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Abstract 

The swedish healthcare is highly ranked in international comparisons. Though there are a 

few aspects that could be challenging for this statement. An increasingly amount of elderly 

people and large distances between cities make the demand of the healthcare larger over 

time. Therefore the public healthcare needs to be as effective as it could be. One solution for 

this, is to digitalize the processes connected to the operations in a high degree. This is why the 

focus of the study has been towards the process of public procurement of the electronic 

medical records for the pre-hospital operations. The purpose of this study is to create a 

method for the hospitals to value an existing information system with the needs for the 

organization. A collection of data for the needs has therefore been collected to have ground 

for analyzing it in a model within Needs Assessment. This created a way for the study to 

conclude that the model could be used to match the organizational needs, towards the 

technical specifications of a system.
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1. Inledning 

 
Svensk sjukvård hamnar alltjämt högt upp i internationella jämförelser och undersökningar 

(SKL, 2018). Ett av målen med svensk hälso- och sjukvård är en god hälsa och vård på lika 

villkor för hela befolkningen (Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)). Det innebär stora 

utmaningar i ett land som Sverige som är stort till ytan och där befolkningstätheten varierar. 

Dessutom lever befolkningen allt längre och är därför i behov av vård under en större del av 

sina liv (SKL, 2018). I Sverige krävs därför stora satsningar på effektiviseringar för att kunna 

tillhandahålla likvärdig sjukvård över hela landet, detta kan man bland annat göra med hjälp 

av informationssystem. 

I hälso- och sjukvårdslagen föreskrivs att varje landsting ansvarar för att tillhandahålla en 

organisation med syfte att transportera personer vars tillstånd kräver detta till och från 

vårdinrättning eller läkare. Transporten ska utföras med transportmedel som är särskilt 

anpassade för ändamålet (HSL 1982:763). Ambulanssjukvård i Sverige har utvecklats både 

medicinskt och tekniskt. En följd av detta är att ambulansverksamheten har förändrats från 

att tidigare ha inneburit att transportera patienter till närmaste sjukhus till att idag dessutom 

innefatta prehospital, avancerad sjukvård. En ambulans är idag en mindre variant av en 

akutmottagning med möjlighet att ta hand om den inledanden behandlingen med hjälp av 

medicinering och teknisk utrustning (Suserud, 1998).  

Som en följd av att det faktiskt utförs vård ombord på ambulanserna så omfattas 

ambulanssjukvårdarna av den i Sverige lagstadgade skyldigheten att föra patientjournal. 

Sjukvården i Sverige är väldigt informationstung och det är ofta många personer inblandade i 

den enskilde patientens vård. Journalerna blir därför ett sätt att säkerställa att patienten får 

en god och säker vård. I journalerna dokumenteras allt ifrån planering och genomförande av 

vården till allmän information om själva transporten. När en patient vårdas i ambulans på väg 

till en vårdinrättning så görs det sedan en överlämning av journaldatan, antingen i 

pappersform eller digitalt, för att mottagande vårdgivare ska kunna fortsätta vårda patienten 

på ett patientsäkert sätt. 

Alla landsting i Sverige idag använder sig av olika digitala journalsystem. Möjligheten att 

dokumentera digitalt nyttjas även på många vägambulanser med journalsystemet Paratus som 

det mest populära på den svenska marknaden (SLIT, 2018). Men dessa journaler är i första 

hand anpassade för att möta de behov som finns på en markambulans och inte på helikopter- 

eller flygambulans där omständigheterna och förutsättningarna är annorlunda. I den här 

studien studeras hur ett sådant journalsystem skulle kunna uppfylla behov som finns även för 

luftburen sjukvårdsverksamhet. 
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1.1 Syfte 

Studien avser att skapa förståelse kring vilka behov olika ambulansenheter har och hur dessa 

skiljer sig. Vidare avser studien att utifrån dessa behov ta reda på om det går att använda ett 

potentiellt journalsystem för samtlig prehospital verksamhet för Region Västerbotten. Den 

målgrupp som kan ha särskild nytta av denna studie är personer som arbetar med upphandling 

av denna typ av journalsystem, företrädesvis personal på landstingen inom Sverige. 

1.2 Problemformulering 

Hur kan identifierade behov vid ambulanstransporter matchas mot ett potentiellt 

journalsystem? 

1.3 Avgränsning 

Studien är avgränsad till att studera de digitala journalsystem som finns ombord på 

verksamhetens fordon och som används vid direkt vård av patienter. Fokuset har alltså inte 

legat på de behov och de informationssystem som används när det gäller till exempel den 

interna kommunikationen mellan sjukvårdare. Den externa kommunikationen mot SOS 

Alarm eller mellan de olika verksamheterna vid samordning av transporter är inte heller något 

som är en del av studien. Studien tar inte upp behov som ligger utanför ramen för ett digitalt 

journalsystem, som till exempel hur den prehospitala sjukvårdsprocessen faktiskt ser ut.  
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2. Teori 

För att på ett strukturerat sätt analysera den tillgängliga datan så används i den här studien ett 

teoretiskt ramverk. Då studien baserar sig på verksamheters behov och hur väl dessa behov 

kan uppfyllas av ett tilltänkt journalsystem så föll valet på teorin ‘Needs Assessment - A System 

Approach’ (Kaufman & English, 1979).   

Innan valet föll på ‘A System Approach’ som modell undersöktes en del andra teorier. Bland 

annat den äldre systemteorin ‘General systems theory’ som Ludwig van Bertalanffy (1968) 

skriver om. Teorin grundar sig inom ekologiska system eftersom Bertalanffy var biolog. Han 

menar dock att den kan tillämpas inom en mängd olika områden med hjälp av de koncept och 

modeller som är en del av den generella systemteorin. Eftersom teorin är väldigt bred och 

allmän samt grundar sig inom ekologi och biologi med bland annat en matematisk formel på 

hur en organism växer till sig över tid, skapade detta en osäkerhet kring om det var lämpligt 

att använda sig av denna. 

Vid vidare djupgående undersökning av Bertalanffys systemteori upptäcktes en teori och 

mer specifikt en modell som inspirerats av systemteorin. Denna är en teori som Kaufman & 

English (1979) skriver om, ‘Needs Assessment’. Enbart titeln var väldigt lockande utifrån den 

problemformulering som studien grundar sig på. Kaufman & English (1979) beskriver ‘Needs 

Assessment’ som en nödvändig planering för luckorna i en process. Luckorna finns mellan det 

nuvarande läget och det läge man önskar att uppnå. När denna planering och luckorna har 

definierats skall de i ordning prioriteras som de skall utföras.  

Inom ‘Needs Assessment’ finns det som författarna Kaufman & English (1979) kallar för ett 

grundläggande verktyg inom teorin. Detta är ‘A System Approach’ som innebär att man 

identifierar problem som är kopplade till system eller process. Inom denna modell finns det 

sex huvudsakliga steg för att testa och planera en utvecklingsprocess. Nedan sammanfattas 

dessa steg utifrån hur Kaufman & English (1979) beskriver dessa: 

 

1. Identifiera problem baserat på de behov som finns. Här handlar det om att definiera 

upp behov genom att jämföra ett nuvarande läge med hur man vill att det faktiskt ska 

ut. För att den kommande processen skall vara relevant behöver man få till detta steg.  

2. Red ut vad som krävs av en lösning samt identifiera vilka lösningsalternativ som 

finns. När man sedan tidigare har gått igenom det s k gapet mellan nuvarande läge och 

det önskade behöver man här hitta alternativ som kan fylla gapet. 

3. Välj bland alternativa lösningsalternativ. Här skall det väljas utifrån de alternativ som 

finns tillgängliga. Detta skall göras utifrån 3 punkter: 

• Mest trolig att uppfylla kraven 

• Mest effektiva  
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• Fungera självständigt men också med andra valda metoder eller lösningar 

4. Implementera vald metod. Här ska lösning implementeras, genom att den byggs eller köps 

in av organisationen.  

5. Avgör hur effektivt lösningen fungerar. Efter att implementation har genomförts krävs det 

en utredning av hur den faktiskt fungerar.  

6. Utvärdera. Det här skall ske löpande under hela processen.  

 

För studiens analys används de tre första stegen av modellen då de tre sista stegen ligger 

utanför studiens avgränsning och tidsramen för det case som låg till grund för studien.  
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3. Relaterad forskning 

I det här avsnittet redogörs för forskning av de områden som är relaterade till det som studien 

handlar om. Inledningsvis beskrivs informationssystem inom sjukvården mer generellt. Detta 

för att ge en bredare förståelse för dess potential men också för att visa på svårigheter och 

problematiska faktorer vid satsningar på dessa. Vidare redogörs för den mer specifika typen 

digitala journalsystem som är den typen av system som studien handlar om.  

