) av deltagande är beredda att 

använda ett patientjournalsystem. Detta varierade beroende på kön, ålder, kunskaper, attityder 

och datorrelaterade färdigheter. Manlig vårdpersonal var t.ex. 1,87 gånger oftare beredd att 

implementera patientjournalsystemet än kvinnlig vårdpersonal. Likaså var respondenterna 

med goda kunskaper om patientjournalsystem 2,12 gånger oftare redo för implementeringen 

jämfört med vårdpersonal med dåliga kunskaper. Vidare var vårdpersonal med en positiv 

attityd till elektroniska patientjournaler 2,63 gånger oftare beredd att implementera än andra 

respondenter. För att öka chanser till en framgångsrik implementering bör man alltså öka 

medvetenhet, kunskap och kompetens om elektroniska patientjournaler hos 

sjukvårdspersonalen (Biruk m.fl. 2014).  

Sammanfattningsvis presenterar de ovannämnda studierna viktiga bidrag för hur 

implementeringen av elektroniska patientjournaler genomförs och vilken roll inställningen till 

detta bland hälso- och sjukvårdspersonal, och i synnerhet läkare, spelar för implementering. 

Dessa studier var genomförda i olika nationella kontext och med lite olika metoder, mot 

bakgrund av detta är denna studie att se som ytterligare ett bidrag (fall) att foga till fältet där 

jag genom denna studie kan addera den polska kontexten och se vilka aspekter framträder 

som särskilt viktiga för implementeringen där.  

 

2.3. Operationalisering 

Som framgått ovan så utgår implementeringsteorin från primärt tre aspekter för att undersöka 

och förklara ett besluts och/eller policys implementering, nämligen om den/de som förväntas 

genomföra insatsen förstår, vill och kan. Konkret så har jag inom ramen för denna studie 

operationaliserat dessa tre aspekter med följande frågor för att kunna fånga dem såväl 

empiriskt som analytiskt (se Bilaga 1 för ett mer utvecklade frågebatterier kring dessa tre 

teman). 
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För att undersöka läkarnas förståelse av reformen tillfrågas de: 

- om de ser några för- och/eller nackdelar med patientjournaler i elektronisk form både 

för deras egen del och för patienten samt för hälso- och sjukvården i stort, 

- om de har deltagit i utbildningar/konferenser om införandet av elektroniska 

patientjournaler och hur de bedömer deras användbarhet, 

- hur de bedömer sina (och andras) kunskaper om elektroniska patientjournaler. 

 

För att undersöka läkarnas vilja till att föra patientjournaler i elektronisk form tillfrågas de: 

- vad tycker de om den lagstadgade skyldigheten att göra det, 

- vilken attityd har, enligt dem, deras överordnade till detta, 

- om något uppmuntrar och/eller avskräcker dem från detta, 

- om reformen kan ändra deras arbetssätt. 

 

För att undersöka om läkarna överhuvudtaget kan implementera reformen tillfrågas de: 

- hur de bedömer sina datakunskaper, 

- om de har fått tillgång till en hårdvara och ett journalföringssystem,  

- vad de tycker om journalföringssystemets funktionalitet, 

- om de har tränats tillräckligt i hanteringen av journalföringssystem. 

 

 

3. Metod och material 

3.1. Forskningsdesign och val av fall 

Denna studie genomförs på ett distriktssjukhus i nordöstra Polen. Det valda sjukhuset skiljer 

sig inte väsentligt från andra polska distriktssjukhus, utan utgör ett så kallat typiskt fall. 

Sjukhusledningen har köpt den nödvändiga utrustningen och ett journalföringssystem för 

några år sedan men trots detta hålls patientjournaler till stor del fortfarande i pappersform. 

Man kan alltså anta att det finns något problem med implementeringen av elektroniska 

patientjournaler och därför är detta fall lämpligt för att närmare undersöka 

implementeringsproblemets orsaker. Förutsättningarna tycks finnas, vilket gör detta till ett 

intressant fall att studera närmare för att se varför reformen ännu inte har implementeras och 

om svaret går att finna i implementeringsteorins grundförutsättningar förstå, vilja och/eller 

kunna. 
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Denna studie är alltså en fallstudie. Fallstudien är en djupgående studie av specifika 

“enheter” vilken kan studeras genom en rad olika metoder (intervjuer, frågeformulär/enkäter, 

observation osv.), syften och urvalstekniker. En fallstudie kan vara av förklarande eller 

beskrivande till karaktär. Medan förklarande fallstudier vanligtvis ofta är mer kvantitativa och 

deduktiva, är explorativa och deskriptiva fallstudier däremot mer kvalitativa och induktiva till 

sin karaktär (David & Sutton 2016, 149). Fallstudiemetoden har både starka och svaga sidor. 

Som en fördel kan en djupare inblick på frågan anges, vilket forskaren får på grund av den 

relativt långa tid och den stora uppmärksamheten som ägnas till undersökningen av det 

specifika fallet. Fallstudiemetoden möjliggör även att identifiera och förklara orsaker och är 

lämpade för “analytisk induktion”. Tyvärr måste de teorierna som utvecklas genom 

fallbaserad forskning sedan prövas med andra metoder, vilket kan lyftas som en potentiell 

nackdel (David & Sutton 2016, 154-155). 

 

3.2. Intervjuer, material och källkritik 

Som datainsamlingsmetod för denna studie har använts semistrukturerade intervjuer. 

Respondenterna, som har intervjuats ansikte mot ansikte, har utgjorts av personer som är 

anställda på sjukhuset, framför allt läkare som arbetar på sjukhusets olika avdelningar men 

också andra personer, t.ex. en representant för sjukhusledningen, en överläkare samt en IT-

specialist, vilket har möjliggjort att titta på problemet från olika vinklar och utforska det på 

djupet. Urvalet av personer som har intervjuats var selektivt. De har valts utifrån min egen 

uppfattning om vilka personer som har lämpat sig för undersökningen, inte minst utifrån 

syftet att primär fånga läkares syn och inställning till e-journaler, så har läkare som för 

patientjournalen valts ut i och med att de är huvudobjekten för undersökningen. Det är deras 

attityder till reformen om elektroniska patientjournaler som är de viktigaste i denna studie. Jag 

har dock också intervjuat sjukhusdirektören för att erhålla ytterligare information om 

tillgängliga resurser och hennes planer när det gäller implementeringen av elektroniska 

patientjournaler. Ytterligare en kompletterande intervju har gjorts med en överläkare på en av 

sjukhusets avdelningar eftersom han kunde svara på frågan om eventuella incitament och 

påtryckningar som har utövats för att “uppmuntra” sjukvårdspersonalen till att föra 

patientjournaler i elektronisk form. Jag har dessutom intervjuat en IT-specialist som har hjälpt 

läkarna om det har uppstått något problem förknippad med användningen av det elektroniska 

journalföringssystemet. Intervjuerna med olika grupper har skilt sig åt och de tre sista 

intervjuerna med annan sjukhuspersonal än läkarna har använts för att triangulära, validera 

och/eller stärka resultaten från intervjuerna med läkarna. Sammantaget har sju läkare (två 
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kvinnor och fem män i ålder från 42 till 61) samt tre andra informanter intervjuats. 

Intervjuerna med läkarna varade i mellan 12 och 52 minuter, och var cirka en halvtimme 

i genomsnitt, medan intervjuerna med de andra informanterna varade mellan 15 och 20 

minuter. 

