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Abstract 

IT is often seen as a solution to many problems concerning effectiveness in 

organizations. Information systems within the healthcare sector is often viewed as 

medical devices rather than just systems or services. These medical devices are 

thoroughly regulated by laws, standards and certifications. In this study I participated 

in an innovative project that aimed to bring new life and use to the old fashioned patient 

journal by giving it a visual representation through the use of an avatar. I aimed to 

study the effects of regulators connected with the patient journal as a source of 

information for the innovative project. I drew upon Actor-network theory as a 

theoretical lens to trace the patient journal and connect it with regulatory aspects 

important to innovative projects such as the studied scenario. I also aimed to research 

the possibilities and obstacles provided with today’s IT-climate in Swedish healthcare. 

I found that regulatory aspects according to Actor-network theory proved to be an 

actor that stabilizes the network that is the innovative project. Certain regulatory 

aspects such as quality management standards provided support for unifying the 

vision concerning the innovation. Further the regulatory aspects proved to be an actor 

that can shift power between project developers and external actors. The regulatory 

aspects did not show any significant effect on the innovation or its original vision. These 

aspects did however show proof of being a heavy provider of project complexity and 

experience concerning these aspects was shown to be hard to find. I also found that 

there are two distinct ways for an innovator to realize a vision within Swedish 

healthcare, the healthcare way and the patient way, these two ways are represented in 

a model framework for future research. Last but not least I presented a framework for 

future IT-architecture based on modern technology and the results found in this study.        
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1. Inledning 

Patientjournalen innehar en central roll inom hälso- och sjukvården där den beskriver 

patienters tillstånd genom att förmedla viktig information om exempelvis diagnoser. Således 

är patientjournalen en central informationskälla för den hälso- och sjukvård som bedrivs både 

för vårdgivare och vårdtagare. Det kan skönjas en utvecklande trend inom hälso- och 

sjukvården för vad som ofta kallas eHälsa, där det ämnas att förbättra dagens vårdkvalitet med 

hjälp av informationsteknologi (Psaros, 2005). Ett projekt som hamnar inom detta område 

ämnade till att nyttja patientjournalen som informationskälla för att visualisera en patients 

tillstånd, både för patienten själv samt för dess vårdgivare. Grafisk presentation av 

information, likt den idé som existerade inom denna projektgrupp, finns nästan överallt 

omkring oss i dagens informationssamhälle. Anställda inom den finansiella sektorn betraktar 

ofta grafer i sin vardag, vilket med framgång nyttjas för att sammanställa stora mängder data 

på ett lättillgängligt sätt samt representera denna data på ett sätt som gör den lätt att tolka som 

värdefull information. Att betrakta samma mängd data ur ett rent textperspektiv och tolka 

denna till en effektiv informationskälla som den finansiella grafen skulle innebära ett väldigt 

tidsödande arbete. Detta kan ställas i relation till patientjournalen vilken presenteras för 

vårdgivare och vårdtagare i textformat för dessa att betrakta och tolka. Ett grafiskt verktyg för 

att representera denna information, likt finansiella grafer, saknas inom den svenska hälso- och 

sjukvården men kan ses växa fram i andra delar av norden (Hertzum, 2012). 

Jag fick tillfälle att delta inom detta projekt för visualisering av patientjournalen som 

utvecklare, något som gav goda möjligheter för att studera hur ett sådant projekt utvecklas 

med tiden och vilka utmaningar det kunde komma att dras med. Förutom de tekniska 

utmaningarna ett sådant projekt innebar var det även intressant att betrakta andra faktorer 

som kunde komma att påverka. Patientjournalen i sig är nämligen en ytterst reglerad 

informationskälla vilken man inte kan läsa från, skriva till eller på andra sätt manipulera eller 

nyttja utan att ta ställning till regulatoriska aspekter. Detta märktes tydligt redan vid tidiga 

projektmöten då visionen om hur denna visualisering skulle komma att se ut var mycket hög. 

Idéerna var utan tvekan goda och utarbetade i samfund med intressenter inom vården som såg 

ett stort värde i att kunna visualisera den textbaserade patientjournalen. Idéerna togs fram och 

vann pris vid mötesplats Lyckseles utvecklingsverkstad 2013 (Region Västerbotten, 2013). 

Idén var således god i sin grund, intressant var då att betrakta hur regulatoriska aspekter runt 

patientjournalen som informationskälla påverkade projektets arbete mot en slutprodukt. Som 

utvecklare inom projektet utsattes jag själv för dessa aspekter och hade möjligheten att ta ett 

steg tillbaka, insamla och utvärdera kunskap om vilken effekt dessa har på ett IT-projekt inom 

hälso- och sjukvården. Innebär dessa regulatoriska aspekter att IT-baserade innovationer 

inom vården hämmas? Är kanske regulatorerna förlegade i det moderna informations-

samhället och på så sätt agerar bromskloss för modernisering inom vården? Frågorna som 

uppstod i samband med en hårt reglerad informationskälla var många och genom deltagande 

arbete och forskning hoppades jag kunna identifiera och kartlägga några av dessa och 

förhoppningsvis bringa svar på vissa.   
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1.1 Problemformulering 

Idén att visualisera patientjournalen för att vinna tid för vårdgivare samt att göra densamma 

mer tillgänglig för vårdtagare är god. Detta är bevisat av tidigare studier i samfund med 

relaterade intressenter och verksamhet (Ericsson & Granqvist, 2013; Region Västerbotten, 

2013; Hertzum, 2012).  Det vetenskapliga problemet att studera är hur ett sådant projekt kan 

komma att påverkas av de aspekter som en aktör behöver ta hänsyn till för att kunna agera 

inom hälso- och sjukvården med patientjournalen som informationskälla. Är IT inom hälso- 

och sjukvården så reglerad att dess innovation direkt blir skadad och förminskad? Finns det 

regulatoriska aspekter inom hälso- och sjukvården som direkt motsätter sig IT-innovationer? 