3.1 Informationssystem inom vården 

När man undersökt informationssystem inom amerikansk sjukvård har man upptäckt att 75% 

av alla satsningar på nya system anses vara misslyckade (Littlejohn et al, 2003; Berg & Wears, 

2005). Några av anledningarna till att de misslyckas är, enligt Littlejohn et al (2003), att man 

underskattar vårdens komplexitetet kring rutiner och processer samt att chefer, användare och 

tillverkare har olika förväntningar och syn på systemet. Enligt Berg & Wears (2005) beror det 

inte på att det är fel på systemen på ett tekniskt plan, utan för att man utvecklat fel typ av 

system. Vid satsningar som lyckats finns det tydliga fördelar med informationssystem jämfört 

med till exempel pappersjournaler när det gäller kvalitet och effektivitet (Chaudhry et al, 

2006). Dessutom så har informationssystem potential att ge vårdgivaren positiva effekter även 

på ett ekonomiskt plan (Wang et al. 2003). I en undersökning som gjordes 2008 mot 

amerikanska läkare som arbetar inom prehospital vård kom man fram till att den allmänna 

uppfattningen hos läkarna som anammat systemen upplever att dessa har förbättrat kvalitén 

på den vård de erbjuder (DesRouches et al, 2008). Fördelarna är någonting som lyfts fram 

även av Shekelle et al (2006) som skriver att användandet av informationssystem inom 

sjukvården har potential att göra vården både säkrare och mer effektiv.  

Några problematiska faktorer när det gäller informationssystem inom sjukvården är att de 

ofta innebär en hög initial kostnad och att det kan ta lång tid innan man rent ekonomiskt 

märker effekterna av dem. Andra faktorer är svårigheter med teknik, kompletterande 

förändringar i systemen, det elektroniska datautbytet mellan involverade aktörer samt 

användarnas attityder gentemot systemet (Miller et al, 2004). 

3.2 Digital journalsystem 

En av de mest förekommande typerna av informationssystem inom sjukvården är digitala 

journalsystem, på engelska ‘Electronic Medical Records’ (EMR). Inom Svensk sjukvård finns 

det totalt 256 262 användare av olika digitala journalsystem (SLIT, 2018). Dessa system, som 

är den mest mångfacetterade typen av informationssystem inom sjukvården, gör det möjligt 

att med hjälp av ett grafiskt användargränssnitt dokumentera och spara patientinformation, 

tanken med detta är att det ska spara vårdgivarna tid genom att slippa tidskrävande repetitiva 
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uppgifter, till exempel att hämta personnummer från folkbokföringsregistret. Förutom 

personuppgifter finns det möjlighet att dokumentera vilka behandlingar man utfört på 

patienten samt vilka mediciner man delat ut och i vilka mängder. De kan också innehålla 

remisser, behandlingar, annan icke-klinisk administrativ information och information som 

kan förebygga framtida hälsorisker (Häyrinen, 2008). Enligt ISO (International Organization 

for Standardization) definieras digitala journalsystem enligt följande: Ett digitalt 

journalsystem behandlar patientdata i digital form som säkert förvaras och delas mellan 

auktoriserade användare (ISO, 2011). Digitala journalsystem har potential att möjliggöra 

kvalitetsförbättringar inom både patientsäkerhet och vård som en vanlig pappersjournal inte 

klarar av (Evans, 1999; Miller et al, 2004).  

Förutom det som sparas i en traditionell pappersjournal dokumenteras även tid och 

symptom. Detta gör det möjligt att ta del av patientens medicinska historia. Följden av detta 

är att det inte spelar någon roll om behandling sker inom prehospital-, primär- eller 

sekundärvården. De digitala journalsystemen gör därmed också att vården blir mer 

ortsoberoende (Latha, 2012).  

Ibland används termen EHR istället för EMR, definitionerna av dessa varierar, men 

skillnaden är inte distinkt. EHR anses vara en modernare variant där vårdgivarna ges bättre 

kommunikationsmöjligheter (Garrett & Seidman, 2011). 

3.3 Sammanfattning 

Det finns mycket forskning kring informationssystem inom vård och digitala journalsystem. 

Men det finns brister när det kommer till system inom prehospital sjukvård och 

sjuktransporter. Det är relevant att titta specifikt på system inom prehospital och ambulant 

vård då omständigheterna och förutsättningarna för dessa systemanvändare skiljer sig jämfört 

med dem som arbetar inom sluten vård. En del av skillnaderna visar sig i studien. Valet på 

dessa kategorier av relaterad forskning beror på att informationssystem inom vården är 

relevanta för det case som föranledde studien som grundade sig i ett intresse av att nyttja de 

potentiella fördelarna med införandet av informationssystem. Digitala journalsystem är 

relevant för att studien, som nämnts, specifikt handlar om den typen av system.  
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4. Metod 

I det här avsnittet redogörs för det metodologiska tillvägagångssätt som valdes för denna 

studie. Nedan följer alltså en genomgång av det case som låg till grund för den utförda studien, 

vilken typ av studie som har genomförts, vilka respondenter som har valts och varför just dessa 

blev valda. Vidare presenteras de dokument som användes för att kunna genomföra studien. 

Sedan redogörs det även för genomförandet av studien. Metodavsnittet innehåller även 

reflektioner över valda metoden och kritik mot den. 

4.1 Case 

När situationen på Region Västerbotten studerades så användes det ett journalföringssystem i 

markambulanserna och i ambulanshelikoptern, Paratus. Detta system skulle, i termer av vad 

det faktiskt kunde göra, enklast beskrivas som en digitaliserad pappersjournal. Systemet 

ansågs inte vara tillräckligt modernt för att bidra till den effektivisering av sjukvården som 

eftersträvades. Därför hade man i Region Västernorrland genomgått en upphandlingsprocess 

av ett nytt system för deras markambulansverksamhet. Det fanns emellertid ingen leverantör 

som kunde möta de krav som Region Västernorrland ställde. Lösningen blev då att det företag 

som utvecklat Paratus tog på sig att utveckla en ny version av Paratus, Paratus EMR. Detta 

system skulle möta kraven på ett bättre sätt då det var tänkt att anpassas för att möta en 

markambulans eventuella behov. Detta system hade även Region Västerbotten för avsikt att 

upphandla.   

På flygambulansen i Västerbotten användes ett annat system, Ikaros. Detta system infördes 

1999 och har erbjudit journalföring som varit så pass begränsad att man har skött mycket av 

sin journalföring i pappersform. Systemet hade dock funktioner som var absolut nödvändiga 

för verksamheten varför Ikaros ändå behövdes. En av förutsättningarna för att Ikaros skulle 

fungera var den on-site server på Umeå universitetssjukhus som var den enda som kunde 

upprätthålla systemet och fanns därför till enbart för just det. Systemet var alltså förlegat.  

Det case hos Region Västerbotten som möjliggjorde studien var att de ville försöka ta reda 

på om det nya systemet Paratus EMR hade den funktionalitet som krävdes för att, trots att det 

var anpassat för markambulanser, även möta de luftburna enheternas behov. 

4.2 Kvalitativ metod 

Utifrån syfte och frågeställning valdes en kvalitativ metod för studien. Anledningen till det 

valet är att det inte går att göra en kvantitativ studie på något som inte går att mäta, i studiens 

fall upplevda behov hos personer inom den givna verksamheten (Yin, 2011). Utöver detta 

skriver Yin (2011) att vid en studie som skall utvärdera eller uppskatta möjligheter till en 

förändring eller behov är en kvalitativ studie att föredra. Kännetecknande för kvalitativa 
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studier är närheten till forskningsobjektet och möjligheterna de erbjuder när det gäller att 

skapa förståelse kring mer komplexa företeelser. I den här studien handlade det om individers 

subjektiva upplevelser av vilka behov en verksamhet har (Holme & Solvang, 1997).  

Datainsamlingen för den här studien genomfördes i form av intervjuer och deltagande 

observationer. Det går att se det som att dessa utfördes utifrån ett etnografiskt perspektiv. 

Detta eftersom att det går ut på att fokusera på att förstå en process eller företeelse genom att 

se det utifrån de deltagande individerna (Denscombe, 2010). “Alien lifestyles: the insider’s 

point of view” är ett citat av Denscombe (2010). Med det menar han att man hellre berättar 

om något utifrån den som är involverad snarare än den som är utomstående. Etnografin har 

två sidor, dels finns det de som menar att etnografins huvudsakliga roll är att testa teorier i. 

Den andra sidan menar att det är till för att generera en detaljerad beskrivning av en riktig 

situation som den är i verkligheten. Denna andra sida är det sättet som ter sig rimligt att tolka 

etnografin på, utifrån de givna förutsättningarna för denna studie. 

4.2.1 Intervjuer 

Yin (2011) menar att intervjuer är ett av de fyra sätten som man kan använda sig av vid 

användning av en kvalitativ metod. Preece, Sharp och Rogers (2015) berättar om vilka olika 

typer av intervjuer som går att använda sig av som en kvalitativ datainsamling. Nedan 

presenteras dessa tre olika alternativ för att ge en förståelse för vad som låg till grund för 

studiens val av datainsamling. 

 

• Strukturerad intervju 

I denna typ av intervju ger intervjuare frågor som eventuellt har svarsalternativ eller 

på annat sätt är styrande. Man använder samma frågor för samtliga respondenter och 

frågorna ska komma i samma ordning. Denna form rekommenderas att användas när 

man har en tydlig bild av vilka frågor som kan tänkas svara på den grundläggande 

frågeställningar som finns.  

• Ostrukturerad intervju 

De skriver om den ostrukturerade formen av intervju där öppna frågor får styra 

respondenten snarare än de annars ofta styrande frågor som är vanliga. De menar att 

man skall ha en plan för att samtliga delar av det man har intresse av att få information 

om blir täckta under intervjun trots att den är ostrukturerad krävs det alltså 

förberedelser för att skapa den komplexa data som krävs för att förstå en process på 

djupet. För att kunna hantera denna form av intervju krävs det att lyckas hålla balansen 

mellan att se till att generera svar på de relevanta frågorna samtidigt som  

• Semi-strukturerad intervju 
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Här skapar man en form som kombinerar båda ovanstående former. Till en början vill 

man initialt ha samma frågeställningar till samtliga respondenter, för att sedan övergå 

mot till att intervju blir mer ostrukturerad. Med detta upplägg är tanken att man till en 

början får svar på det grundläggande viktigaste delarna för att sedan låta respondenten 

till att styra till det som är det viktigaste. 