Intervjuerna har varit semistrukturerade, det vill säga frågornas form och ordning har 

varierat (David & Sutton 2016, 113) samt följdfrågor och klargörande frågor har tillkommit 

vid behov. De har också varit ostandardiserade eftersom ett större djup och personlig 

detaljrikedom på detta sätt kan uppnås (David & Sutton 2016, 113), vilket strävas efter 

i denna typ av studie. Jag har utformat öppna, halvstrukturerade frågor utifrån 

implementeringsteorins tre teman som återfinns som en bilaga till uppsatsen. Intervjuguiden 

med läkarna finns med som Bilaga 1, och intervjuguiden som användes i de tre 

kompletterande intervjuerna finns med som Bilaga 2. 

Intervjuerna har arrangerats i förväg och de intervjuades samtycke för att delta 

i undersökningen har inhämtats (varje person som bjöds in ville delta i intervjun). De har även 

utlovats anonymitet så tillvida att deras identitet bevaras konfidentiellt samt “att de personliga 

identifierarna hålls åtskilda från andra data och lagras i ett separat format” (David & Sutton 

2016, 121).  

Intervjuerna har genomförts i personernas naturliga miljöer, det vill säga på deras 

arbetsplatser eftersom “de vanliga rutinerna ökar möjligheten att få fram valida data” (David 

& Sutton 2016, 119). Detta krävde dock att jag valde en lämplig tid för samtal (exempelvis 

när läkarnas inte genomförde ronder), jag var även förberedd på eventuella avbrott under 

intervjuerna (på grund av ett akut försämrat tillstånd för någon patient, brådskande 

telefonsamtal, samtal med patienternas familjer etc.).  

För att inte missa någon viktig information har samtliga intervjuer spelats in samtidigt 

som anteckningar har förts (de skulle ha varit användbara om det exempelvis skulle ha 

uppstått tekniska problem med utrustningen). Varje intervju har därefter transkriberats. Jag 

har gjort detta personligen för att lättare komma ihåg alla frågor som har tagits upp i samtalet, 

vilket underlättar vid analysen av intervjuerna. Eftersom intervjuerna har genomförts på 

polska har de även översatts till svenska (åtminstone de viktigaste citaten).  

Sammanfattningsvis går det att konstatera att semistrukturerade djupintervjuer som en 

datainsamlingsmetod har både fördelar och nackdelar. Till skillnad från kvantitativa metoder 

möjliggör de “att titta djupare”, att utforska någons åsikter och värderingar och inte bara en 

numerär. Om en respondent inte har svarat på någon fråga har jag dessutom kunnat ställa 

klargörande frågor samt kontrollera och se till alla frågor har besvarats. Som en nackdel kan 
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dock anges att en djupintervju tar relativt lång tid (både samtalet och transkriberingen) och 

kan vara stressande för såväl den som intervjuar och den som intervjuas (ett samtal med en 

främling, tekniska frågor kopplade till inspelningen osv.). Det uppstår dessutom en fråga om 

respondenten kanske svarar så som det förväntas (det vill säga “politiskt korrekt”) snarare än 

helt sanningsriktigt. 

Med dessa problem är begreppen validitet och reliabilitet förknippade. Validiteten 

betyder: “i vilken utsträckning vi verkligen undersöker det vi anser att undersöka” (Bjereld 

m.fl. 2009, 112). Med andra ord utgör det “graden av överensstämmelse mellan den teoretiska 

och den operationella definitionen” (Bjereld m.fl. 2009, 112-113) samt även mellan den 

teoretiska definitionen och empirin (Bjereld m.fl. 2009, 116). En kvalitativ intervju skapar 

villkor för större intern validitet, men eftersom en mindre grupp än t.ex. i en 

enkätundersökning studeras kan undersökningen förlora extern validitet (generaliserbarhet) 

(David & Sutton 2016, 33). I denna studie har implementeringsteorins tre ben – förstå, vilja 

och kunna - operationaliserats till intervjufrågor för att säkerställa den interna validiteten. Ett 

begränsat antal intervjuade personer har dock orsakat att undersökningen har förlorat den 

externa validiteten. 

Reliabilitet är däremot beroende på hur det mäts och rör “förhällandet mellan den 

operationella definitionen och undersökningsobjektet (empirin)” (Bjereld m.fl. 2009, 116). 

För att pröva det kan en annan forskare upprepa delar av undersökningen och jämföra 

resultaten – om de är samma betyder det att undersökningen visar god intersubjektivitet. När 

det gäller intervjuer kan dock t.ex. “personkemi” mellan intervjuare och intervjuad eller den 

ovannämnda politiska korrektheten leda till skeva resultat (Bjereld m.fl. 2009, 115). 

Dessutom kan bristen på en sträng ordning av frågor leda till reliabilitetsproblem, därför att 

det är svårare att jämföra intervjuar (David & Sutton 2016, 33). I denna studie har jag försökt 

säkerställa en hög grad av reliabiliteten genom att hålla sig strikt till intervjuguider.  

 

3.3. Innehållsanalys och kodningsram för insamlade data 

De genomförda intervjuerna har analyserats med hjälp av innehållsanalys. Innehållsanalysen 

är en av två huvudtyper av textanalys (den andra är diskursanalys). Detta verktyg fokuserar på 

“dechiffreringen” av texter och tar hänsyn till att samma ord kan betyda olika saker såväl som 

olika ord kan beskrivas samma sak i andra situationer (David & Sutton 2016, 266).  

Innehållsanalysen kan ha mer kvantitativa former (när man försöker räkna hur ofta ett 

tema återkommer i texten) eller mer kvalitativa former (när det inte bara räknas antalet 

förekomster utan också undersökas vad som händer när dessa förekomster inträffar). I denna 
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typ av textanalyser spelar kodning en mycket viktig roll. Genom kodningen förstår man 

identifieringen av gemensamma teman i de analyserade texterna, vilket möjliggör kopplingar 

och en datareducering (David & Sutton 2016, 266).  

En form av innehållsanalysen är kvalitativ innehållsanalys som utgör ett slags 

mellanform mellan “mer deduktiva former av kvantitativ innehållsanalys och en mer induktiv 

och småskalig diskursanalytisk forskning” (David & Sutton 2016, 271) och den här typen av 

textanalys används i denna studie. Enligt litteraturen är innehållsanalysen lämplig om det 

finns en stor mängd av texter eftersom man på detta sätt kan identifiera centrala teman, göra 

kopplingar och datareducering (David & Sutton 2016, 289). Inom ramen för denna studie 

finns en relativt stor mängd text, baserad på de intervjuer som genomförts och transkriberats.  

 

Tabell 1. Kodningsram och operationaliseringar för att fånga läkarnas syn på 

implementeringen av elektroniska patientjournaler 

Operationaliseringar 

Förstanivåkoder 

Förstå Vilja Kunna 

Andranivåkoder 

F
ö
rs

tå
 

Ser läkarna några för- och/eller nackdelar 

med patientjournaler i elektronisk form 

både för deras egen del och för patienten 

samt för hälso- och sjukvården i stort? 

Reformens 

fördelar och 

nackdelar 

  

Har läkarna deltagit i 

utbildningar/konferenser om införandet 

av elektroniska patientjournaler och hur 

bedömer de deras användbarhet? 

Externa 

utbildningar och 

konferenser för 

läkare 

  

Hur bedömer läkarna sina kunskaper om 

elektroniska patientjournaler? 

Kunskap om 

reformen 
  

V
il

ja
 

Vad tycker läkarna om den lagstadgade 

skyldigheten att föra elektroniska 

patientjournaler? 

 
Uppfylla plikt och 

följa utvecklingen 
 

Vilken attityd har, enligt läkarna, deras 

överordnade till elektroniska 
patientjournalföring? 

 Chefers roll  

Uppmuntrar och/eller avskräcker läkarna 

något från elektroniska 

patientjournalföring? 