Hur bör en nystartad aktör som i projektets fall förhålla sig till och arbeta med dessa aspekter? 

Frågorna är många och utifrån detta har jag valt att utgå ifrån frågeställningen:  

 

 Hur kan innovativa IT-projekt med patientjournalen som informationskälla påverkas 

av lagar, certifieringar och standarder för mjukvara inom hälso- och sjukvård? 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är således att utröna vilka regulatoriska aspekter som påverkar ett 

innovativt IT-projekt med patientjournalen som informationskälla. Vidare ämnar även studien 

till att undersöka vilka möjligheter och begränsningar som finns för innovationsarbete inom 

hälso- och sjukvårdens IT-klimat.  

1.3 Avgränsning 

När jag tilldelades rollen som utvecklare inom projektet var grundidén med denna studie att 

skriva om de tekniska utmaningar som arbetet med en ostrukturerad datakälla som 

patientjournalen innebär. Relativt snabbt uppdagades det dock problem på en högre nivå i och 

med att projektgruppen kom i kontakt med externa aktörer, vilka ägde erfarenhet av att lansera 

medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvården. I och med detta valde jag istället att 

fokusera på de regulatoriska problem som projektgruppen stötte på under utvecklingen, då 

dessa måste lösas i första hand innan de tekniska hindren kan bestigas. Jag avgränsar mig till 

att behandla de regulatoriska aspekter som projektgruppen stötte på och de som identifierades 

genom spårning av patientjournalen som informationskälla. Projektets marknad i form av 

Sverige i första hand och EU i andra hand medförde även en avgränsning i vilka regulatoriska 

aspekter som kunde bli aktuella. Exempelvis finns liknande regulatorer på den Amerikanska 

marknaden i form av vägledningar från FDA, dessa kommer dock inte att beröras i studien.  

1.4 Disposition 

Studiens utformning följer inte den struktur som ofta kan ses med standardrubriker som 

resultat och analys. Istället existerar rubriker med kontextuell innebörd utifrån den 

observation jag har genomfört och jag presenterar här en vägledning i dess disposition. Studien 

inleds med ett förklarande stycke av det studerade konceptet för att ge läsaren en inblick i den 

deltagande observation som har genomförts. Presentationen av konceptet följs av sedvanlig 

genomgång av relaterad forskning samt metodavsnitt med dess innestående obligatoriska 

delar. Det är värt att påpeka att denna studie har genomförts i två ansatser vilket skapar en 
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relativt bred redovisning av analys och resultat. Analysen är uppdelad i tre separata kapitel 

vilka i sig tillhör olika delar av studiens två ansatser. Analysen påbörjas med kapitlet 

regulatoriska aspekter vilket redovisar resultatet av den beskrivna aktörsspårningen i 

metodavsnittet. Vidare tillkommer ett avsnitt kallat ett IT-klimat i förändring vilket redogör 

för en aktuell bild av vilka möjligheter och begränsningar som existerar för innovativa aktörer 

inom hälso- och sjukvården med inriktning mot IT. Dessa två kapitel är tillsammans analys 

och resultat av studiens första ansats. Analysen bygger sedan vidare på erfarenheter från det 

studerade projektet i kapitlet erfarenheter från projektet. I detta kapitel analyseras data 

insamlad från den deltagande observationen samt från de kvalitativa intervjuer som har 

genomförts med projektdeltagare, kapitlet är således analys och resultat av studiens andra 

ansats. Avslutningsvis presenteras en diskussion utifrån resultatet i de två analyserna samt 

avslutande reflektioner med tillhörande hänvisning till framtida forskningsansatser.   

1.5 Viktiga begrepp 

Flera viktiga begrepp figurerar genomgående under studiens olika delar. Studiens inriktning 

innebär att begrepp från många olika ämnesområden behandlas och det kan stundvis innebära 

svårighet i att lägga samtliga begrepp på minnet vid en genomgående läsning av studien. Om 

läsaren upplever att det vid hopp mellan de olika avsnitten figurerar begrepp och uttryck som 

upplevs som svåra att förstå kan det vara fördelaktigt att bläddra tillbaka till detta avsnitt för 

en snabb rekapitulering i läsningen. 

Regulatoriska aspekter 

En central samlingsterm för studien och samlar olika regulatorer som lagar, förordningar, 

standarder och vägledningar under samma term. Samlingstermen gör det möjligt att betrakta 

alla separata regulatorer som en homogen aktör, något som var centralt för det teoretiska 

perspektiv i form av Actor-network theory som nyttjades i studien. För en förklaring av Actor-

network theory hänvisar jag till dess avsnitt under kapitlet metod.  
 

Regulatorisk modularisering av systemkomponenter 

För att förstå regulatorisk modularisering på en konceptuell nivå kan ett system konstruerat 

av legobitar betraktas. Vissa legobitar är kritiska och berörs av de tidigare presenterade 

regulatoriska aspekterna medan andra kan ses som stödbitar och berörs inte. Innebörden av 

detta är att en innovatör kan rita upp och skapa ett informationssystem där enbart vissa 

legobitar berörs av regulatoriska aspekter medan andra kan utvecklas som vilken annan 

systemkomponent som helst. Inom studien har detta visat sig vara ett väldigt viktigt begrepp 

för en innovatör att ha kännedom om, då denna modularisering kan spara både tid och pengar.    