 

För den här studien valdes ostrukturerade intervjuer. Anledningen till det valet är att den 

ostrukturerade varianten låter den intervjuade dela med sig av sitt perspektiv och synsätt till 

högsta möjliga grad utan att bli påverkad av den som intervjuar. Preece, Sharp och Rogers 

(2015) skriver om den ostrukturerade formen av intervju där öppna frågor får styra 

respondenten snarare än de annars ofta styrande frågor som är vanliga i de andra 

intervjuformerna. De menar att man skall ha en plan för att samtliga delar av det man har 

intresse av att få information om blir täckta under intervjun. Trots att den är ostrukturerad 

krävs det alltså förberedelser för att skapa den. Yin (2011) menar att det är viktigt att vara 

“nondirective” för att lyckas med det, alltså att vara en så liten del av samtalet som möjligt, att 

initiera och leda så att den intervjuade delar med sig av de viktigaste delarna utan att vara styrd 

mer än så. Eftersom att deltagaren då kan få styra vilka ämnen som skall vidröras kan detta ge 

en bild av deltagarnas prioriteringar och tankar. Det innebär alltså att man lägger upp ett 

ramverk som den deltagande kan röra sig inom och därmed uppehåller relevans. Den frihet 

som ges till följd av det genererar mycket data samt eventuellt oväntad och icke förutsägbar 

data som man som intervjuare kanske inte har tänkt på.   

En annan anledning till varför de ostrukturerade intervjuerna blev en bra lösning för denna 

studie är det som Hammersley och Atkinson (1995) skriver om som kallas naturalism. 

Naturalism innebär att man vill lämna någonting orört, alltså utan utomstående påverkan vid 

en studie. Argumentet är densamma i dessa intervjusammanhang, att lämna de i sin naturliga 

miljö och få de intervjuade personerna att interagera med varandra eller prata förhållandevis 

fritt och presentera deras syn på saker. Därför är ett grundläggande antagande att de 

ostrukturerade intervjuerna genererar mer data än motsvarande intervju hade gjort i en 

strukturerad form. Detta gör att data kommer med, som annars kanske inte hade kommit med. 

Detta var anledningen till varför den typen av intervju valdes för den här studien.  

För studien genomfördes även en gruppintervju, en slags ‘Focus group’. Trots vetskapen om 

att de deltagande i denna gruppintervju inte haft tidigare kontakt eller väldigt lite sedan 

tidigare, gjordes ett grundläggande antagande av att en diskussion skulle uppstå. Enligt 

Morgan (1997) är en ‘Focus group’ att föredra om det föreligger en diskussion mellan dess 

deltagare. Valet blev därför att genomföra intervjun med detta upplägg. ‘Focus group’ handlar 

i grunden om att genomföra ett noggrant urval av relevanta individer med ledande av en eller 

flera kunniga personer. Den eller dessa ledande personer skall hålla diskussion utifrån den 
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premiss på vilket studien handlar om. Detta kan leda till att information kommer fram som 

annars inte skulle framkomma i en traditionellt strukturerad intervju (Morgan, 1997). Preece, 

Sharp och Rogers (2015) menar att stor vikt ligger i att låta respondenterna vara i en miljö där 

de känner sig trygga för att dela med sig av saker som kan tänkas känsliga och som annars 

kanske inte skulle framkomma.  

I övrigt så menar Yin (2011) att en viktig del av att kunna genomföra kvalitativa intervjuer 

är att vara neutral i form av kroppsspråk, betoning och frågeformuleringar. Därför blir den 

ostrukturerade intervjun och gruppintervjun, ‘Focus group’, ett sätt att minska denna 

problematik. Detta eftersom det minimerar risken för att betoningar och andra formuleringar 

från undersökarens sida påverkar respondenten, i samma utsträckning som det hade kunnat 

göra i en strukturerad form av intervju.  

4.2.2 Observation 

I studien genomfördes en observation på Umeå Ambulansstation. Det kan enligt Hammersley 

& Atkinson (2007) ofta vara en svårdefinierad gräns mellan en deltagande observation och en 

intervju, i det här fallet antog den formen av en kombination mellan dem båda men med mer 

vikt på intervju. Denscombe (2010) menar att etnografin kan användas som ett sätt att skapa 

förutsättningar för att kunna testa sina teorier. En speciell situation eller miljö, till exempel 

den på en ambulansstation, ansågs därför vara ett relevant sätt att samla in data på om hur 

beteendet på platsen kan leda till att se behov som verksamheten själv har missat eller har 

förbisett. Denscombe (2010) menar att observationer som görs under en studie påverkas av 

den observerande personens bakgrund. Den uppväxt, kultur och sociala bakgrund som man 

som människor har, ligger bakom hur människan uppfattar och förstår en föreliggande 

observerad situation. Eftersom att det fanns möjlighet under studien att ta hjälp av en 

lösningsarkitekt på Region Västerbotten fanns den personens förkunskaper med. I synnerhet 

under observationen som genomfördes på ambulansstationen där lösningsarkitekten var 

starkt bidragande till att öka kvalitén i den insamlade datan. 

4.2.3 Dokument 

Förutom ovan nämnda metoder fanns dessutom möjlighet att ta del av ett antal unika 

dokument. Preece, Sharp och Rogers (2015) menar att dokument är ett sätt att bekräfta data 

och därför ett bra komplement till övrig datainsamling. Av den anledningen blev dessa 

dokument en relevant del av den studie som genomfördes. Dokumenten var till viss del 

sekretessbelagda men för studiens skull så gavs tillstånd att använda dem. Det ena dokumentet 

är en behovsrapport över flygverksamhetens informationssystem som två personer på Region 

Västerbotten tog fram. Det andra är kravspecifikationen över det nya systemet Paratus EMR 

som Region Västernorrland tog fram. Det tredje dokumentet är en rapport som togs fram i 

syfte att ta reda på förutsättningar för det kommande ansvaret som landstinget har mot projekt 
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Svenskt ambulansflyg och dess journalsystem. Svenskt Ambulansflyg ska inte misstas för 

flygverksamheten på Region Västerbotten utan är en annan verksamhet som planeras hamna 

i Umeå. Rapporten är dock intressant då man har tittat på verksamheten svenskt ambulansflyg 

och dess behov på samma sätt som man tittat på Region Västerbottens 

flygambulansverksamhet. Använda dokument är: 

 

• Behovsrapport E10293 Ikaros - Monica Palmén, avdelningschef flygenheten 

• Kravspecifikation, Västernorrland: Detaljerade, tekniska specifikationer som skall eller 

bör uppfyllas vid upphandling av prehospital journalföringsutrustning. 

• Orienteringsrapport: Svenskt ambulansflyg - E-journal, Göran Algers (Region 

Västerbotten): Rapport för att ta reda på förutsättningar för det kommande ansvaret 

som landstinget har mot projekt Svenskt ambulansflyg och dess journalsystem. 

 

Dessa dokument presenterades av den lösningsarkitekt som varit drivande i det case som legat 

till grund för studien. Dokumentens primära syfte var att styrka det respondenterna sagt samt 

tillföra detaljerad information om systemen. Med dokumenten som underlag för studien gick 

det att med större precision fastställa och sammanställa den data som de andra 

insamlingsmetoderna genererade. Preece, Sharp och Rogers (2015) menar att det är en viktig 

del av den kvalitativa metoden. De menar att detta komplement är bra som bakgrund då man 

slipper involvera respondenter tid för denna analys. Eftersom denna grundliga 

bakgrundsinformation var viktig i utformningen av intervjuerna var det också ett sätt att 

effektivisera tiden med respondenten. Dokumenten var en del av datainsamlingen som passivt 

gick att att genomföra under hela studien och möjliggjorde underlag för strukturer och 

kunskap som berikat de övriga delarna av studien. Eftersom möjligheten gavs att bekräfta 

datan tycks det rimligt att anta att trovärdigheten i studien som helhet stärktes i och med detta. 

Ett annat rimligt antagande är att eftersom dokumenten tillhandahölls av relevanta individer 

för verksamheten så stärkte det också dokumentens relevans. 

4.2.4 Respondenter 

De intervjuade i studien var samtliga verksamma inom Region Västerbotten och ansvariga för 

den informationstekniska utrustningen som finns inom den operativa verksamheten för 

respektive ambulansverksamhet; mark-, helikopter- och flyg. Urvalet gjordes i samspråk med 

lösningsarkitekten på Region Västerbotten. Till att börja med togs det kontakt med en person 

som är ansvarig för förvaltning av den nuvarande versionen av Paratus. Sedan kontaktades 

den person som är chef för ambulanshelikoptern i Region Västerbotten samt 

beredskapsöverläkaren för NUS tillika chef för flygenheten.  
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Personen som är förvaltningsansvarig för Paratus hade även varit verksam sjukvårdare 

inom markambulansverksamheten men hade alltså en roll där förvaltning av det nuvarande 

Paratussystemet är en del av arbetsuppgifterna.  

Nedanstående tabell (Tabell 1) visar deltagande respondenter i studien, vilket har använts 

vid presentationen av datan dessa individer har genererat. 