 Tidsaspekt   

Kan reformen ändra läkarnas arbetssätt?  
Förändring i 

arbetssätt 
 

K
u

n
n

a
 

Hur bedömer läkarna sina 

datakunskaper? 
  Datakunskap 

Har läkarna fått tillgång till en hårdvara 

och ett journalföringssystem 
  

Tekniska 

kapaciteter 

Vad tycker läkarna om 

journalföringssystemets funktionalitet? 
  

Systemets 

funktionalitet 

Har läkarna tränats tillräckligt 

i hanteringen av journalföringssystem? 
  

Tillgång till 

tekniskt stöd 
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Genom kodningen av erhållna svar har jag identifierat vad som påverkar läkarnas attityd till 

implementering av reformen om elektroniska patientjournaler och om deras inställning är 

övervägande positiv eller negativ. För att uppnå detta mål har jag använt sociologiska koder, 

det vill säga koder hämtade från teorin i detta område, som förstanivåkoder. I mitt fall 

förknippas de med Lundquists tre villkor för en framgångsrik implementering. 

Andranivåkoder är däremot latenta koder, det vill säga termer eller teman som identifieras 

i texterna, även om terminologi som används i olika texter skiljer sig åt varandra. I denna 

studie har jag använt dessutom en induktiv kodning vilket menar att koden skapades efter 

insamlingen av data (David & Sutton 2016, 274). I Tabell 1 presenteras kodningsramen som 

utvecklades under analysen av den insamlade datan, men som utgår ifrån och bygger på de 

operationaliseringar som gjordes i studiens teoridel. 

Som förstanivåkoder användes de teoretisk genererade begreppen förstå, vilja och 

kunna. Efter analysen av de transkriberade intervjuerna skapades elva andranivåkoder som 

tilldelades till dessa tre förstanivåkoder. Eftersom andranivåkoderna endast skapades under 

analysen av det insamlade materialet, kunde man inte antas i förväg hur många 

andranivåkoder skulle ha skapats och i vilken mängd skulle de ha tilldelats till varje kategori. 

Detta berodde till stor del på respondenternas kunskaper och förståelser samt vilka problem 

förknippade med elektroniska patientjournaler de upplevde. I detta fall var svaren gällande 

reformens förståelse minst omfattande, därför identifierades i denna kategori bara tre 

andranivåkoder, medan i de “vilja” och “kunna” kategorierna däremot identifierades fyra 

andranivåkoder i vardera kategorin.  

 

 

4. Empiri och analys 

Detta kapitel följer och bygger på implementeringsteorins tre ben: förstå, vilja och kunna, som 

för analysens skull försökts renodlats men de är inte svart/vita och helt åtskilda i verkligheten, 

utan ibland tangerar varandra och bygger på varandra så att säga. 

 

4.1.  “Förstå” 

Till denna kategori har jag identifierat tre andranivåkoder: “reformens fördelar och 

nackdelar”, “externa utbildningar och konferenser för läkare” samt “kunskap om reformen”. 
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4.1.1. Reformens fördelar och nackdelar 

Enligt intervjuerna med läkarna framkom att samtliga av dem endast lyfte ett fåtal fördelar av 

reformen, samt att nästan alla av dessa fördelar enkom har betydelse för läkaryrket. Läkarna 

påpekade framförallt en ökad tillgänglighet till patientjournaler som en fördel. De sade bland 

annat: 

 

“Om patienten behandlades tidigare på vårt sjukhus, kan jag titta omedelbart på hens journal. Jag 

behöver inte längre gå till sjukhusarkivet för att låna den.” (Läkare C, författarens översättning) 

 

“Det är underbart att jag kan kolla patientens laboratorieresultat i journalföringssystem direkt efter 

tagningen och behöver inte vänta på dessa resultat i pappersform.” (Läkare G, författarens 

översättning) 

 

Vissa av läkarna såg dock överhuvudtaget inte alls nyttan av denna lösning. Läkarna från en 

av sjukhusets avdelningar sade: 

 

“För mig är det den gamla medicinska dokumentationen helt onödig. Jag har nästan aldrig läst den. 

Kanske i psykiatri eller någon avdelning där kroniska sjukdomar botas. Men på vår avdelning 

botar vi inga kroniska sjukdomar utan akuta.” (Läkare E, författarens översättning) 

 

“Vi är inte alls intresserade av detta. Man måste förstå att dessa möjligheter som ett 

journalföringssystem faktiskt ger ska av oss inte alls användas.” (Läkare F, författarens 

översättning) 

 

När det gäller reformens fördelar sett ur ett patientperspektiv hade läkarna problem att ange 

några sådana:  

 

“Ärligt talat så vet jag inte om det överhuvudtaget spelar någon roll för patienten om hens journal 

skrivs på dator eller med penna.” (Läkare C, författarens översättning) 

 

Några pekade emellertid på bättre läsbarhet av hela dokumentationen och framför allt recept: 

 

“Det är fint att recept är läsbara och människor inte längre klagar på min handstil.” (Läkare E, 

författarens översättning) 

 

En av läkarna sammanfattade vikten av reformen på följande sätt: 
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“Enligt min uppfattning är reformen bra för patienter. När läkaren har tillgång till hela 

patientjournalen är det fördelaktigt för patienten därför att läkaren inte längre kan säga att hen inte 

kan sätta en snabb diagnos, eftersom hen inte vet på vilket sätt patienten behandlats tidigare. 

Reformen är också fördelaktigt för hela hälso- och sjukvårdssystemet eftersom staten tack vare den 

kan ha kontroll över allt, inte bara över patienten, utan också över oss, läkarna.” (Läkare G, 

författarens översättning)  

 

Sjukhusdirektören, till skillnad från läkarna, pekade däremot främst på reformens fördelar sett 

ur ett patientperspektiv: 

 

“De ska ha tillgång till sina journaler via nätet, samt de ska inte längre behöva ta med sig en stor 

mängd pappersjournaler när de ska gå på ett läkarbesök vid en annan vårdcentral.” 

(Sjukhusdirektör, författarens översättning) 

 

Sjukhusdirektörens ställning kunde bero på att hon inte var läkare och därför tittade på 

reformen ur patientens synpunkt. 

 

4.1.2. Externa utbildningar och konferenser för läkare 

De intervjuade läkarna klagade över bristen på externa kurser och konferenser som skulle 

hjälpa till att stötta och förklara varför implementeringen av elektroniska journaler är viktig 

samt bidra till utbyte av erfarenheter och god praxis mellan sjukhus. Bara en av dem har 

deltagit i någon typ av utbildningsinsats, men denna konferens organiserades av ett privat IT-

företag som var mer fokuserad på att sprida reklam för sina produkter än på 

kunskapsöverföring: 

 

“Det var för två år sedan. Man började tala om elektroniska patientjournaler då, men de som hade 

organiserat konferensen visste själva lite om detta.” (Läkare B, författarens översättning) 

 

Alla läkarna deltog däremot i övningar på sjukhuset men dessa fokuserade enbart på 

hanteringen av journalföringssystemet, alltså endast tekniska aspekter av elektroniska 

patientjournaler: 

 

“Jag har övat individuellt hur elektroniska patientjournaler bör föras i datorsystemet. Jag 

uppskattar verkligen nyttan av dessa övningar eftersom jag tack vare dem kan klara mig själv utan 

att be andra om hjälp.” (Läkare G, författarens översättning) 
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Bristen på konferenser och externa utbildningar gällande reformen om e-journaler gjorde att 

läkarna bara fokuserade på tekniska aspekter när det gäller användningen av 

journalföringssystem i stället för reformens syfte.  