Medicintekniska produkter och informationssystem 

Inom hälso- och sjukvården betraktas inte informationssystem som just system i regulatorisk 

mening utan istället som produkter. En medicinteknisk produkt definieras genom intended 

use och intended user och erhåller dess grad av klassificering utifrån detta. Dessa två begrepp 

är centrala för att förstå grunden i de regulatoriska aspekterna och förklaras ingående under 

avsnittet 5.1 informationssystem som medicintekniska produkter. 
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IT-klimat 

Jag använder begreppet flitigt i analysens första del. Med IT-klimat syftar jag inte på miljön 

utan snarare på hur regulatoriskt hård eller mild verksamheten är för innovatören att 

förverkliga sitt innovativa informationssystem i. Som en jämförelse kan hälso- och sjukvården 

sägas bidra med ett relativt hårt klimat som är svårt att överleva i utan åtgärder, jämfört med 

en helt oreglerad verksamhet som kan säga bistå med ett relativt milt klimat.  

eHälsa och den nationella strategin för eHälsa 

Begreppet handlar inte enbart om teknisk utveckling inom hälso- och sjukvården utan även 

om processer runt tekniken för att integrera sjukvården i det moderna informationssamhället 

(Psaros, 2005). eHälsa kan ses som en samlingsterm för en rad olika satsningar relaterade till 

IT inom vården. För att sträva framåt med denna eHälsa existerar det en nationell strategi för 

detta (CeHis, 2102). Denna strategi ämnar till att ligga som vägledning för aktörer inom hälso- 

och sjukvården som berörs av eHälsa och tydliggör viktiga punkter för dess framgång. Den 

nationella strategin för eHälsa revideras kontinuerligt och i den nuvarande formen är mål satta 

för 2018, därefter kommer en ny revision att komma ut.   

Nationella tjänsteplattformen 

Den nationella tjänsteplattformen är en kraftsamling genomförd av Sveriges olika landsting 

genom deras gemensamma bolag Inera AB (Inera, 2013). Plattformen ämnar att lösa den 

problematik som har funnits med ett stort antal unika systemintegrationer mellan hälso- och 

sjukvårdens olika plattformar. Plattformen ämnar även till att främja öppen data och ger 

tillgång till olika gränssnitt för gemene man att utveckla mjukvara mot och skapa innovationer 

för ökad patientdelaktighet samt förbättring av patientcentrerad vård.  

Tjänsteorienterad IT 

Informationssystem verksamma inom hälso- och sjukvård uppmanas till att betraktas som 

produkter enligt läkemedelverkets vägledning för medicintekniska informationssystem. Men 

trotts detta blir tjänsteorienterad IT ett viktigt perspektiv i och med nationella satsningar på 

eHälsa och den nationella tjänsteplattformen. Tjänsteorienterad IT innebär att betraktar 

värdeskapande i form av tjänster istället för det äldre produktperspektivet. Utvecklaren ämnar 

att leverera en tjänst istället för produkt till sina kunder med ansats mot att öka 

tillgängligheten av information. I fallet av denna studie när jag diskuterar tjänster innebär 

detta att etablerade aktörer erbjuder ett gränssnitt för systemintegration. Etablerade aktörer 

möjliggör för informationsåtkomst genom publika gränssnitt som externa aktörer enkelt kan 

nyttja för att skapa innovationer vilka bidrar till den svenska eHälsan.  

Systemintegration 

En systemintegration sker mellan två aktörers informationssystem eller mellan två skilda 

informationssystem ägda av en aktör. Dessa integrationer främjar informationsutbyte mellan 

system och motverkar systemlösningar som försöker förse verksamhetsprocesser med slutna 

helhetslösningar i informationsförmedling.  
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Medskapande av värde 

En effekt av systemintegration mellan olika aktörer på marknaden är att medskapande av 

värde möjliggörs. Medskapande av värde genom IT anses av vissa forskare vara ett 

betydelsefullt forskningsfält för framtiden (Kohli & Grover, 2008). Innebörden av begreppet 

är att olika aktörer tillsammans går ihop för att skapa en förfinad värdekedja. Ett bra exempel 

på detta i denna studie är den nationella tjänsteplattformen vilken är beroende av externa 

aktörer i form av journalsystemsägare som informationsgivare och mindre innovativa aktörer 

som informationsförmedlare. Dessa erhåller i sin tur ingen direkt ekonomisk vinst genom att 

integrera sina system mot denna plattform. Däremot kan det sägas att så kallat icke-påtagligt 

värde skapas genom att hälso- och sjukvårdens information på ett bättre sätt blir tillgänglig för 

allmänheten. Detta i sin tur innebär att anslutna aktörer till den nationella tjänsteplattformen 

blir mer attraktiva ur exempelvis ett upphandlingsperspektiv då dessa arbetar för att främja 

den nationella strategin för eHälsa.   
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2. Studerat scenario 

2.1 Bakgrund 

Denna studie kan ses som en fortsättning av den studie som genomfördes av Ericsson och 

Granqvist om medskapande innovation inom hälso- och sjukvård (2013). Även om jag inte 

studerade hur innovationen skapas utifrån aktörers idéer är detta dock en studie om en 

innovation som har sin grund i detta. För läsaren som är intresserad av bakgrunden i det 

studerade scenariot rekommenderar jag varmt att läsa Ericsson och Granqvists studier för att 

förstå hur innovationer som det studerade scenariot kan komma att skapas från idéer.   

2.2 Projektgruppens konstruktion 

Det är intressant att betrakta de ingångsvärden som projektet erhöll i och med dess deltagare. 

Projektgruppen bestod av en intressant konstellation individer från många olika branscher och 

organisationer. Från universitetsvärlden fanns en närvaro i form av både studenter och 

forskare vilka bidrog med erfarenheter och kunskap inom systemutveckling, informatik och 

beteendevetenskap. En del av projektgruppen härstammade även från hälso- och sjukvården, 

där stora delar av dess hierarki var representerad från sjuksköterska till avdelningschef. Det 

gedigna arbetet med konceptet drog även till sig utomstående entreprenörer med erfarenhet 

från tidigare bolag och nystartade projekt. Konceptet attraherade intresse från andra IT-

aktörer inom hälso- och sjukvården och en närvaro fanns inom projektgruppen från ett större 

bolag som hade ett intresse i projektets utveckling. Slutligen fanns det även inhyrd kompetens 

inom projektgruppen i form av en säkerhetskonsult vilken hade gedigen erfarenhet av 

säkerhetskritiska system inom vården och försvaret. Av forskningsetiska skäl väljer jag inte att 

benämna projektets deltagare vid namn utan detta avsnitt ämnar bara till att skapa en bild 

över vilken grundkompetens som existerade inom projektet innan frågan om regulatoriska 

aspekter blev relevant.  