 

Namn Befattning 

Respondent 1 Systemförvaltare, ansvarig Paratus, ambulanssjukskötare 

Respondent 2 Chef för ambulanshelikopter 

Respondent 3 Beredskapsöverläkare, chef för flygenenheten 

Lösningsarkitekt Lösningsarkitekt, Region Västerbotten samt projektledare för det case 

som studerades 

(Tabell 1) 

4.3 Genomförande 

Det som föranledde denna studie var intresset av sjuktransporter och dess journalsystem som 

uppstod när en professor kom och presenterade om detta på universitetet. Presentationen 

handlade om sjuktransporter inom Region Västerbotten, pågående upphandling av 

journalföringssystem och dess ifrågasatta möjlighet att implementera ett och samma system 

till samtliga delar av ambulansverksamheten i Region Västerbotten. Detta skapade ett intresse 

och valet blev därför detta. Det första steget var att ta kontakt med den lösningsarkitekt som 

blev tilldelad kontaktperson på Region Västerbotten. Utifrån den fördjupande kunskap som 

personen framförde skapades problemformulering och syftet. Med den bilden klar gick det att 

skapa en premiss på vilket intervjuer kunde genomföras.  

Vidare genomfördes observationen på Umeå Ambulansstation. Respondent 1 gick igenom 

det journalsystem, Paratus, som används i deras dagliga verksamhet. Genomgången av 

systemet gjordes inne i en ambulans där miljön kunde tas del av. All användning mot systemet 

som görs löpande i deras ambulanser var bland annat det som Respondent 1 visade på 

ambulansstationen. Eftersom rundvandringen skapade en inblick i verksamheten uppstod en 

del informella frågor som ställdes för att ge en djupare kunskap inför den fortsatta studien. 

Efter detta genomfördes intervjuerna med respondent 2 och respondent 3 i syfte att ta reda 

på behov som deras respektive ambulansenhet har. Avslutningsvis genomfördes ett möte med 

samtliga respondenter för att samla in ytterligare data om hur de resonerar tillsammans 
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gällande de olika ambulansenheternas behov. Under intervjuerna nämndes en del relevanta 

dokument som senare tillhandahölls. Intervjuerna genomfördes genom att intervjupersonerna 

möttes upp med premissen att utifrån dennes perspektiv dela med sig av allt om de 

systemrelaterade behov som finns. Lösningsarkitekten var motorn i dessa intervjuer då denne 

har djupgående förkunskaper i behovsanalys och offentlig upphandling tack vare tidigare 

erfarenheter. Samtliga intervjuer spelades in med de deltagandes godkännande, med 

hänvisning till de forskningsetiska principer som bör tillämpas enligt Vetenskapsrådet (2002). 

Inspelningen gjordes dels från mobiltelefon men också från bärbar dator för att kunna säkra 

upp och säkerställa en inspelning med god kvalitet. 

4.4 Bearbetning av datamaterial 

Dokumentation för datainsamling gjordes löpande antingen genom anteckningar eller 

ljudupptagningar under intervjuerna och besöket på ambulansstationen. För att sedan kunna 

sammanställa datan för de ostrukturerade intervjuerna blev valet att göra en transkribering i 

en selektiv form. En selektiv tranbrikering passade den datainsamlingen som genomfördes 

eftersom att ostrukturerade intervjuer i kombination med den premiss som föranledde 

intervjuerna ledde till att det skapades ett överflöd av data. Yin (2011) menar att det handlar 

om att landa någonstans mellan att samla in all data och att inte samla in tillräckligt med data. 

Om man genom detta lyckas hitta det som Yin (2011) menar är “golden mean” det vill säga 

balansen mellan två extremlägen. Vidare förklarar Yin (2011) att varje undersökare, oavsett 

hur erfaren man är skaffar sitt egna unika “golden mean” och detta läget är någonting man 

som forskare eller undersökare kan bli känd för över tid. Via selektiv transkribering går det att 

skala ner data till det mest intressanta och använda det för vidare analys och hantering i 

studien utan att riskera att tappa bort sig i den stora mängden som initialt genererades. 

Någonting som var ett problem under transkriberingen var det faktum att människor inte 

pratar i fullständiga och kompletta meningar vilket ibland gör det knepigt att få till en bra 

ordföljd i den transkriberade datan. Detta, samt att det inte alltid är så enkelt att höra vad som 

sägs under intervjun eller samtalet som är inspelat, är något som Yin (2011) tar upp. 

De selektiva transkriberingarna med respondent 1 och respondent 2 ledde till att 

uppskattningsvis 90% av materialet transkriberades. Från gruppintervjun där samtliga 

respondenter samt lösningsarkitekten deltog transkriberades uppskattningsvis 50%. Det som 

valdes bort var information som inte hade någon relevans för studien, till exempel 

meningsutbyten mellan deltagarna som handlade om kommande kontakt, ansvarsfördelning 

eller information rörande själva upphandlingen av systemet. 
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4.5 Forskningsetiska principer 

Studien utgick från Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. Efter att ha gått 

igenom dessa principer blev det en självklarhet att använda i den studie som genomfördes. Till 

att börja med var konfidentialkravet i synnerhet någonting som fanns med i tanken under hela 

studien. All information i systemen som de använder sig av inom ambulansverksamheten är 

indirekt eller direkt kopplade till känsliga aspekter och detaljer kring patienter, viktigt har varit 

att inte uppge data av denna sort när det har presenterats i studien. Delar av dokumenten som 

har tagits del av i studien är sekretessbelagda och har därmed inte presenterats i sin helhet i 

studien. För de delar av dokumenten som presenteras som en del av studien har samtycke 

säkerställts med berörda på Region Västerbotten. Samtyckeskravet antogs även under de 

ostrukturerade intervjuer som genomfördes där respondenterna gjordes medvetna om syftet 

med intervjuerna samt att de skulle spelas in för att kvalitetssäkra datan och möjliggöra 

slutförandet av studien. 

4.6 Metodkritik 

Valet av den ostrukturerade formen av intervju kan leda till att överflöd och svårt att orientera 

sig då det inte finns någon fast struktur i sättet att senare att sammanställa och analysera 

datan. Delar som av olika anledningar inte är inspelade blir hänvisade till anteckningar och 

här kan det därför finnas bortfall av data. Preece, Sharp och Rogers (2015) skriver om 

problematik med intervjuer som sker i ett neutralt sammanhang i form av mötesrum eller 

liknande och som därmed är en bit ifrån respondentens normala arbetsmiljö. Dessa kan leda 

till att respondentens svar inte blir lika omfattande och slutligen inte lika bra som de hade 

kunnat vara. Mängden intervjuer går att kritisera eftersom den givna tidsramen har inneburit 

att antalet intervjuade personer begränsats till den ansvariga för respektive enhet i 

verksamheten. Det optimala kan tänkas vara ytterligare en eller två personer från respektive 

enhet. 
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5. Resultat 

I detta avsnitt presenteras utdrag från transkriberingen av de intervjuer som har genomförts 

under studien i kombination med utdrag från observationerna samt de dokument som 

användes i studien. Dessa delar har tillsammans skapat en samlad bild av behoven inom de 

olika verksamheterna. Respondenterna presenteras utifrån den tabell över respondenter som 

presenterats tidigare. Urvalet har gjorts utifrån saker som är kopplade till 

problemformuleringen, behov för ambulansverksamheten samt allmän information som ger 

en ännu tydligare bild av det case som legat till grund för studien. All data som presenteras i 

detta avsnitt är genererad utifrån ett etnografiskt synsätt genom de olika individerna kopplade 

till verksamheten i studien. Den presenterade datan är även presenterad i dess rena form, med 

sammanfattande eller beskrivande avsnitt innan de olika delarna av datan. 

5.1 Allmän kunskap om Paratus 

De personer som hade mest inblick i det nya systemet Paratus EMR var respondent 1 och 

respondent 2. Respondent 1 sa följande: 

 

“Det är egentligen samma Paratus nu som 2008. Vi är inte jättenöjda med det, någon av oss. 

Det som händer just nu är att SAAB har släppt Paratus till CSAM. Västernorrland har gjort 

en upphandling då deras avtal med Paratus tog slut, denna gjordes med alla möjliga, även 

från utlandet. De tog fram en kravspecifikation som var väldigt stor vilket ingen på 

marknaden idag kunde uppfylla för den typen av system. Paratus vann den upphandlingen 

och har inlett ett projekt för att utveckla detta system tillsammans med Västernorrland, det 

är någonting som heter Paratus EMR som ska komma. Vi har inte sett någon färdig produkt, 

den lanseras november 2019. Skillnaden mellan Paratus och Paratus EMR är att Paratus är 

ett papper som översätts digitalt och så stannar det där medan Paratus EMR är en databas 

där du matar in grejer och sen tar du ut det du vill ha, det är det som är den grundliga 

skillnaden.” - Respondent 1 

 

Respondent 2 uttrycker därefter hoppfullhet inför det tilltänkta nya systemet: 

  

“Det kommer alltså vara ett riktigt datajournalsystem.” - Respondent 2 

5.2 Behov markambulans 

Det nya systemet Paratus EMR utvecklas utifrån den kravspecifikation som Region 

Västernorrland har tagit fram och som är tänkt att svara mot de behov som en 

markambulansverksamhet har. Det är också det systemet som Region Västerbotten har för 
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avsikt att upphandla för sin markambulansverksamhet, enligt Respondent 1. För att få en 

förståelse för den kontext som dessa behov existerar inom genomfördes observation av den 

operativa verksamheten på Umeå Ambulansstation. Detta gav oss en inblick i hur 

markambulansverksamheten och deras system verkar tillsammans med fordon och annan 

utrustning. Förutom att ge uttryck för deras behov så gav Respondent 1 oss även en detaljerad 

genomgång av systemet direkt i bilen. Respondenten genomförde till exempel ett faktiskt test 

mot SOS Alarm där de skickade ett testlarm. Testlarmet gick att ta del av och efter detta gick 

det att genom systemet Paratus följa hur larmet hanterades. Även hårdvaran som fanns på 

plats i ambulansen berättade Respondent 1 om för- och nackdelar kring. Nedan presenteras 

utdrag från sammanställningen av anteckningarna från observationen på Umeå 

Ambulansstation: 

 

Respondent 1 berättar om hur processen går till från larm till vård och transport av patient 

och hur ambulanssjukvårdaren hanterar processen med Paratus som informationsstöd. 