 

4.1.3. Kunskap om reformen 

Såsom tidigare nämnts resulterade avsaknad av externa konferenser och utbildningar om 

reformen att läkarna upplevde sig ha begränsade kunskaper om denna reform. De sade rakt på 

sak: 

 

“Jag vet fortfarande inte vad jag inte vet.” (Läkare B, författarens översättning) 

 

“Jag måste lära mig ännu mycket mer om det. Jag upptäcker mina kunskapsluckor hela tiden på 

jobbet. Anledningen till detta är, enligt min uppfattning, bristen på professionella utbildningar. 

Därför måste vi (läkarna på avdelningen) lära oss av varandra. Om någon får besked om något 

nytt, delar hen den nyheten med oss andra.” (Läkare C, författarens översättning). 

 

På grund av detta kan man konstatera att åtgärder måste vidtas för att öka förståelsen för 

reformen om elektroniska patientjournaler bland läkarna. 

 

4.2. “Vilja” 

Till denna kategori tillhör fyra andranivåkoder: “uppfylla plikt och följa utvecklingen”, 

“chefers roll”, “tidsaspekt” samt “förändring i arbetssätt”. 

 

4.2.1. Uppfylla plikt och följa utvecklingen 

På frågan varför läkarna för patientjournaler i elektronisk form (med antagandet att de gör 

det) svarade nästan alla läkare att det å ena sidan är deras plikt och å andra sidan att det råder 

sådana trender i världen och att de inte vill hamna på efterkälken: 

 

“Alla i världen går i denna riktning och man kan inte stoppa det. Det är vår plikt och vi måste 

anpassa oss. Jag antar att det inte finns någon annan väg just nu.” (Läkare C, författarens 

översättning) 

 

“Allting förändras med tiden och nuförtiden för de flesta vårdinrättningar patientjournaler 

i elektronisk form, därför gör jag också det.” (Läkare A, författarens översättning)  
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“Vi befinner oss i Europa och därför bör vi anpassa oss till europeiska lösningar när det gäller 

patientjournalföring. Jag tycker att detta bör vara standardiserat i hela Europa.” (Läkare B, 

författarens översättning) 

 

Läkare E och F sade däremot bara att de tvingades av sjukhusledningen till att föra 

elektroniska patientjournaler: 

 

“Varför gör vi det? Eftersom sjukhusdirektören kräver detta av oss.” (Läkare E, författarens 

översättning) 

 

Detta bekräftades också av sjukhusdirektören. Hon medgav att det helt enkelt förväntades från 

läkarna att de skulle föra patientjournaler i elektronisk form, trots att det enligt Lagen om 

informationssystemet inom hälso- och sjukvården (Dz.U. 2016: 1535) ska vara deras plikt 

endast från 1 januari 2018: 

 

“Elektroniska patientjournaler är framtiden och vi måste anpassa sig till detta. Vi har inget annat 

val.” (Sjukhusdirektör, författarens översättning)” 

 

Man kan konstatera alltså att de flesta läkarna och sjukhusledningen var helt överens i detta 

fall. 

 

4.2.2. Chefers roll 

De flesta läkarna sade att de inte upplever en särskild press från sina chefer när det gäller 

patientjournalföringen i elektronisk form, eftersom de redan uppfyllde denna skyldighet: 

 

“Om sjukhuset är skyldig att föra elektroniska patientjournaler i enlighet med lagen, så måste 

chefer naturligtvis kräva detta från mig. De uppmuntrar mig inte till att göra det på något särskilt 

sätt men de upprepar bara att deadline ofrånkomligt närmar sig.” (Läkare A, författarens 

översättning) 

 

“Jag känner inte någon särskild press på mig eller några särskilda förväntningar. När jag blev 

anställd informerades jag om mina skyldigheter som omfattades bl.a. patientjournalföring 

i elektronisk form. Därför behöver mina överordnade inte uppmuntra mig eftersom jag redan gör 

det.” (Läkare G, författarens översättning) 

 

Det fanns dock röster som påvisade att det inte var självklart för alla läkarna. Minst en 

avdelningschef hade troligen en negativ inställning till reformen om e-journaler, vilket också 
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påverkade den underställde personalen negativt och helt enkelt avsträckte den från en 

elektronisk patientjournalföring:  

 

“Jag upplever inte att min överordnade förväntar sig att jag ska föra elektroniska patientjournaler.” 

(Läkare F, författarens översättning) 

 

Denna bild kan ställas mot det svar sjukhusdirektören gav med anledning av detta: 

 

“Jag har inte uppmuntrat läkarna till patientjournalföring i elektronisk form eftersom det är deras 

plikt. Jag bör snarare straffa dem om de inte anpassar sig till detta.” (Sjukhusdirektör, författarens 

översättning) 

 

Även den intervjuade överläkaren menade att det är en självklarhet att patientjournaler ska 

föras elektroniskt: 

 

“En elektronisk patientjournalföring accepteras helt av personal på min avdelning och därför 

behöver jag inte uppmuntra någon till den.” (Överläkare, författarens översättning) 

 

Tyvärr togs en sådan ställning (som nämnts tidigare) troligen inte av alla avdelningscheferna 

i sjukhuset. 

 

4.2.3. Tidsaspekt 

Några läkare angav att de tack vare datasystemet kunde spara tid som användes till 

patientjournalföring: 

 

“När man väl behärskar användningen av journalföringssystemet går journalföringen i denna form 

snabbare än i pappersform.” (Läkare A, författarens översättning) 

 

“En av fördelar med journalföringssystemet är att journalföringen sker mycket snabbare nu än att 

skriva för hand.” (Läkare B, författarens översättning) 

 

Det fanns dock läkare som tyckte motsatsen, dvs. att patientjournalföringen i elektronisk form 

tar längre tid än i pappersform: 

 

“Det som avskräcker mig mest vad gäller en patientjournalföring i elektronisk form är att det är en 

tidskrävande lösning. Man måste helt enkelt spendera mer tid på journalföringen. Är det 

fördelaktigt för patienten? Antagligen inte, eftersom man har mindre tid för patienter då.” (Läkare 

E, författarens översättning) 
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“Journalföringen i elektronisk form tar mer tid än i pappersform. Anledningen till detta är att jag 

själv måste göra allt nu och tidigare en del gjorde en läkarsekreterare. Jag skriver mycket 

långsammare än hon därför tycker jag att en förändring i systemet bör göras för att hon kunde 

skriva och jag bara godkänna detta.” (Läkare F, författarens översättning) 

 

En av läkarna påpekade att bara en del av medicinsk dokumentation fördes i elektronisk form 

för närvarande, vilket gjorde att vissa uppgifter dupliceras (i datasystemet och på pappret) och 

detta tog onödigt lång tid: 

 

“För närvarande måste jag föra patientjournaler på två sätt - i pappersform och i systemet. Det tar 

mycket tid. Därför har jag blandade känslor. Jag skulle föredra att göra det bara en gång, antingen 

på pappret eller i systemet.” (Läkare G, författarens översättning) 

 

Här ser vi alltså att det rådde delade meningar bland läkarna huruvida elektronisk 

patientjournaler sparar eller kräver mer tid. 

 

4.2.4. Förändring i arbetssätt 

En del av läkarna sade att införandet av elektroniska patientjournaler hade en positiv eller 

neutral inverkan på deras arbetssätt: 

 

“Redan nu har det orsakat förändringar, men jag skulle inte vilja återvända bara till penna och 

pappersform.” (Läkare C, författarens översättning) 

 

“I framtiden ska det visserligen vara mer arbete med datorn och man ska ägnas mer tid till 

elektroniska patientjournaler. Men samtidigt ska man inte behöva föra dem i en traditionell form. 