2.3 Konceptet   

Projektgruppens planerade innovation, vilkens benämning jag väljer att hålla anonym, kan 

betraktas som ett nyskapande koncept för hur patientjournalen existerar som sam-

verkansverktyg mellan vårdgivare och vårdtagare. Förstudier knutna till idén påvisade en stor 

potential att förändra interaktionen mellan vårdgivare och system samt vårdgivare och 

vårdtagare. Projektet kunde således ses som ett innovativt IT-projekt med väldigt stor 

potential om innovationen gavs chans att förverkligas. En innovation i sig beskrivs som något 

nyskapande, något som inte tidigare finns inom ett givet område och som bringar värde eller 

betydelse (Remneland, 2010). Till projektgruppens kännedom existerade det inte något 

liknande koncept inom den svenska hälso- och sjukvården, därför var det naturligt att betrakta 

idén som en innovation. Under min fältstudie av Vitalis 2014 stod det dock klart att andra 

aktörer på den nordiska marknaden hade likande visioner, om än inte lika ingående som 

projektgruppens mer omspännande koncept i funktionalitet (Hertzum, 2012).  

Grundkonceptet som genomsyrade innovationen var möjligheten att visualisera en 

patientjournal i form av en grafisk avatar, i olika miljöer och för olika betraktare. 

Patientjournalen var planerad att visualiseras i sin helhet. Nyckeln med konceptet var att dock 
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skapa en överblick över patientens tillståndshistorik genom dess diagnoser. Dessa diagnoser 

visualiserades på avataren i olika färger och former beroende på diagnosens natur. Denna 

visualisering var tänkt att skapa tidsvinster för vårdgivaren då denna relativt snabbt kunde 

skapa sig en uppfattning om patientens generella status. En väldigt ren avatar gav snabbt 

bilden av en frisk patient medan en väldigt färgad snabbt gav uppfattningen om att detta var 

en patient som behöver studeras närmare. Denna visualisering var vidare tänkt att kunna 

hjälpa patienten själv att få en överskådlig bild av sin hälsosituation, utan att behöva läsa en 

komplex patientjournal.  

Utifrån detta grundkoncept tog idéskaparna fram ett antal punkter vilka ansågs vara 

specifikt värdeskapande för vårdgivare och vårdtagare.  
 

 Möjligheten att snabbare sätta sig in i historik och nuläge för patientkonsultation. 

 Möjligheten att ge mer till själva patienten under konsultationen. 

 Möjliggöra en relationsorienterad modell och lärosituation där patienten involveras 
och vårdpersonalen ges nya möjligheter att förstå patientens situation och bekymmer.  

 Patienten lämnar besöket med större insikt om åkomma och 
behandlingsförutsättningar för egenvård och rehabilitering. 

 Vidareutveckla vård på distans, eHälsa samt dokumentations- och 
administrationsrutiner i vården. 

 

Utifrån detta underlag utvecklades en mycket tidig prototyp vilken var ett tidigt försök till 

proof of concept. Prototypen var hårdkodad och medförde således inte någon logik för själva 

applikationen, denna bidrog därför inte till att bevisa den tekniska genomförbarheten utan 

stod mer som en prototyp för att bevisa idén under diverse workshops. Denna tidiga prototyp 

är dock exemplarisk för att påvisa den höga ambition som fanns hos projektet, och det är hur 

denna innovativa vision påverkas av regulatoriska aspekter för IT inom hälso- och sjukvården 

som är intressant studera.  

 

 
Figur 1: Den första prototyp som togs fram för att illustrera visionen om konceptet. Det kan 
ses att funktionerna är många och ett försök har gjorts att fånga alla idéer som sprang ur 
det innovationsarbete som genomfördes i Lycksele.   
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Denna tidiga prototyp speglar tillsynes väldigt höga ambitioner. Förutom själva grund-

konceptet kan det ses att funktionalitet diskuterades i att integrera kommunikation, erbjuda 

möjligheten att hämta ut provresultat, erbjuda möjligheten att se en lista över läkemedel och 

slutligen att erbjuda möjligheten att sätta status för diagnoser. Konceptet var således väldigt 

brett med ambitionen att erbjuda många funktioner för intressenter och aktörer inom hälso- 

och sjukvård. Det ter sig naturligt att konceptets bredd även medförde utmaningar för dess 

implementation inom den reglerade och omspännande organisation som hälso- och 

sjukvården är, inte minst med tanke på den hårt reglerade patientjournalen som ligger till 

grund för att göra detta möjligt. Frågan var om denna innovation kunde överleva i sin helhet i 

det IT-klimat som hälso- och sjukvården erbjuder med sina regulatoriska aspekter och om den 

vision som förmedlas enligt prototypen ovan var genomförbar.   

2.4 Konceptet i ett systemperspektiv 

Redan tidigt stod det klart att konceptet inte skulle agera som ett autonomt system inom 

vården.  För att visualisera patientjournalen behövdes en källa för detta, vilket existerande 

journalsystem var tänkta att stå för. Grunden för detta examensarbete uppdagade sig därför 

inte förrän innovationen sattes in i ett systemperspektiv. Tidiga diskussioner handlade om hur 

denna applikation skulle integrera med existerande system och vilka tekniska utmaningar 

detta innebar. Tekniska utmaningar relaterade till extrahering av data från patientjournalen 

är belysta inom exempelvis datavetenskapen där ostrukturerad data och avsaknad av 

implementerade informationsstandarder kan ses som ett stort problem (Karlsson, 2010). 

Under tidiga projektmöten debatterades det hårt hur problemet med att visualisera 

ostrukturerad data skulle lösas tekniskt, med exempelvis tekniker som textmining (Francis, 

2006). Relativt tidigt stod det klart att en av de största utmaningarna projektgruppen stod 

inför var hur den ostrukturerade informationen skulle kunna nyttjas av konceptet. Som 

tidigare sagt blev ett första avstamp för denna studie att undersöka detta problem, men det 

blev snabbt tydligt att andra problem först behövde lösas redan vid planeringen av den första 

interaktiva prototypen.  