Journalföringen sker genom att till en början stämma av patientens personnummer som har 

levererats av larmet som kommer in till Paratus via SOS Alarm. Detta kan göras mot NPÖ 

(Nationell Patient Översikt). Här får man även in journalföring från hela landet och kan se 

patientens sjukhistoria. Larmet som kommer in från SOS Alarm kommer via det så kallade 

RAKEL-systemet som är ett statligt system för radiokommunikation för 

säkerhetsorganisationer som räddningstjänst, brandkår och militär. Detta är bland annat 

det som gör att man kan ringa även fast man inte har någon täckning, “Endast nödsamtal”. 

Journalföring som sker då det inte finns någon traditionell täckning kan inte skickas som 

paket till server via RAKEL utan sparas under maximalt åtta timmar lokalt och förs över när 

täckning återfås av systemet.  

 

Vi observerar när Respondent 1 använder sig av systemet och det sättet som det går att 

komma framåt i journalföringen och dess olika delar som går att styra när man bockar i att 

man är framme vid platsen patienten angivit. På ett likadant sätt väljer man i systemet att 

man är framme vid sjukhuset för avlämning av patient, detta tar enligt Respondent 1 ca. 12 

min i snitt och här har det angivits en tid på 15 min för denna avlämning. Systemet är hela 

tiden kopplat mot SOS som gör att de har tillgång till var man som ambulansresurs befinner 

sig och befinner man sig då exempelvis längre än denna angivna avlämningstid på 15 min 

på sjukhuset behöver man som ambulanssjukskötare ange att man dröjer samt ange 

anledning till detta. Dessutom möjliggör kopplingen mot SOS Alarm att de kan optimera 

körrutter utifrån nuvarande positionering mot nästa patient och liknande. Detta är framför 

allt ett mycket viktigt sätt att arbeta på när avstånd i framför allt inland är mycket stora och 

där ambulansen har kunnat vårda en patient på plats kan det finnas möjlighet till att ta ett 
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till larm som kommit i närheten av nuvarande positionering på en gång, snarare än att 

vända till stationen för att sedan vända tillbaka ut, uppenbarligen sparar detta en hel del 

tid.  

 

Larmsystemets koppling till journalsystemet Paratus är en vital del för att system skall vara 

relevant i denna process. För att ambulansens behov av struktur av larm, navigation och 

journalföring skall uppfyllas är denna lösning ett sätt att uppnå detta berättar Respondent 

1 vidare. 

 

Respondenten berättar även hur en kravspecifikation från Västernorrlands prehospitala 

verksamhet matchar i princip exakt de behov som de själva markambulans behöver i Region 

Västerbotten. 

5.3 Behov helikopterambulans 

Respondent 2 berättade om hur det inte går att utföra någon relevant forskning på det som 

dokumenteras i journalsystemet. Detta då det sätt som man dokumenterar på inte samlar upp 

de datapunkter som är nödvändiga för att forskning skulle kunna utföras.  

 

“De flesta helikoptrar i Sverige, gör sin dokumentering på papper. Vet att Göteborg skriver 

på papper och för in i ett datasystem som de själva har byggt. Det är ganska fint för de kan 

ta ut en hel del statistik som vi inte kan, och det är det som vi gärna skulle vilja dokumentera. 

till exempel hur svårt skadad var patienten osv, finns massa datapunkter vi inte 

dokumenterar idag som gör att vi inte kan ta ut vettig statistik och det är det vi också 

behöver. Det vi egentligen skulle behöva är att man har en övergång från system som det 

larmas i. Så att säga, det som SOS använder till det som ambulansen använder till det som 

sen används inne på sjukhuset. Så att man kan följa patienten genom hela det där, och 

jämföra data.” - Respondent 2 

 

Vidare berättade Respondent 2 om problemet med att utrustning de har ombord på 

helikoptern inte är synkroniserad med deras version av journalsystemet. Det gör att man går 

miste om möjligheten att automatiskt få in data i systemet för journalföring på ett enkelt sätt. 

Respondent 2 har tidigare erfarenheter av att försöka implementera detta och berättade om 

dess svårigheter.  

 

“Ja precis, jag är med i annat projekt och jag vet hur svårt det är där [Direkt mot MT-

utrustning]. Det bästa är om det som kan leverera data får möjlighet att göra det, men där 

har vi problem med vilka gränssnitt osv. Nu är det såhär att vår övervakningsmonitor samt 



 

18 
 

ventilator har både bluetooth och nätverk. Jag är inte helt hundra på övervakningsmonitorn, 

men ventilatorn har det definitivt. Infusionspumparna kan absolut göra det, då måste man 

bara ha ett nätverkskort i själva jacket, det finns erfarenhet och lösning för det sedan 

tidigare. Hur man gör det i en helikopter är den svåra biten. Det är så att, om du vill göra 

någonting i en helikopter då måste man få det certifierat.” - Respondent 2 

 

Respondent 2 berättade vidare om hur behoven som helikopterenheten har är liknade behoven 

hos flygenheten, bland annat dokumentation av givet blod till patient och kontinuerlig digital 

dokumentation av infusioner över tid.  

 

“Vi har också blod ombord på helikoptern, så vi kan börja transfusion ganska tidigt också, 

och det är också någonting som är relevant för det här är då något vi vill dokumentera i 

Paratus, att vi har gett blod.” - Respondent 2 

 

Respondent 2 fortsätter: 

 

“Det är antagligen en väldigt liten grej i det här att lägga till läkemedel och infusioner. Vi 

skulle hemskt gärna vilja ha möjligheten att dokumentera kontinuerliga infusioner.” - 

Respondent 2 

 

“En liter [läkemedel] går att göra i Paratus idag, klickar man 1000ml och så bockar systemet 

av det. Det är inte det som jag är intresserad av, utan jag vill kunna göra en infusion av bara 

vätska eller läkemedel gick med den här hastigheten under hela transporten så att vi kan 

dokumentera när det har ändrats. Vi har patienter som är väldigt instabila, som får inte 

bara vätska utan, inte vet jag, som får ett läkemedel i en pump kontinuerligt som är 

blodtryckshöjande, det är någonting som man rattar med hela tiden. Det är en bonus. Detta 

är i princip omöjligt att dokumentera i Paratus.” - Respondent 2 

 

Vidare: 

 

“Nu är det så att det är två enheter så behöver så pass avancerad dokumentation, det är vi 

och flyget.” - Respondent 2  

 

Respondent 2 berättade även om hur möjligheterna för uppkoppling ser ut under transporten 

i helikoptern: 
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“Vi rör oss sällan utanför 3G/4G, vi har hela tiden koppling med nätet, det här är inte som 

på SAS att man behöver stänga av sin mobiltelefon, allt är på hela tiden, sen kan det hända 

någonstans att man tappar nätet men det är oftast väldigt kort.” - Respondent 2 

 

Utöver behov av funktionalitet i systemet, pekade respondent 2 på att det krävs ett fördjupat 

samarbete för att det skall bli bra med den kommande nya versionen av systemet. Överlag i 

samtalet gick det att uppfatta något av en frustration när tidigare projekt har försökt 

genomföras, har detta inte alltid gått som beräknat när det kommer till att implementera IT 

för journalföring inom ambulansenheten. 

 

“Nu är det så att det är två enheter så behöver så pass avancerad dokumentation, det är vi 

och flyget. Jag vet inte om det kommer att hända någonting med oss där, nu till din fråga. 

Om våra problem kommer lösas med nya Paratus, jag har ingen aning. Jag har inte sett den 

nya versionen, [Respondent 1] har inte riktigt kontaktat oss, hur involverade är vi i den nya 

kravställningen mot Paratus? Inte alls.” - Respondent 2 

 

Ett annat behov som respondent 2 gav uttryck för är att de vill kunna konfigurera systemet på 

egen hand: 

 

“En stor fråga i det här är vem det är som kommer att konfigurera systemet. Är det vi själva, 

eller är det CSAM som gör det åt oss? Det är alltid att föredra att vi själva kan göra den 

konfigureringen.” - Respondent 2 

5.4 Behov flygambulans 

Respondent 3 började med att förklara skillnader i beställningar för flygenheten. Det finns 

både normaltransporter och intensivvårdstransporter. Respondent 3 börjar med att förklara 

vad en normaltransport innebär och vad som händer på vägen. 