Alltså tror jag att tiden som ägnas åt patientjournalföring ska förkortas om dataprogrammet och 

datorn fungerar bra.” (Läkare A, författarens översättning)  

 

“Några saker har ändrats med införande av journalföringssystem, men det är svårt att säga om det 

på något sätt har påverkat mitt arbetssätt. När det gäller mitt förhållande till patienten ändrade det 

ingenting. Patienten är viktigaste i mitt arbete och måste behandlas på ett visst sätt. Och när det 

gäller bara journalföring så är det en liten förändring för mig. Förutom det att jag skriver 

långsammare på tangentbordet än med penna.” (Läkare G, författarens översättning) 

 

Vissa läkare noterade däremot också reformens negativa inverkan: 
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“Arbetssättet har dramatiskt förändrats, men inte bara på gott. Det är bra för dem som har 

datakunskaper på högre nivå. Men om någon har problem med datorer i allmänhet kan det vara 

stressande för honom. Det är samma som att köra en bil.” (Läkare D, författarens översättning) 

 

“Enligt min uppfattning bör läkarsekreterare skriva notiser från ronder och alla andra saker av 

denna typ i ett sådant system och inte läkare. För mig är det ett fullständigt slöseri med läkarnas 

arbetstid. Det bör inte vara så att vi sitter och skriver i systemet hela dagen. För mig är det helt 

meningslöst.” (Läkare F, författarens översättning) 

 

“Nuförtiden går vi på ronder med en läkarsekreterare och vi dikterar och hon skriver allt. Vi vill 

inte ändra detta arbetssätt.” (Läkare E, författarens översättning) 

 

Sammanfattningsvis nämnde läkare D arbetet vid dator som reformens negativa sida, eftersom 

det kan vara stressande för människor med dåliga datakunskaper. De andra läkarnas ovilja 

mot elektroniska patientjournaler påverkades däremot i hög grad av nödvändigheten att 

personligen mata in data i journalföringssystemet, eftersom det var en läkarsekreterare som 

hade skrivit in uppgifter i patientjournaler i pappersform och läkaren bara hade godkänt dem. 

 

4.3. “Kunna” 

Till denna kategori tillhör fyra andranivåkoder: “datakunskap”, “tekniska kapaciteter”, 

“systemets funktionalitet” samt “tillgång till tekniskt stöd”. 

 

4.3.1. Datakunskap 

Vad gäller tekniska kunskaper och datakunskaper i stort, så sade de flesta av de intervjuade 

läkarna att dem är något bristfälliga i deras fall, i större eller mindre grad. På frågan, hur de 

bedömer sina färdigheter när det gäller användningen av datorsystem, svarade de: 

 

“Ganska bra, tillräckligt för att effektivt navigera i systemet, men jag är säkert ingen specialist när 

det gäller datorer.” (Läkare G, författarens översättning) 

 

“Inte så dåligt, fastän jag inte har läst några kurser i datakunskap. Jag är självlärd.” (Läkare B, 

författarens översättning) 

 

“Mina datakunskaper är på en låg nivå. Av vad datorer kan, använder jag bara en hundradel. Detta 

beror på att jag aldrig har lärt mig grunderna.” (Läkare E, författarens översättning) 

 

“Dåligt, jag har ingen utbildning i datakunskap. Bara återger jag vad jag har lärt mig om det här 

systemet.” (Läkare C, författarens översättning) 
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Detta var i sin tur något som den intervjuade IT-specialisten verifierade i den intervju som 

genomförts med honom: 

 

“Det finns en slags ovilja bland vissa läkare mot att lära sig, eftersom det tar mycket tid som de 

istället kan ägna åt patienter. Alltså grundar sig oviljan i detta, men när det gäller särskilt de äldre 

läkarna vill de också helt enkelt inte lära sig något nytt i den här åldern. De yngre läkarna är mer 

angelägna att lära sig.” (IT-specialist, författarens översättning) 

 

Sammantaget kunde de flesta läkarna använda journalföringssystemet utan problem, trots att 

deras datakunskaper inte var de bästa. Tyvärr ville vissa läkare inte lära sig eller deras ålder 

utgjorde ett stort hinder för lärande. 

 

4.3.2. Tekniska kapaciteter 

Några läkare bedömde sjukhusets tekniska utrustning för att föra patientjournaler i elektronisk 

form som tillräcklig: 

 

“Jag har fått tillgången till dator, journalföringsprogram samt en utbildning i användningen av det 

här programmet och jag tycker att det räcker för att föra patientjournaler i elektronisk form utan 

några problem.” (Läkare A, författarens översättning) 

 

Men läkarna noterade också några brister när det gäller utrustning och programvarulicenser: 

 

“Arbetsgivaren har förvisso skapat tekniska möjligheter för att föra elektroniska patientjournaler, 

men på en otillräcklig nivå. Utrustningen är inte av den högsta kvalitet och därför förekommer ofta 

haverier. Och detsamma är det med datasystemet. Därför uppstår pauser i arbetet på grund av 

brister i hårdvara och mjukvara. Dessutom, när vi går på rond, har vi inte surfplattor eller bärbara 

datorer med oss och vi måste göra notiser på pappret och därefter skriva om allt i systemet.” 

(Läkare D, författarens översättning) 

 

“Jag har en dator med det finns inte tillräckligt med programvarulicenser. Det går inte att arbeta 

samtidigt här och på akuten. Man måste logga ut, vilket gör det svårt och gör att allt tar mer tid.” 

(Läkare C, författarens översättning) 

 

“Enligt min uppfattning är det inte tillräckligt med utrustning, som t.ex. skrivare. Om det fanns till 

hands, skulle den elektroniska patientjournalföringen vara enklare och snabbare.” (Läkare E, 

författarens översättning) 
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Den intervjuade överläkaren bekräftade också att tekniska kapaciteter borde vara bättre för att 

patientjournalföring gick smidigt: 

 

“Vi behöver minst en dator till. Det finns också problem med internetuppkoppling och det är 

ibland svårt att skicka stora filer, t.ex. CT-bilder, till ett annat sjukhus.” (Överläkare, författarens 

översättning) 

 

Från samtalen med sjukhusdirektören och IT-specialisten följde att sjukhuset inte hade 

tillräckligt med egna medel för att köpa ytterligare hårdvara och mjukvara: 

 

“När jag får en ansökan om att någon utrustning behövs, måste jag få sjukhusdirektörens samtycke 

för att köpa det. Tyvärr finns det oftast inga pengar för detta ändamål och vi måste skjuta upp 

köpet.” (IT-specialist, författarens översättning) 

 

“Vi behöver ännu fler datorer och licenser för att fritt kunna använda journalföringssystemet. 

Kanske även bärbara datorer eller surfplattor. Vi söker EU-medel för att köpa detta men vi vet inte 

om vi får några pengar. Nuförtiden har vi inte råd att betala för inköpet med sina egna medel.” 

(Sjukhusdirektör, författarens översättning)  

 

Sjukhusdirektören hoppades alltså att sjukhuset skulle ha fått ett anslag för inköp av 

nödvändig utrustning och programvara. 