För att utöka projektgruppens erfarenhet med mjukvarusystem inom vården deltog ett 

extern företag som intressent inom projektet och dess representant var snabb med att påpeka 

att det inte bara var de tekniska utmaningarna som behövde lösas. Med erfarenhet från tidigare 

projekt inom hälso- och sjukvård poängterade denna att det fanns många regulatoriska 

aspekter som CE-märkning, systemklassificeringar och ISO-standarder som behövde följas av 

produkter planerade för detta verksamhetsområde. Detta kom självklart inte som en 

överraskning för samtliga medlemmar inom projektgruppen då många till vardags arbetade 

inom hälso- och sjukvården. Däremot framkom det vid tidiga diskussioner att den 

klassificering och benämning konceptet skulle få som medicinteknisk produkt skulle ha en 

tydlig effekt på den ursprungliga visionen. Exempelvis blev det uppenbart att det inte handlade 

om att bygga ett nytt journalsystem, däremot var det lika tydligt att programmet i sig skulle 

nyttja sig av patientjournaler för att fylla sin funktionalitet. I och med detta uppstod frågan om 

hur projektet skulle benämna det planerade programmet för att undvika en alltför hög och 

reglerande klassificering. En klassificering som kunde innebära ett väldigt omfattande arbete 

med regulatoriska aspekter vilket projektgruppen önskade undvika (Läkemedelsverket 2012).  
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3. Relaterad forskning  

3.1 Regulatoriska aspekter för IT inom hälso- och sjukvård 

Sjukvård är en säkerhetskritisk verksamhet och innebär således många krafttag i att försäkra 

vårdgivares och vårdtagares säkerhet. Det innebär att informationssystem som ämnar att 

existera inom dessa miljöer och i dess verksamhet behöver följa samma säkerhetstänk precis 

som andra verktyg som agerar stödfunktioner för verksamheten. 

Informationssystem inom vården hamnar därför ofta under definitionen medicintekniska 

produkter för att motverka krascher, buggar samt generellt fallerande vilket riskerar att orsaka 

skada eller i värsta tänkbara scenario dödsfall (Caffrey et.al, 2009; Tulasidas et.al, 2013). För 

att i bästa möjliga mån undvika sådana katastrofer är dessa informationssystem och IT-

artefakter hårt reglerade i sin utformning och funktionalitet. Caffrey et.al menar att 

informationsteknik tillåter väldigt komplexa och innovativa lösningar för nyttjande inom 

vården, men att denna komplexitet samtidigt är säkerhetens största fiende (2009).  

3.1.1 Påverkan på etablerade aktörer  

”None of the standards or guides provides a one-stop-shop for medical device software risk-based 

activities making it harder for medical device companies to quickly measure their capability with 

respect to software risk management” (Caffrey et.al, 2009, 83) 

 

Komplexiteten som IT medför med sin nära koppling till verksamhet och dess arbetsprocesser 

samt det hårda IT-klimat som hälso- och sjukvården bidrar med skapar en rad utmaningar för 

aktörer som inriktar sig mot denna marknad. Det är inte bara innovationsprocessen från idé 

till utvecklad produkt som berörs utan även allt förvaltningsarbete som sker under produktens 

levnadstid (Wong & Callaghan, 2012). Wong och Callaghan beskriver hur de regulatoriska 

aspekterna knutna till medicintekniska produkter ställer höga krav på tillverkare mellan 

produktens olika versioner och hur det kan vara förödande i form av tappade klassificeringar, 

brutna lagar och förlorade CE-märkningar för den tillverkare som inte är förberedd för detta 

(2012). Samma problematik kan även ses i studier där medicintekniska informationssystems 

förvaltningsprocesser outsourcas till aktörer som inte har samma etablerade verksamhets-

processer för regulatoriska aspekter som utvecklaren. I sådana fall riskerar förvaltningen att 

falla utanför de styrande regulatoriska aspekterna och således bryta mot dessa (Pecchia et.al, 

2009). Studier direkt relaterade till patientjournalen påvisar även att aktörer har problem med 

att uppfylla alla de krav som ställs av datainspektionen i relation till regulatoriska aspekter 

som patientdatalagen och personuppgiftslagen (Strömklint & Wilhelmsson, 2012).  

Denna relativt nya regulatoriska aspekt som patientdatalagen innebär ställer krav på äldre 

system för vidareutveckling som inte går att uppfylla utan riktning av stora resurser inom 

verksamheten (Strömklint & Wilhelmsson, 2012). Många aktörer påpekade redan 2008 att de 

inte hinner med den regulatoriska utvecklingen och riskerar således att bryta mot denna lag 

(Myrén, 2008). 

Även om många aktörer redan kämpar med den regulatoriska utvecklingen sker ständigt en 

nationell utveckling på integrationssidan inom landstingen vilket ställer allt högre krav på 

informations- och patientsäkerheten (Inera, 2013). För att möjliggöra öppen, sammanhållen 
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och säker journalföring ställs exempelvis krav på säker identifiering genom särskild 

tjänstelegitimation som exempelvis SITHS1 för att kunna logga enskilda vårdgivare i relation 

till enskilda patientjournaler (Inera, 2013). Strömklint och Wilhelmsson påpekade i sin studie 

berörande patientdatalagen att aktörer var fullt medvetna om att de inte mäktade med att 

lansera dessa tilläggstjänster i hållbar takt. Samtidigt kommenterade samma aktörer att IT-

säkerhetsarbetet utifrån dessa regulatoriska aspekter hade låg prioritet inom själva hälso- och 

sjukvården och sällan följdes upp eller gavs tillräckliga resurser (2012).        