 

”Det är så att när ett flygambulansärende uppstår så skriver man en transportremiss, och 

det finns två nivåer på den transportremissen. Den ena är det vi kallar för 

normaltransporter som sker i stor volym dagligen. Det rör sig om, för Norra 

sjukvårdsregionen som är de fyra norra landstingen och geografiskt halva Sveriges yta, 

ungefär 2300 patienter per år. Normaltransporterna beställs av sjukvården från ett sjukhus 

eller från en avdelning på ett sjukhus, det kan komma in på någon annan väg också men det 

är lite mer ovanligt, det kan komma från SOS International eller någon annanstans. Det 

vanligaste är att det kommer från ett sjukhus. Då fyller man i en transportremiss, och den 
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transportremissen för normaltransporter äger idag flygoperatören som heter Scandinavian 

Air Ambulance. Den kan man hämta på deras hemsida.” - Respondent 3 

  

Respondent 3 berättade vidare om hur överlämningen mot olika sjukhus i landet kan vara ett 

problem för flygenheten. Till skillnad från andra ambulansenheter rör sig flyget över hela 

landet på ett helt annat sätt vilket innebär andra utmaningar för dem. Eftersom överlämningen 

då ofta sker mellan olika system används idag en pappersjournal som fylls i och sedan manuellt 

förs in i det aktuella systemet. Respondent 3 föreslog att man eventuellt skulle kunna 

journalföra i det kommande systemet och skriva ut för att kunna göra denna överlämningen 

på samma sätt fast med skillnaden att data registreras digitalt istället för med penna. 

  

“Ja, och det var nästa sak, och nu är vi fortfarande på journalen som förs i ambulansflyget. 

När man då landar i Umeå och har haft en patient från [till exempel] Kiruna, då ska man 

föra över journaldata så att mottagande sjukhus ser vad vi har gjort. Och det är lätt om man 

har samma system, men om vi då säger att patienten har åkt från [till exempel] Gällivare till 

Västerås så kanske de har en helt annan journal, och då är det inte lika lätt att föra över och 

det har vi funderat mycket på hur man ska lösa, om man till exempel ska ha en skrivare på 

planet så att man kan lämna över den i pappersform.” - Respondent 3 

  

Respondent 3 berättade även hur en beställning går till vid en sjuktransport med flygenheten. 

Respondent 3 tar även upp hur ett kommande system eventuellt skulle kunna användas i 

pågående projekt där Region Västerbotten är ansvariga för bland annat journalföring. I samma 

utläggning ger respondent 3 dessutom uttryck för ett behov av att kunna följa blodtryck och 

puls i realtid. 

  

“Och då kan man säga såhär, det är att det här finns, webbeställningen finns, och det som 

också finns är en pappersjournal, både för normaltransporter och intensivvårdstransporter. 

De ser inte exakt likadana ut, pappersjournalerna, men det är i stort sett samma upplägg, så 

det är den goda nyheten. Den dåliga nyheten är att pappersjournalen, det finns en enkel del 

i den, och det är att man kan skriva text i den, den svåra delen är att vi vill ha en 

övervakningslista där man kan följa blodtryck och puls och sånt där. Det har varit en 

svårighet. Att på något vis i realtid eller var femte minut eller kanske var tionde ska man 

kunna knappa in data som lagras i journalen.” - Respondent 3 

  

Ett koncept som togs upp av Respondent 3 var behovet att kunna mata in patientdata för att 

kunna få ut någonting som kallas “Revised trauma score” någonting som skall kunna användas 

som referenspunkt när man ser tillbaka på hur status var på patienten under transporten. 
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“Vi har det i våran flygambulansjournal idag att vissa data gör att man kan räkna ut 

någonting som heter någonting i stil med “revised trauma score”, du matar in till exempel 

puls och blodtryck och några såna värden och då räknar den ut en scoring som säger hur 

svårt sjuk är den här patienten är. Det har vi intresse av för det säger oss någonting om 

patienterna när vi tittar tillbaka på året som gått, har patienterna varit sjuka eller mindre 

sjuka, generellt.” - Respondent 3 

 

Vid ett senare intervjutillfälle där samtliga respondenter medverkade ville Respondent 3 

understryka vikten av att ha en handbok ifall en situation skulle uppstå som den vid tillfället 

tillgängliga personalen varken har kompetens eller erfarenhet av. Handboken kan då täcka upp 

för detta. 

 

“Sen har vi en versionshandbok, den ser ut som en liten större almanacka som man kan ha i 

benfickan och där finns det från a till ö vad man kan göra om man hamnar i trassel, främst 

vid normaltransporterna som har en ensam sjuksköterska, om det kanske inte går som man 

har tänkt, patienten blir sjukare eller någonting inträffar som man inte kan hantera och 

kommer inte ihåg vilken dos man ska ge av något läkemedel. Därför har vi den här 

delegationshandboken som är på ungefär 30 sidor. Den skulle man kunna lägga in som en 

länk så man kan öppna den, till exempel astmaanfall, epileptiska anfall och kunna se just det, 

jag ska ju ge sådär mycket av det här läkemedlet.” - Respondent 3 

  

När det gäller möjligheterna att koppla upp sig mot internet på flygplanet berättade 

Respondent 3 vidare: 

  

“Vi kan inte utgå från att vi någonsin har koppling eftersom att vi flyger på en helt annan 

höjd.” - Respondent 3 

  

Dessutom gav Respondent 3 uttryck för samma behov som helikopterambulansen när det 

gäller möjligheten att dokumentera så att det skapas statistiska underlag: 

  

“Sen då tredje steget, det kanske faller utanför ert projekt, men det är att den här datan som 

vi nu genererar, den vill vi följa upp… kunna samla data som vi kan föra statistik över.” - 

Respondent 3 

  

Detta behov är någonting som uttrycks även i behovsrapporten för flygenheten i avsnittet där 

den beskriver ett önskat läge: 



 

22 
 

  

“Eftersom journalföring görs på ett standardiserat och patientsäkert sätt finns det goda 

möjligheter till att bygga vidare med tekniska lösningar som möjliggör statistikuttag och 

därigenom uppföljning och forskning på denna data.” 

5.5 Sammanfattning resultat 

En del av den data som har presenterats har inte använts i analysen utan ligger till grund för 

att skapa en förståelse kring bakgrunden av behoven. Behoven har i sin tur använts i analysen. 

För att skapa en tydlig överblick av dessa huvudsakliga behov har de sammanfattats nedan. 

Nedanstående tabell (Tabell 2) är ett sätt för studien att strukturera upp behoven för de olika 

ambulansenheterna. 

 

Behov Mark Helikopter Flyg 

Integration mot 

MT-utrustning 

X X X 

Överlämning mot andra regioner 
  

X 

Dokumentation för infusioner 
 

X X 

Handbok med instruktioner 
  

X 

Möjlighet till egen konfiguration X X X 

Dokumentation av blodtransfusioner 
 

X X 

(Tabell 2) 

 

Eftersom det enligt teorin ‘Need Assessment - A System Approach’ (Kaufman & English, 1979) 

är viktigt att göra en lista på prioriteringar är anledningen till varför nedanstående struktur är 

sättet behoven har presenterats på. Det har däremot inte lagts någon värdering i själva 

ordningen av prioriteringen. 

 

1. Integration mot MT-utrustning 

2. Överlämning mot andra regioner 

3. Dokumentation för infusioner 

4. Handbok med instruktioner 

5. Möjlighet till egen konfiguration 
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6. Dokumentation av blodtransfusioner 

 

För att datainsamlingen skall ge ett värde behöver den sättas in i ett sammanhang. 

Sammanhanget blir att behoven som är presenterade ovan analyseras med hjälp av den teori 

som sedan tidigare har presenterats. Analysen kommer att presenteras i nästkommande del. 
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6. Analys 

I denna del analyseras de behov som identifierats utifrån det presenterade resultatet. För 

analysen används teorin ‘Needs assessment’ och modellen A System Approach’ (Kaufman & 

English 1979) som modell. Modellen möjliggör en analys av resultatet och skapar därmed en 

grund till den slutsats som senare presenteras. Eftersom modellens tre sista steg handlar om 

faktisk implementering av system och utvärdering gick det inte att genomföra dem på grund 

av tidsramen för studien. Därför har den genomförbara delen i form av de tre första stegen i 

modellen utförts. Dessa steg går alla att genomföra tack vare studiens insamlade data. 

Utifrån de identifierade behoven som resultatet har kunnat peka ut skapas möjligheten att 

stoppa in dem i den presenterade modellen och därför starta steg 1 i modellen. För att 

identifiera lösningsalternativ under steg 2 går det att med hjälp av dokumentet med 

kravspecifikationen för det nya systemet Paratus EMR göra ett grundläggande antagande om 

att det är det som blir det faktiska systemet, och kan därmed se det som ett tillgängligt 

lösningsalternativ ifall behoven uppfylls av dess specifikation. Detta lösningsalternativ 

kommer att jämföras mot andra system som uppfyller behoven samt andra potentiella 

lösningsalternativ. Att välja mellan dessa lösningsalternativ är steg 3 i modellen. Behovens 

samlade resultat från steg 3 kan sedan bli det beslutsunderlag som ligger till grund för ett 

faktiskt beslut om upphandling eller implementation. 

Med ovanstående som grund körs de genom studien identifierade behoven genom den valda 

modellen som underlag för analys. 