 

4.3.3. Systemets funktionalitet 

Några läkare klagade över att journalföringssystemet var alltför komplicerat, vilket påverkade 

dess funktionalitet negativt: 

 

“Detta journalföringssystem är inte helt funktionellt. Tidigare arbetade jag med ett annat system 

(vid ett annat sjukhus), som var enklare när det gäller användningen. Nackdelen med det här 

systemet är att det finns en hel del fönster som man måste öppna för att kunna utföra någon. Hela 

tiden måste man gå igenom ett stort antal av fönstren. Som jag har sagt, det andra systemet var 

mycket enklare och mer användarvänligt. Det här journalföringssystemet ser inte dåligt ut, men 

användningen av detta är ganska tidskrävande, t.ex. för att skriva en remiss måste jag klicka med 

musen sex gånger.” (Läkare G, författarens översättning) 

 

“Detta datasystem består av många fönster som måste öppnas och stängas. Det är kanske bra från 

IT-specialisternas synsätt, men från vår synvinkel är det mycket arbetskrävande.” (Läkare E, 

författarens översättning) 
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“Journalföringssystemet är inte helt funktionellt. För mig är det för lite intuitivt och för mycket 

komplicerat. Det har många ytterligare funktioner som är helt onödiga. Jag tycker att systemet bör 

vara mer intuitivt och flexibelt när det gäller förändringar, eftersom det är svårt att kräva några 

förändringar från programvaruleverantören.” (Läkare B, författarens översättning) 

 

Bilden som de intervjuade läkarna gav verifierades av IT-specialisten vid sjukhuset: 

 

“Jag tycker att detta program är så funktionellt att det inte bör skapa några problem när det gäller 

dess användning. Utifrån samtal med läkarna vet jag dock att de klagar över att systemet är alltför 

komplicerat. Dessutom vill läkarna att elektroniska patientjournaler ser ut så som de tidigare 

använda pappersdokumenten, men det inte är möjligt.” (IT-specialist, författarens översättning) 

 

De citerade läkarna och IT-specialisten hade alltså olika åsikter om systemets funktionalitet. 

Anledningen till detta kunde vara att dessa två yrkesgrupper tittade på ett datorsystem på olika 

sätt, och detta som var mycket viktigt för en läkare kunde anses som helt oviktigt av en IT-

specialist och tvärtom. 

 

4.3.4. Tillgång till tekniskt stöd 

De flesta läkarna utvärderade positivt kvaliteten på det tekniska stödet som de hade tillgång 

till: 

 

“Jag är tränat tillräckligt för att själv föra patientjournal i systemet, men små saker som avviker 

från de vardagliga situationerna på avdelningen orsakar vissa problem, jag vet helt enkelt inte hur 

de bör hanteras i journalföringssystemet. Lyckligtvis är IT-specialister tillgängliga och de hjälper 

till att snabbt lösa dessa problem.” (Läkare G, författarens översättning) 

 

Men vissa läkare klagade över kvaliteten på det tekniska stödet och de individuella 

träningarna som genomfördes av IT-specialister, och de konstaterade även att när några 

tekniska problem uppstod måste de helt enkelt klara sig själva. 

 

“Jag tycker inte att jag är vältränad i systemanvändning. Jag har ännu mycket att lära mig.” 

(Läkare F, författarens översättning) 

 

“Vi, läkarna på denna avdelning, har faktiskt lärt oss bara från varandra.” (Läkare C, författarens 

översättning ) 

 

Detta verifierades av IT-specialisten vid sjukhuset: 
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“Om läkarna har problem med datorsystemet, frågar de mig vanligtvis om jag kan träna dem 

ytterligare. Men vissa läkare skäms att de inte kan klara sig själva och de använder därför inte 

systemet alls. De skäms helt enkelt att be om hjälp.” (IT-specialist, författarens översättning) 

 

Det uppstod alltså en fråga om kvaliteten på det tekniska stödet verkligen var otillräcklig eller 

läkarna helt enkelt inte ville använda det. 

 

 

5. Avslutning 

5.1. Resultat  

I Tabell 2 presenteras undersökningens resultat i sammanfattande form. Ett V-märke har 

infogats i rubriken bredvid varje kategori som en enskild läkare har identifierat som ett 

problem när det gäller implementeringen av elektroniska patientjournaler. Detta har 

framställts för att få en överblick av det övergripande mönstret bland de intervjuade läkarna. 

 

Tabell 2. Sammanfattning av undersökningens resultat – de problem som de intervjuade 

läkarna identifierat i relation till implementeringen av elektroniska patientjournaler 

Problem 
Läkare 

A 

Läkare 

B 

Läkare 

C 

Läkare 

D 

Läkare 

E 

Läkare 

F 

Läkare 

G 

F
ö
rs

tå
 

Reformens fördelar 

och nackdelar 
    v v  

Externa 

utbildningar och 

konferenser för 
läkare 

v v v v v v v 

Kunskap om 
reformen 

 v v  v v  

V
il

ja
 

Uppfylla plikt och 
följa utvecklingen 

    v v  

Chefers roll     v v  

Tidsaspekt     v v v 
Förändring i 

arbetssätt 
   v v v  

K
u

n
n

a
 

Datakunskap   v  v   

Tekniska 

kapaciteter 
  v v v   

Systemets 
funktionalitet 

 v   v  v 
Tillgång till 

tekniskt stöd 
  v   v  
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Flest problem som har observerats av de intervjuade läkarna är förknippade med förståelsen 

av reformen om elektroniska patientjournaler. Alla läkarna har som ett problem påpekat 

bristen på externa utbildningar och konferenser för dem rörande reformen. Fyra av de sju 

tillfrågade läkarna har dessutom uppmärksammat en otillräcklig kunskap om denna reform. 

Vidare har tre av läkarna sagt att patientjournalföring i elektronisk form är en tidskrävande 

lösning samt att den tvingar till att förändra arbetssättet, vilket avskräcker dem från reformen 

(relaterar till viljan). Tre av de sju intervjuade läkarna har också hävdat att sjukhusets tekniska 

kapaciteter är otillräckliga samt att journalföringssystemet som används inte är funktionellt 

(relaterar till kunna), vilket gör det mycket svårt att föra patientjournaler i elektronisk form. 

Ser man inte till de intervjuade läkarna som grupp, utan mer enskilt, urskiljer det sig 

också skillnader. Tydligt är att läkare E och F har identifierat mer problem med reformen än 

exempelvis läkare A, B, D och G. En möjlig orsak till att läkare E och F är mer negativt 

inställda till reformen om elektroniska patientjournaler än andra läkare är att de inte kan dra 

nytta av denna. Dessa läkare arbetar på en avdelning, där akuta fall behandlas och därför 

behöver de inte tillgången till gamla patientjournaler. Dessutom tvingas de att förändra sitt 

arbetssätt på grund av införandet av e-journaler, vilket innebär mer arbete relaterat till 

patientjournalföring. Läkare E och F kan även inte räkna med stöd från sin närmaste chef som 

troligen också inte är en anhängare av reformen.  

Slutligen måste konstateras att antalet identifierade problem inte är med 

respondenternas ålder och kön relaterat. Fastän minst problem har noterats av den yngste 

läkaren men på de tre följande platserna fanns de äldsta läkarna i respondenternas grupp. 

Dessutom var både läkaren som har identifierat minst problem och läkaren som har 

identifierat mest problem män. 

 

5.2. Slutsatser och avslutande diskussion 

Som tidigare framgått så är syftet med denna studie att undersöka vilka möjligheter att 

implementera reformen om elektroniska patientjournaler läkare vid ett distriktsjukhus 

i nordöstra Polen anser sig ha. Detta har analyserats utifrån implementeringsteorins tre ben – 

förstå, vilja och kunna.  