3.2 IT-innovation inom hälso- och sjukvård 

Samtidigt som vissa etablerade aktörer kämpar med det regulatoriska klimatet sker en snabb 

utveckling mot modernisering av vårdens IT-resurser. IT ses mer och mer som en framstående 

lösning för att öka effektivitet och tillgänglighet gentemot invånare. Kraftsamlingar kan ses 

från olika aktörer involverade på denna marknad för att sträva mot ett mer sammanhållet IT-

klimat för främjande av dessa mål. Socialdepartementet släppte 2010 styrdokumentet 

Nationell eHälsa – strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg, ur 

vilken läsaren kan utröna det perspektiv som genomsyrar denna satsning (2010). Genom detta 

dokument ämnar beslutsfattare påvisa hur IT idag är en naturlig del i hälso- och sjukvården 

och att det nu är dags att fokusera på omkringliggande faktorer som införande, användning 

och nytta inom organisationerna (2010). 

 I och med denna satsning börjar begrepp som eHälsa bli allt mer normaliserade i 

diskussioner relaterade till IT inom hälso- och sjukvården och stora satsningar görs sedan 

2008 av exempelvis Vinnova för att stödja innovationsarbete knutet till detta (2012). 

Satsningarna kompletteras av publikationer vilka ger en bild över i vilken riktning vården som 

organisation och IT färdas tillsammans. Relationen mellan IT och vården har ibland beskrivits 

som problematisk. Relationen har ärrats av misslyckanden och satsningar som mer har 

bidragit till problematik än lösningar (Socialstyrelsen, 2011). Undersökningar visar dock på ett 

ljusare klimat för IT inom hälso- och sjukvård i framtiden och attityden ser ut att skifta mot 

att gemene man anser att IT är en organisatorisk nyckel som vården behöver ta höjd för 

(Dahlin, 2008). 

Begrepp som patientcentrerad vård och medskapande innovation följer med i denna 

utveckling mot en nationell IT-strategi och nya vägar för innovation och forskning öppnar sig 

ständigt. Detta skapar utmaningar för aktiva aktörer inom dessa uppdrag. Ericsson och 

Granqvist i sin studie om medskapande innovation lägger vikt vid att rätt deltagare måste 

motiveras i denna utveckling för att ta fasta på verklighetsförankrade innovationer för 

framtiden inom hälso- och sjukvården. Författarna poängterar att det dock är väldigt svårt att 

veta vilka aktörer som bör involveras då idéer för nya innovationer arbetas fram för att möta 

de nya satsningarna inom denna verksamhet. De är noggranna i att påpeka att deras studie är 

centrerad runt idéfasen och rekommenderar för vidare forskning att studera dessa 

innovationer då de kliver in i produktion och implementation, en rekommendation denna 

studie tar vara på. (2013) 
 

 

                                                 
1 SITHS är en tjänstelegitimation för både fysisk och elektronisk identifiering baserad på Telia e-leg 
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3.2.1 Öppen innovation och öppen data 

Vidare är det slag av innovation som diskuteras inom hälso- och sjukvården så kallad öppen 

innovation. Det finns viljor att främja för den kraft som öppen innovation innebär då fler och 

nya aktörer kan arbeta mot att skapa bättre förutsättningar för vården och inte bara de redan 

etablerade aktörerna. Öppen innovation är inte någonting nytt utan har anammats inom andra 

IT-relaterade branscher genom åren. Begreppet innebär att aktörer inte betraktar sitt 

innovationsarbete som en sluten monolit, vilket tidigare var en vanlig innovationsmodell då 

nyskapande ansågs behöva skydd från idé till produkt. Istället ämnar en aktör att tillåta 

väggarna till sin tidigare innovationsmonolit vara porösa för att möjliggöra att idéer kan 

vandra in och ut. På så sätt främjas det för att interna idéer kan påverka andra aktörer 

samtidigt som andra aktörers idéer kan påverka de interna. (Chesbrough, 2003) 

För att möjliggöra öppen innovation inom hälso- och sjukvård har ett behov identifierats 

för så kallad öppen data (CeHis, 2012). Öppen data innebär inte osäker informationsåtkomst 

utan härleder mer till att det existerar definierade gränssnitt för externa utvecklare att 

implementera i sin mjukvara. Att skapa möjlighet för öppen data kan göras på flera olika sätt 

och relaterad forskning kan ses i form av hur tillgång kan ges till kontrollerade integrationer 

för öppen data samt att helt ge kontroll över en integrationsplattform (Boudreau, 2014). 

Strategin att skapa en öppen plattform är den som känns igen bäst när man betraktar det 

innovationsklimat som idag är under utveckling inom hälso- och sjukvården (CeHis, 2012). 

Resultat visar att en sådan ansats kan femdubbla accelerationen mot nya innovationer 

(Boudreau, 2014). I och med att öppen innovation och öppen data är så centrala begrepp för 

att den nationella strategin för eHälsa skall förverkligas är det förvånande att i stort ingen 

relaterad forskning står att finna i relation till problemformuleringen. Det existerar antagligen 

två förklaringar till varför detta fält är så tunt vid skrivandet av denna studie. För det första 

står det klart att regulatoriska aspekter inte är ett område där forskning bedrivs utan goda 

förkunskaper. Som det senare kan ses i denna studie behövdes det genomföras en enskild 

ansats i form av förstudie för att ens påbörja analysen av regulatoriska aspekters påverkan på 

det studerade scenariot. För det andra är detta ett relativt nytt område för den svenska hälso- 

och sjukvården och den nationella strategin för eHälsa beräknas inte vara i färdigställd för sin 

nästa fas förrän 2018 (CeHis, 2012). I ett sådant läge behöver en fråga ställas som forskare, är 

problemformulering och syfte förankrade i verkligheten? När den relaterade forskningen är 

tunn går det inte att luta sig tillbaka på äldre studier för att befästa problemformulering och 

syfte och då finns det egentligen bara två vägar att gå. Antingen väljer forskaren ett annat, 

säkrare och mer bevandrat område för att främja det forskningsledet, eller så tas klivet för att 

skapa en ny forskningsansats. I fallet av denna studie gjorde jag valet att vara djärv och hålla 

fast vid problemformulering och syfte trotts tunn relaterad forskning, i slutändan måste någon 

ta det första steget.  