Kaufman & English (1979) menar alltså att det första steget i modellen ‘Needs Assessment 

- A System Approach’ går ut på att identifiera problem baserat på de behov som finns. Enligt 

dem så är ett behov det gap som finns mellan nuvarande läge och ett önskat läge. I det första 

steget ges inga lösningsförslag på problemet, det ska bara konstateras. Ett behov som 

uttrycktes av samtliga respondenter var möjlighet till egen konfiguration av systemet. 

Uttryckt i modellens första steg ser det ut som följer: 

 

1. Möjlighet till egen konfiguration 

Respondenterna har ett behov av att kunna göra egna konfigurationer av 

systemet så att det bättre passar deras specifika verksamhet. Idag har vissa 

utbildat sig själva att delvis kunna detta medans några inte alls har den 

möjligheten. Det är dock ett behov som samtliga skulle vilja kunna göra med 

lätthet direkt i systemet. 

 

När man har gått igenom gapet mellan nuvarande läge och det önskade läget behöver man 

hitta alternativ som kan uppfylla detta. Det andra steget i Kaufman & English (1979) modell 
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går därför, som nämnts, ut på att reda ut vad som krävs av en lösning samt identifiera vilka 

lösningsalternativ som finns. Eftersom att studien baseras på att hitta potentiella lösningar i 

kravspecifikationen för det nya systemet, ligger den som grund för eventuella 

lösningsalternativ. Baserat på behovet om möjlighet till egen konfiguration ger det följande 

steg 2 i modellen: 

 

2. Behovet skulle kunna uppfyllas av ett system som tillhandahåller 

funktionalitet som ger användarna möjlighet att göra egna konfigureringar av 

systemet. I kravspecifikationen för Paratus EMR står att läsa 

följande: “Återkommande konfigurationsändringar SKA till stor del kunna 

utföras av köparen” samt: “Systemets administrationsgränssnitt ska ge 

köparen goda möjligheter att konfigurera den mobila plattformens funktioner”. 

Dessa funktioner utgör tillsammans ett potentiellt lösningsalternativ för 

behovetmöjlighet till egen konfigurering. Ytterligare lösningsalternativ är 

andra digitala journalföringssystem som har funktionalitet som möjliggör för 

användarna att göra egna konfigureringar av systemet. 

 

Steg tre i Kaufman & English (1979) modell ‘system approach’ går ut på att välja det 

lösningsalternativ som bäst matchar behovet. Steg tre handlar också om att välja det 

lösningsalternativ som fungerar bäst tillsammans med eventuella lösningar man valt för andra 

behov som finns. Det betyder i det här specifika fallet att om det nya systemet Paratus EMR 

har funktionalitet som uppfyller behovet så är det lämpligt att det prioriteras som 

lösningsalternativ, även om det finns andra journalföringssystem som har något bättre 

konfigurationsmöjligheter. Detta ger oss steg 3: 

 

3. I och med att kravspecifikationen för Paratus EMR har funktionalitet som 

uppfyller behovet om möjlighet till egen konfiguration ter det sig rimligt att anta 

det som lösning. 

 

Nedan analyseras samtliga listade behov utifrån samma modell. 

 

• Tillgång till digital handbok i systemet 

1. Respondenten med anknytning till flygenheten berättar om hur en handbok 

finns tillgänglig på flygplanet för tillfällen som uppstår där kompetens saknas 

för att hantera situationen. Denna handbok skulle flygenheten vilja ha digitalt i 

systemet. Detta är någonting som redan finns i det nuvarande system som 

används för mark- och helikopterenheterna. 
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2. Detta behov skulle uppfyllas av ett systemet som innehåller en digitaliserad 

version av den handbok som de använder sig av. Lösningsalternativ är att 

anamma samma system som mark- och helikopterenheterna använder. Ett 

annat lösningsalternativ är det nya systemet Paratus EMR som enligt 

kravspecifikation skall “..innehålla stöd för prehospital sjukhusledning..” samt 

ska ge“..vägledning genom flöden och integration av riktlinjer..”. Ett tredje 

lösningsalternativ är ett helt annat journalföringssystem med den 

funktionaliteten. 

3. Som nämnts så ska man, enligt Kaufman & English (1979) modell, anta det 

lösningsalternativ som fungerar bäst tillsammans med lösningar för de andra 

behoven. Därför är det rimligt att anta det andra lösningsförslaget som är 

Paratus EMR. 

 

• Integration med MT-utrustning 

1. Samtliga respondenter uttrycker att det skulle underlätta journalföringen om 

systemet kunde integreras med den utrustning som finns ombord på deras 

fordon. 

2. Behovet skulle uppfyllas av ett system som kan samspela med den aktuella  MT-

utrustningen. Men det krävs också att utrustningen ombord på fordonen har 

möjlighet att dela med sig av data. Enligt kravspecifikationen ska systemet 

uppfylla en mängd olika punkter som rör MT-utrustning. Där står bland annat 

följande: “Övervakningsdata ska kunna överföras kontinuerligt eller, om ej så 

är möjligt, på manuell begäran, utan att journalen behöver avslutas”. Denna 

formulering specificerar emellertid inte hur denna överföring ska utföras vilket 

gör att den skapar viss osäkerhet. I en annan punkt står det däremot 

att: “Övervakningsdata ska överföras till journalen via Bluetooth.” Andra 

lösningsalternativ är system som har ett bredare utbud av 

kommunikationsmöjligheter utöver Bluetooth. 

3. Trots den övergripande formuleringen i kravspecifikationen för Paratus EMR 

tycks det rimligt att se detta som att systemet ska kunna integreras med MT-

utrustning, åtminstone via Bluetooth. Detta skulle minska gapet mellan 

nuvarande läge och önskat läge, men säkerligen inte ta bort det helt då det inte 

går att utgå från att all MT-utrustning har stöd för Bluetooth. Ett system med 

bredare kommunikationsmöjligheter bör ses som en bättre lösning. 

 

• Dokumentation av infusioner  
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1. Respondenten som är ansvarig för ambulanshelikoptern berättar om hur gärna 

de vill dokumentera kontinuerliga infusioner. Detta är något som i princip inte 

går i nuvarande lösning vilket ger upphov till ett stort gap mellan nuläge och 

önskat läge. 

2. Behovet skulle uppfyllas av ett system som möjliggör denna typ av 

dokumentation. Enligt kravspecifikation för Paratus EMR ska systemet uppnå 

“..ett intuitivt journalsystem för strukturerad dokumentation där nyttjandet av 

fritext minimeras, med vägledning genom flöden och integration av riktlinjer, 

processer och kopplingar mot till exempel externa system för att höja 

patientsäkerheten och dokumentationens kvalitet.” Detta övergripande 

skallkrav pekar på att systemet ska fungera tillsammans med övrig MT-

utrustning. Integration mot MT-utrustning har dock behandlats i ett tidigare 

nämnt behov där det redogjordes för förutsättningarna att uppfylla det. 

3. (Se punkt 3 i “Integration mot MT-utrustning”) 

 

• Överlämningar av journaldata mot andra landsting 

1. Respondent 3 gav uttryck för behovet av att på ett bra sätt kunna göra 

överlämningar till andra landsting eftersom de rör sig över stora avstånd. Idag 

sker detta i pappersform vilket enligt respondenten inte är optimalt utifrån en 

säkerhetsaspekt. Detta är någonting som de vill kunna hantera digitalt om 

möjligt. Detta är ett behov som redan är uppfyllt för mark- och 

helikopterenheterna som bedriver sina verksamheter inom regionens gränser. 

Således finns redan integration mellan olika system på plats och möjliggör 

digitala överlämningar av journaldata. 

2. Behovet uppfylls av ett system som kan tillhandahålla möjligheten att skicka 

och ta emot journaldata vid överlämningar. Men det krävs också att mottagande 

part har möjlighet att ta emot digitala handlingar då tillgång till patientjournal 

skall vara tillgänglig, digitalt eller i pappersform, så länge patienten vårdas. till 

exempel i den ambulans som transporterar patienten från flygplats till 

vårdinstitution. Lösningsalternativ står att finna i kravspecifikationen för 

Paratus EMR: “Det ska vara möjligt att skyndsamt lämna ut digitala 

handlingar (till exempel rapport i PDF-format) ur systemet vid 

förfrågan”. Ett annat lösningsalternativ skulle kunna vara att använda Paratus 

EMR med komplettering att med en skrivare på flygplanet kunna skriva ut 

journaldata vid överlämningar. 
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3. Då det råder osäkerhet kring huruvida samtliga eventuella mottagare har 

möjlighet att ta emot journaldata i PDF-format så anses det sistnämnda 

lösningsförslaget mer rimligt att anta. 

• Dokumentation av blodtransfusioner 

1. Enheten för ambulanshelikoptern uttrycker ett behov av att kunna 

dokumentera transfusion av blod till patienter. Idag finns det inget effektivt 

digitaliserat sätt att dokumentera dessa transfusioner. 

2. Behovet skulle uppfyllas av att systemet som kan dokumentera detta. Det finns 

övergripande delar av kravspecifikationerna som pekar på att det kommer att 

uppfyllas av systemet. Återigen så pekar skallkravet “..ett intuitivt 

journalsystem för strukturerad dokumentation där nyttjandet av fritext 

minimeras, med vägledning genom flöden och integration av riktlinjer, 

processer och kopplingar mot till exempel externa system för att höja 

patientsäkerheten och dokumentationens kvalitet” på detta. 

3. (Se punkt 3 i “Integration mot MT-utrustning”). 