Det har visat sig att läkarna vet relativt lite om reformen som när den införs innebär en 

plikt för läkarna att föra patientjournaler i elektronisk form. En anledning till detta är att det 

enligt de intervjuade läkarna varit bristfälligt med konferenser och externa utbildningar 

riktade till dem, samt bristen på utbyte av erfarenheter och god praxis mellan sjukhus. Vidare 

lyfter läkarna i princip enbart de fördelar med reformer som är relevanta för deras yrke, de 
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flesta av läkarna framhåller inte potentiella och reella fördelar för enskilda patienter och 

hälso- och sjukvårdenssystemet i stort. Mot bakgrund av detta finns det även åsikter bland 

läkarna att denna reform är helt onödig. För att förbättra implementeringen av elektroniska 

patientjournaler bör således läkarnas kunskaper om reformen fördjupas. I detta avseende 

spelar sjukhusledningen och överläkarna en stor roll eftersom de tycks vara bättre 

informerade om reformen, även om de inte lyckas förmedla den erhållna informationen till 

sina underordnade i någon större utsträckning. 

Trots den bristande förståelsen har de flesta av de intervjuade läkarna en positiv 

inställning till reformen. De ser den å ena sidan som en plikt att införa och å andra sidan som 

en global trend som bör följas. Läkarna förväntar sig dock inte särskilda incitament till att 

börja föra patientjournalföring i elektronisk form, men chefens negativa attityd till 

elektroniska patientjournaler kan i detta avseende avskräcka dem från en elektronisk 

patientjournalföring. Beroende på i vilken utsträckning läkarna behärskar tekniken och 

systemet för patientjournalsystem påverkar det deras inställning. De läkare som i stor 

utsträckning anser sig behärska tekniken och systemet ser också att det möjliggör en snabbare 

journalföring, och tvärtom i de fall de inte behärskar tekniken, det vill säga att dessa läkare 

menar att det kraftigt förlänger tiden för journalföringen, vilket i sin tur innebär att de får 

mindre tid för patienter. De flesta av läkarna märker inte några drastiska förändringar i sitt 

arbetssätt förknippad med införandet av elektroniska patientjournaler, men de säger att 

behovet att föra patientjournaler både i elektronisk och pappersformat (som är nödvändigt 

fram till införandet av nationella lösningar inom projektet P1) utgör ett stort problem för dem. 

Andra problem är dessutom förändringen i den nuvarande ansvarsfördelningen, eftersom 

läkarna måste föra patientjournaler i datasystemet personligen och inte kan lägga ut det till en 

läkarsekreterare, samt den stress som är relaterad till den ökade datoranvändningen.  

Som nämnts tidigare, för ett effektivt arbete med journalföringssystem krävs en viss 

nivå av datorkompetens. I denna studie klarar inte alla läkarna datorsystemet tillräckligt bra. 

Framförallt upplever de äldre läkarna detta problem, och de behöver således mer utbildning 

och tekniskt stöd. Vid en första anblick verkar det också som att sjukhusledningen har gett 

tekniska stöd på lämplig nivå för att föra elektroniska patientjournaler. Efter analysen har det 

dock visat sig att det inte finns tillräckligt med datorer och programvarulicenser, vilket 

innebär att alla användare inte kan arbeta samtidigt i datorsystemet. Det finns också inte heller 

några surfplattor som skulle användas under läkarnas ronder. Internetanslutningshastigheten 

lämnar också mycket övrigt att önska. Tyvärr har sjukhusledningen inga egna medel för att 



33 

förbättra den tekniska utrustningen, men sätter stora förhoppningar på möjligheten att ansöka 

om EU-medel.  

Sammanfattningsvis är ingen av Lundquists tre villkor för lyckande implementering 

i detta fall helt uppfylld, särskilt framträder brister vad gäller villkoret "förstå". Generellt sett 

bör det polska hälsodepartementet vara mer delaktigt i överföringen av kunskap om reformen 

och dess fördelar till alla aktörer som opererar inom hälso- och sjukvårdssystemet.  

Denna studies resultat är på det stora hela förenliga med tidigare forsknings resultat. 

Enligt Tjora och Scambler (2009) kommer implementering av elektroniska patientjournaler 

inte att lyckas om det inte finns en positiv inställning till den bland personalen. I denna studie 

har det också gått att identifiera en negativ inställning till reformen, i alla fall i viss mån. 

Läkarna på en av avdelningarna (Läkare E och Läkare F) ser inte alls poängen med att föra 

elektroniska patientjournaler och därför släpar denna avdelning efter andra avdelningar på 

sjukhuset när det gäller implementeringen av reformen.   

Undersökningen som genomfördes av Frake m.fl. (2001) indikerar att de flesta av de 

tillfrågade läkarna hade en positiv inställning till elektroniska patientjournaler och ansåg att 

denna reform skulle förbättra kvaliteten på hälso- och sjukvården. I denna studie är inte detta 

samband lika klart, eftersom det är svårt att se en tydlig koppling mellan elektroniska 

patientjournaler och kvaliteten på hälso- och sjukvården i det samlade materialet.  

Boonstra och Broekhuis (2010) har identifierat, kategoriserat och analyserat hinder för 

implementering av elektroniska patientjournaler som läkare upplever. I denna studie har det 

framkommit att även i detta fall har det att göra med tekniska hinder som förknippas med 

datorer och teknik, finansiella hinder som förknippas med budget och bristande ekonomiska 

medel, tidsaspekt (en del av läkarna klagar t.ex. på att det är tidskrävande lösning), 

psykologiska hinder (läkarnas uttalande som t.ex. “elektroniska patientjournaler är inte alls 

nödvändigt”) samt "processförändring", dvs. förändringar i läkarnas arbetssätt.  

Khalifas undersökning (2013) har också identifierat några hinder för implementeringen 

av elektroniska patientjournaler och några av dem överensstämmer med Boonstra och 

Broekhuis resultat. I denna studie har åtminstone en del av dessa hinder också kunnat 

identifieras. Det är framför allt mänskliga hinder som förknippas med övertygelser, beteenden 

och attityder samt tekniska och finansiella hinder, vilket redan nämnt ovan. 

Biruk m.fl. (2014) försökte däremot bedöma vårdpersonalens beredskap till användning 

av elektroniska patientjournaler samt identifiera faktorer som påverkar detta. Denna studie 

bekräftar Biruks resultat genom att påvisa att respondenterna med goda kunskaper om 

patientjournalsystem oftare är redo för implementeringen jämfört med vårdpersonal med 
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dåliga kunskaper samt att en vårdpersonal med en positiv attityd till elektroniska 

patientjournaler oftare är beredd att implementera reformen än andra respondenter. När det 

gäller genus står denna studie i kontrast till den föregående undersökningen eftersom någon 

väsentlig skillnad mellan kvinnliga och manliga läkare vad gäller deras attityd till elektroniska 

patientjournaler inte har kunnat fastslås. Dock så är urvalet i denna studie inte allt för 

omfattande, eventuellt skulle en sådan skillnad kunna uppstå om antalet intervjuer varit mer 

omfattande. 

Denna studie har även knutit an till och relaterar till andra aspekter inom 

implementeringsteori, framför allt till Lipskys teori om närbyråkrater som komplement till 

Lundquist villkor för framgångsrik implementering. I Lipskys teori antas det t.ex. att genom 

implementeringen av en ny policy vill närbyråkraterna förbättra medborgarnas livskvalitet 

och att de är ovilliga mot reformer vars implementering inte upplevs hjälpa medborgarna 

i någon större utsträckning (Tummers & Bekkers 2013, 529-530). I detta fall har några av de 

intervjuade läkarna inte alls sett några fördelar av elektroniska patientjournaler för patienten, 

och det skulle kunna vara anledningen till att de inte vill implementera reformen. 

Enligt Vedung är däremot den mänskliga faktorn avgörande när det gäller 

implementeringen och därför är s.k. entreprenörer, eldsjälar eller förkämpar mycket 

hjälpsamma i genomförandet av reformer (2016, 87). I detta fall tycks det finnas en brist på 

ledarskap eller att formella ledare (överläkare) har en negativ inställning till reformen och på 

detta sätt avskräcker de även sin personal från en elektronisk patientjournalföring.  