3.3 Påverkan på innovationsprocessen – ett tomrum 

Således utifrån litteraturstudien för att identifiera relaterad forskning som berör regulatoriska 

aspekter, patientjournalen, innovationsprocesser och informationssystem har ett tydligt 

tomrum i forskningen identifierats. Regulatoriska aspekter som påverkar områden knutna till 

informatik har påkommits i fall då större aktörer utvecklar system, förvaltning av of the shelf 
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mjukvara samt förvaltning genom outsourcing. Något som däremot uppenbarligen saknas i 

och med litteraturstudien är regulatoriska aspekters påverkan på mindre projekt sprungna ur 

innovationssatsningar likt sådana som presenteras av Ericsson och Granqvist (2013). Dessa 

mindre innovationsprojekt har helt andra förutsättningar än vad de etablerade aktörerna har 

i den relaterade forskningen. För det första är det högst troligt att aktörer inom dessa projekt 

inte sedan tidigare har någon erfarenhet av att utveckla medicintekniska informationssystem, 

något som kan skapa viss överraskning hos projektgruppen när utmaningar uppstår. Vidare 

finns inte heller de ekonomiska förutsättningarna hos mindre aktörer att göra felbedömningar 

berörande regulatoriska aspekter, något som studien har påvisat väl. Slutligen dras dessa 

mindre innovationsprojekt med något som närmast kan kallas för kompetensbrist, vilka 

förkunskaper krävs egentligen för att passera det nät av regulatoriska aspekter som har spårats 

i studien?  Studien ämnar därför att skapa nya insikter inom det identifierade tomrummet och 

förhoppningsvis bringa viss insikt i hur regulatoriska aspekter påverkar innovationsprocesser 

inom hälso- och sjukvården som har passerat idéstadiet.  
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4. Metod  

”När det gäller att studera samhället står vi inför en komplex och mångfaldig verklighet. Det skulle 

vara märkligt om vi med hjälp av ett enda metodredskap skulle kunna fånga denna verklighet – 

det kan vi inte heller” (Holme & Solvang, 1996, 76) 

 

Att välja mellan ett kvalitativt eller kvantitativt genomförande i en studie framstår som ett 

normaliserat diskussionsämne vid studerande av många forskningsansatser. Det är även en 

fråga jag själv debatterade vid flertalet gånger under genomförandet av denna studie. Vid en 

första ansats där tekniska problem stod i fokus upplevdes en kvantitativ metod som passande 

för att mäta olika lösningars precision i att omvandla ostrukturerad data till strukturerad. När 

den första ansatsen fallerade i förmån till att studera regulatoriska aspekter framstod kvalitativ 

metod som mer passande. Dock ska forskaren inte känna sig begränsad i att välja en specifik 

metod, en kombination kan även vara passande utifrån studiens kontext (Holme & Solvang, 

1996). En debatterad väg att gå var att genomföra kvalitativ observation för att sedan följa upp 

detta med en kvantitativ värdering i vilka regulatoriska aspekter som påverkade projektets 

arbete mest. Det stod dock tidigt klart för mig att en kvantitativ ansats i arbetets andra skede 

inte skulle kunna uppfylla eller besvara varken problemformulering eller syfte, dessutom fanns 

det ett större behov av att samla åsikter och insikter än att kartlägga ett totalperspektiv (Holme 

& Solvang, 1996).  

 Holme och Solvang presenterar utmärkande drag för de kvalitativa och kvantitativa 

metoderna och genom utmärkande drag som ostrukturerade intervjuer, närhet till det levande 

och deltagande föll det slutliga valet även på kvalitativ metod i arbetets andra ansats. I och 

med detta innebär arbetet en samling av tillvägagångssätt som anses agera under kvalitativ 

metod, både kvalitativa intervjuer samt deltagande observation nyttjades. Istället för att 

studera bredden genom kvantitativ metod ämnade jag således att studera djupet och främja 

förståelse för enskilda aspekter utvunna ur dessa tillvägagångssätt (Holme & Solvang, 1996).   

4.1 Actor-network theory som teoretiskt perspektiv 

” Using qualitative interviews, participant observations, and document analysis as data collection 

techniques, I came close to the actors in the network—indeed, I became an actor myself.” 

(Holmström, 2000, 83) 

 

Min ansats, likt Holmströms, innebär många tillvägagångssätt i och med kvalitativ metod som 

intervjuer, deltagande observation och dokumentanalys i form av standarder, lagtexter och 

vägledningar. Holmström nyttjar Actor-network theory och dess koncept om translations för 

att studera och förklara hur design och användande av IS påverkar dess implementerande 

organisation (2000). I jämförelse med Holmström blir mitt nyttjande av Actor-network 

theory som teoretiskt perspektiv mer begränsat i studiens första ansats för att sedan, likt 

Holmström, dra full nytta av dess kraft i studiens andra ansats. 

Actor-network theory är ett sociotekniskt perspektiv vilket har nyttjats inom IS-forskning 

och vilkens lämplighet ofta härleds till dess icke dualistiska syn på sociala och tekniska aktörer. 

Som teoretiskt perspektiv ses det ofta nyttjas för att studera IS i relation till organisationer och 

dess förändring (Holmström, 2000). Perspektivet har sin grund i att förstå innovations-
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processer samt kunskapsskapande och myntades av Michel Callon, Bruno Latour och John 

Law vilka dessa i diverse forskningsrön har byggt vidare på och förklarat närmare (Callon, 

1986; Latour, 1996; Law, 1992). Den icke dualistiska synen på mänskliga och tekniska aktörer 

gör det lämpligt att ta ståndpunkt utifrån detta teoretiska perspektiv för att skapa en god 

överblick med patientjournalen som utgångspunkt. Actor-network theory har kritiserats för 

att vara ett väldigt komplext perspektiv och ibland svårt att nyttja i sin helhet (Cressman, 

2009). Sannerligen använder jag Actor-network theory i en mycket begränsad utsträckning i 

studiens första ansats som tidigare påpekats. Utifrån perspektivets breda arsenal av verktyg 

kan jag sägas genomföra en grov implementering och nyttjar inte alla dess ingående koncept, 

något jag inte är ensam med att göra. 