6.1 Sammanfattning analys 

Det första behovet som gavs uttryck för, Möjlighet till egen konfiguration, anses tydligt 

uppfyllas av systemet utifrån den genomförda analysen. Detsamma gäller även för det andra 

behovet, Tillgång till en digital handbok i systemet. Behovet Överlämning mot andra 

landsting visade sig att det finns stöd för i kravspecifikationen för Paratus EMR, men det visar 

också på problematik som kan uppstå när en verksamhet är beroende av vilka möjligheter 

andra verksamheter har. I detta specifika fall, de andra landstingens möjligheter att ta emot 

digitala handlingar. Samverkan med andra verksamheter är ingenting som Kaufman & English 

(1979) modell tar höjd för mer än att det kan skrivas som ett lösningsförslag i steg 2 till exempel 

att “Samtliga berörda verksamheter ska ha möjlighet att skicka och ta emot digitala handlingar 

i PDF-format”. Lösningsalternativ av det slaget fanns dock inte tillgängliga då Region 

Västerbotten, som studerats, bara har kontroll över sina egna verksamheter och inte över 

andra landstings verksamheter. 

Det fjärde behovet som analyserades, Möjlighet till integration mot MT-utrustning, skall 

uppfyllas av generella formuleringar i kravspecifikationen. Detta skapar dock en osäkerhet 

kring huruvida det färdiga systemet faktiskt kommer att kunna integreras mot all MT-

utrustning. Den enda anslutningsmöjligheten som presenteras är Bluetooth. Om så är fallet 

även i det färdiga systemet tycks det rimligt att anta att ett annat system med fler 

kommunikations- och anslutningsmöjligheter är ett bättre lösningsalternativ. Samma gäller 

även för de två sistnämnda behoven Dokumentation av infusioner och Dokumentation av 
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blodtransfusioner. Nedan presenteras en sammanställning av de behov som analyserats och i 

vilken utsträckning det uppfylls av systemet Paratus EMR (Tabell 3). 

 

Behov Mark Helikopter Ambulans 

Möjlighet till egen konfiguration Helt uppfyllt Helt uppfyllt Helt uppfyllt 

Tillgång till digital handbok i 

systemet 

Ej uttryckt 

behov 

Ej uttryckt behov Helt uppfyllt 

Integration med MT-utrustning Hel eller delvis 

uppfyllt 

Helt eller delvis 

uppfyllt 

Helt eller delvis 

uppfyllt 

Dokumentation av infusioner Inget behov Helt eller delvis 

uppfyllt 

Helt eller delvis 

uppfyllt 

Överlämning av journaldata mot 

andra landsting 

Inget behov Inget behov Helt eller delvis 

uppfyllt 

Dokumentation av 

blodtransfusioner 

Inget behov Helt eller delvis 

uppfyllt 

Helt eller delvis 

uppfyllt 

(Tabell 3) 

 

Studie har skapat en bild att kunna problematisera utifrån flertalet aspekter. Bilden har i den 

nästkommande delen som kombinerat resultatet av den genomförda analysen med aspekter 

av analysen som är relevanta att ta upp för att stärka dess trovärdighet. 
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7. Diskussion 

Här följer en diskussion kring det resultat och den analys som framkommit i samband med 

undersökningen. De olika enheternas behov har analyserats i ett försök att se huruvida det nya 

systemet Paratus EMR uppfyller dessa behov och i så fall om det är lämpligt att använda sig av 

det. Den genomförda analysen är gjord på en modell som är i sex steg. Stegen 4-6 är inte med 

i analysen då dessa skulle kräva att systemet faktiskt implementeras. Eftersom att modellen 

har tre tydliga första steg, tycks det rimligt att anta att den skapar ett tillräckligt bra verktyg 

för analysen. Därmed går det att hävda att den genomförda analysen går att använda för att 

dra en slutsats gällande om systemet kan tänkas uppfylla de identifierade behoven. 

De sex identifierade behoven ter sig samtliga helt eller delvis uppfyllda av Paratus EMR 

baserat på den genomförda analysen. Men trots att Paratus EMR som system ser ut att vara en 

tänkbar lösning som uppfyller behoven är det inte helt oproblematiskt. Som nämnts tidigare 

så är kravspecifikationen för Paratus EMR inte ett färdigt system utan en mall som systemet 

utvecklas utifrån. En formulering som “vägledning genom flöden och integration av 

riktlinjer..” har inga specificerade detaljer och kan därför bli föremål för tolkning när det nya 

systemet utvecklas utifrån den. Detta gör att det kan bli svårt att med säkerhet veta att det nya 

systemet uppfyller de behov som uttryckts av respondenterna i studien. Ett behov som enligt 

analysen anses uppfyllt av en viss funktionalitet som anges i kravspecifikationen kanske de 

facto inte alls uppfylls av det färdiga systemet. Trots denna problematik ter det sig rimligt att 

se kravspecifikationen som väldigt nära. 

Modellen som resultatet analyserats utifrån visar i den här studien på att samtliga behov 

leder till lösningsförslag som innefattar Paratus EMR. Enligt detta bör man kunna anse att det 

är en rimlig lösning att implementera som journalsystem för samtliga enheter inom 

verksamheten. Särskilt som behoven är genererade av individer med starka kopplingar till den 

operativa verksamheten inom respektive ambulansenhet. Om det hade visat sig att det inte 

finns krav i kravspecifikationen för Paratus EMR som uppfyller ett visst behov så får man titta 

på andra lösningsalternativ för det specifika behovet. Detta vägs sedan in i ett slutgiltigt beslut 

om vilket system som är lämpligt för verksamheten. Vissa behov tenderar att vara viktigare än 

andra att uppfylla medans vissa behov går att komma runt med hjälp av kompletterande 

alternativ. Att till exempel använda en skrivare för att minska gapet nämndes i analysen i 

samband med ett av behoven. 

7.1 Vidare forskning 

Under den premiss som datainsamlingen med respondenterna genomfördes finns det risk att 

de inte delade med sig av vad man i grunden tycker är ett behov. Alltså utöver vad man ser som 

behov i form av funktionalitet i ett journalsystem. I och med detta går det inte att med säkerhet 
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veta om respondenterna skulle vilja förändra arbetsprocessen per se. Detta skulle kunna vara 

ett spår att studera i framtida studier. Den datainsamling som genomfördes i syfte att ta reda 

på behov går också att genomföra på andra sätt, kanske hade det visat sig att det uppstod andra 

typer av behov med andra insamlingsmetoder. På samma sätt kanske det hade uppstått andra 

behov om datainsamlingen genomförts med personer med andra befattningar inom, eller 

kanske även utanför, verksamheten. Att titta på hur olika sätt att samla in behov på påverkar 

vilka behov som framstår. 

Behov som inte är direkt kopplade till det digitala journalsystemet kan ändå påverka 

behoven av det. Det här innebär att det kan ändra kraven för vad det specifika systemet sedan 

behöver uppfylla. Att ta reda på detta kan skapa ytterligare underlag för beslut vid 

upphandlingar av den typen av system. Detta skulle kunna vara någonting som det finns 

anledning att kolla på i framtida studier. 

Förutom det så användes, som nämnts, bara tre av sex steg i den modell som användes för 

analysen. En mer omfattande studie som tittar på samtliga skulle kunna vara något för vidare 

forskning.  
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8. Slutsats 

Syftet med studien var att ta reda på om det går att använda samma journalföringssystem för 

samtliga enheter inom ambulansverksamheten. Detta genom att samla in behov som de olika 

verksamheterna har och jämföra mot kravspecifikationen för ett journalsystem. För att 

avgränsa studien valdes det att fokus skulle ligga på de system som används ombord på de 

olika ambulansenheterna och behov kopplade till dessa. En del i hur studien förhöll sig till 

avgränsningen var genom urvalet av respondenter vid datainsamlingen. Alltså 

respondenternas kunskapsområden innebär i sig en avgränsning för vilket studiens 

datainsamling rörde sig inom. Respondenternas benägenhet att prata om hur deras 

journalsystem används operativt var den huvudsakliga faktorn vid urvalet. Någonting som 

målgruppen skulle kunna ha nytta av med studien, är den modell som har presenterats för 

analys av behov. Denna skulle dessutom kunna fungera som en metod för att skapa 

beslutsunderlag inför upphandling eller inköp av journalsystem för prehospital sjukvård. 

Detta då det i studien har redogjorts för ett sätt att kunna matcha behov med ett potentiellt 

system. 

Den problemformulering som initierade studien går med hjälp av den presenterade datan, 

analysen och diskussionen att besvara. Behoven som analyserades i modellen uppfylls 

samtliga, helt eller delvis, av det potentiella systemet. I studien har också en problematisering 

av de olika analyserade behoven genomförts. Detta ger ytterligare information om huruvida 

det potentiella systemet uppfyller behoven för de olika ambulansenheterna.  

Västerbottens förutsättningar som region, med glesbefolkning och stora avstånd, gör 

behovet av att effektivisera verksamheten större än för många andra regioner. Det som 

presenterats i studien kan bidra till att underlätta den processen. Till informatikområdet har 

studien bidragit med kunskap om hur behov för en verksamhet inom prehospital sjukvård kan 

matchas med ett potentiellt journalsystem. 

Den teoretiska modell som behoven analyserades utifrån är emellertid inte begränsad till 

att användas enbart för att analysera behov som är kopplade till journalföringssystem inom 

prehospital sjukvård. Modellen är generell och det finns ingenting i studien som tyder på att 

den inte kan användas även för andra typer av behov som kräver helt andra typer av lösningar. 
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