Som nämnts i studiens teoridel kan implementeringsproblematik hänföras till fyra olika 

huvudfaktorer: ett dåligt utförande, en dålig politik, otur samt deltagarnas orealistiska 

förväntningar (Cairney 2012, 34). När det gäller implementeringen av elektroniska 

patientjournaler i Polen har det med stor sannolikhet att göra med ett dåligt utförande, vilket 

indikeras av misslyckandet av genomförandet av projektet P1. Men man kan i denna studie 

också se en tydlig inverkan från implementeringsteorins övriga tre faktorer. Idén att på en och 

samma gång implementera elektroniska versionen av alla dokument som utgör en 

patientjournal verkade från början vara dömt att misslyckas eftersom man inte tagit hänsyn till 

de specifika tekniska lösningarna som måste användas, samt att dessa snabbt blir inaktuella. 

Lagstiftaren har inte heller tagit hänsyn till motståndet inom den medicinska yrkeskåren vars 

åsikt ofta är avgörande i sådana här situationer. Förväntningarna på en snabb implementering 

av reformen var därför orealistiska. Utvecklingen av ett nytt sätt att genomföra P1, som 

baseras på en mer inkrementella modell, ger en reell chans att implementera reformen, även 

om det skulle innebära att det sker under en längre tidsperiod (CSIOZ u.å.). På detta sätt kan 
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reformen gradvis introduceras bland läkarna och samtidigt får läkarna mer tid på sig för att 

förbereda sig på en sådan stor förändring. 

Denna studie kan utgöra ett första underlagt till en pilotstudie för en nationell 

undersökning om implementeringen av elektroniska patientjournaler i Polen sett från den 

medicinska personalens perspektiv. I denna studie har identifierats några hinder för 

framgångsrik implementering som kan användas som grund för en större enkätundersökning 

på ett mer representativt urval av läkare. Deadline för reformimplementeringen närmar sig 

obevekligt och en sådan studie skulle kunna identifiera och validera orsakerna till tidigare 

förseningar. När problemen väl är kända så kan de också undvikas genom en mer strategisk 

hållning från den polska staten i framtiden.  
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Bilaga 1. Intervjuguide till läkarna 
 

1. Kort beskrivning av intervjuaren och studiens syfte. 

 

2. Inledande bakgrunds frågor: 

- Inom vilken medicinsk specialitet är du verksam? 

- Hur gammal är du? 

- Hur lång yrkeserfarenhet har du? 

 

3. Kärnfrågor indelade i tre teman som förknippas med begreppen: “förstå”, “vilja”, och 

“kunna”. 

 

Tema 1 (“förstå”): 

- Vad är orsaken till att patientjournaler i elektronisk form ska införas? 

- Vilka för- och/eller nackdelar ser du med patientjournaler i elektronisk form? (För 

egen del, för patienten, för hälso- och sjukvården i stort?) 

- Har du deltagit i utbildningar/konferenser om införandet av elektroniska 

patientjournaler? Om ja, hur skulle du bedöma deras användbarhet? 

- Anser du att du vet tillräckligt mycket om elektroniska patientjournaler? Om inte, 

vad vill du veta mer om dem? 

 

Tema 2 (“vilja”): 

- Vad tycker du om den lagstadgade skyldigheten att föra patientjournaler i elektronisk 

form? 

- Upplever du att dina överordnade förväntar sig att du ska föra elektroniska 

patientjournaler? Om ja, på vilket sätt tar sig det i uttryck? 

- Är det något som uppmuntrar och/eller avskräcker dig från att föra patientjournaler 

i elektronisk form? 

- Kan det obligatoriska införandet av elektroniska patientjournaler ändra ditt 

arbetssätt? Om ja, på vilket sätt?  
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Tema 3 (“kunna”): 

- Hur bedömer du dina färdigheter när det gäller användningen av datorsystem? 

- För du patientjournaler i elektronisk form? Varför/varför inte? Hur länge har du gjort 

det eller förväntas göra det? 

- Har din arbetsgivare gett dig tekniska möjligheter (t.ex. journalföringssystem, datorer) 

för att föra elektroniska patientjournaler? Om ja, vilka? 

- Tycker du att du är lämpligt utbildad för att använda journalföringssystemet som finns 

i sjukhuset? Vad behöver du träna och/eller förbättra? 

- Tycker du att sjukhusets journalföringssystem är funktionellt? Vad är dess fördelar 

och nackdelar? 

 

Tack för din medverkan! 

  



41 

Bilaga 2. Intervjuguide för de tre kompletterande intervjuerna  
 

Kort beskrivning av intervjuaren och studiens syfte. 

 

1. Frågor till representant för sjukhusledningen  

- Vad tycker du om den lagstadgade skyldigheten att föra patientjournaler i elektronisk 

form? 

- I vilken utsträckning är sjukhuset berett att föra elektroniska patientjournaler? 

Kommer sjukhuset att kunna uppfylla tidsfristen, dvs. 1 januari 2018, för att 

implementera detta? 

- Är sjukhuset lämpligt utrustat med hårdvara och journalföringssystem? Vad bör ännu 

köpas? 

- Om, och i så fall på vilket sätt/hur uppmuntrar du den underställda personalen till att 

föra patientjournaler i elektronisk form? 

- Vilka planer har du när det gäller implementeringen av elektroniska patientjournaler 

på sikt? (t.ex. utveckling/förändring av systemet för patientjournalföring, intensifiering 

av utbildningar etc.) 

 

2. Frågor till överläkaren 

- Vad tycker du om den lagstadgade skyldigheten att föra patientjournaler i elektronisk 

form? 

- I vilken utsträckning är din avdelning beredd och redo att föra elektroniska 

patientjournaler? Tror du att avdelningen uppfyller tidsfristen, dvs. 1 januari 2018, för 

att uppfylla denna skyldighet? 

- Är din avdelning lämpligt utrustad med hårdvara och journalföringssystem? Vad bör 

ännu köpas? 

- Finns det läkare på din avdelning som är pådrivande och/eller motståndare av 

implementeringen av patientjournaler i elektronisk form? Om så är fallet, påverkar de 

medarbetarnas förhållande till denna fråga på något sätt? 

- Hur klarar sig de underställde läkarna när det gäller elektronisk patientjournalföring? 

Vilka problem lyfter de fram? 

- Om, och på vilket sätt/hur uppmuntrar du den underställde personalen till att föra 

patientjournaler i elektronisk form? 
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3. Frågor till IT-specialisten 

- Är sjukhuset lämpligt utrustat med hårdvara och journalföringssystem? Vad bör ännu 

köpas? 

- Vad tycker du om journalföringssystemet som köps av sjukhuset? Är det 

användarvänligt? Kan man anpassa det till sina behov? Finns andra bättre alternativ? 

- Hur klarar sig läkarna som arbetar på sjukhuset när det gäller elektronisk 

patientjournalföring? Vilka systemets funktionaliteter använder de? Vilka problem har 

de primärt vänt sig till dig för att få hjälp med? Vilka brister finns i nuläget enligt dig? 

- Vilken specialitet har läkarna som är ledande/föregångare i implementeringen av 

patientjournaler i elektronisk form? Vilka läkare har fortfarande problem med detta 

och/eller är mer motvilliga att implementera, en särskild specialitet/kategori? 

- Vad, enligt din uppfattning, skulle kunna uppmuntra läkare att bli mer delaktiga 

i implementeringen av elektroniska patientjournaler? 

 

Tack för din medverkan! 

 