 

”I contend that ANT contains within it concepts that, when abstracted from the multiple 

trajectories of ANT, can be used as tools to better reveal the complexities of our sociotechnical 

world” (Cressman, 2009, 2) 

 

Actor-network theory kan ses nyttjas inom stor mängd områden för att beskriva 

organisatorisk och socioteknisk komplexitet. Inom forskning relaterad till vård och IT har 

perspektivet nyttjats för att studera införandet av stora IT-satsningar och förklara frågor 

sprungna utifrån detta (Greenhalgh & Stones, 2010). Vidare ses studier med Actor-network 

theory som grund i att förklara överraskningsmoment inom IS-forskning och problematik med 

att införa reservationssystem i stora transportföretag (Ramiler & Wagner, 2009; Mitev, 2009).     

I studier som dessa ges Actor-network theory beröm för sin förmåga i att hjälpa forskare 

att besvara frågor av typen hur (Ramiler & Wagner, 2009; Mitev, 2009). Utifrån min 

frågeställning och ansatsen mot att svara på frågan hur olika regulatoriska aspekter kopplas 

till patientjournalen valde jag att anamma två centrala koncept inom Actor-network theory 

under studiens första ansats. Det första konceptet kallat tracing the actor nyttjades för att 

spåra patientjournalen som en aktör inom ramarna för arbetets frågeställning med syfte i att 

knyta denna mot relaterade regulatoriska aspekter. Denna spårning innebar att aktivt göra en 

avgränsning mot den stora mängd regulatoriska aspekter som existerar inom hälso- och 

sjukvården och således kunde jag presentera en modell för liknande innovationer som 

projektets koncept. Det andra konceptet som nyttjades är det av intermediaries och mediators 

vilket bidrar med ytterligare avgränsning. Intermediaries innebär identifierade aktörer som 

inte gör någon skillnad för det ämne som studeras, exempel inom detta arbete är regulatoriska 

aspekter som relaterar till medicintekniska informationssystem med en klassificering högre än 

klass I. Mediators är den typ av aktör som är intressant att notera i det avseendet att dessa kan 

sägas ha effekt på det innovativa arbetet inom projektgruppen, därför spårades dessa utifrån 

patientjournalen och registrerades i modellen.  

Praktiskt innebar detta spårningsarbete att genomföra intervjuer med redan etablerade 

aktörer på marknaden där patientjournalen och regulatoriska aspekter agerar utgångspunkt. 

Dessa aktörer med sin tidigare erfarenhet kunde bidra med insikter om vilka regulatoriska 

aspekter som kunde vara av intresse att studera vidare. Utifrån de intervjuade aktörernas 

erfarenheter kunde sedan material i form av lagar, förordning, vägledningar och beskrivande 

texter av standarder insamlas och analyseras utifrån patientjournalen som aktör. Jämförelse 
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mellan det skrivna materialet och det transkriberade utifrån intervjuerna agerade sedan grund 

för att skapad de presenterade modellerna i slutet av kapitlen för regulatoriska aspekter och 

ett IT-klimat i förändring. 

För att dra nytta av fulla kraften i Actor-network theory som teoretiskt perspektiv togs 

erfarenheterna till vara från den första ansatsen i studien som kan sägas vara en ren förstudie 

baserad på aktörsspårning. Genom att använda de skapade modellerna i kombination med 

intervjuer från aktörer inom projektgruppen kunde translations identifieras för det nätverk 

som kan sägas existera mellan aktörer i ett innovationsprojekt. Translations som begrepp 

beskrivs som en händelse där innovatörer försöker att skapa ett nätverk eller forum där de 

berörda aktörerna kommer överens om att ett nätverk är värt att bygga och försvara (Callon, 

1986). Callon beskriver detta som en process som innehar fyra steg vilka är problematisering, 

intressement (delprocess där betydande aktörer påvisar en funktion att stärka associationer 

mellan aktörer och således befästa nätverkets struktur), värvning av allierade och slutligen 

mobilisering av allierade (1986). Inom ramen för de modeller som presenteras under avsnitten 

regulatoriska aspekter och ett IT-klimat i förändring kunde vissa betydande translations 

identifieras i studiens andra ansats för den studerade projektgruppen.      

4.2 Sammanfattning av studiens genomförande  

För att skapa förståelse för vilken påverkan regulatoriska aspekter har på ett innovativt projekt 

knutet till en informationskälla som patientjournalen identifierades två nyckelansatser i 

arbetet. För det första fanns ett behov att skaffa sig en så aktuell bild som möjligt av det 

regulatoriska klimatet. För att skapa denna nutidsbild genomfördes en fältstudie vid Vitalis 

2014. Under denna mässa insamlades erfarenheter från en stor mängd föreläsningar 

framförda av ledande profiler inom området eHälsa och informationsteknik inom den svenska 

hälso- och sjukvården. Utöver detta genomfördes även ostrukturerade intervjuer med större 

aktörer på marknaden som redan har arbetet med de regulatoriska aspekter som en 

informationskälla som patientjournalen medför. Ostrukturerade interjuver, eller på djupet 

intervjuer som de även kallas, används för att förstå respondentens ämnessyn vilket var viktigt 

för att skapa en uppfattning om hur etablerade aktörer såg på de regulatoriska aspekterna 

(Mathers et.al, 1998).    

Materialet från detta arbete använde jag sedan för att konstruera ramverk och modeller 

genom att nyttja Actor-network theory som teoretisk perspektiv och patientjournalen som 

aktör i fokus. Dessa ramverk och modeller nyttjades som en grund i arbetets andra ansats.  

Arbetets andra ansats innebar deltagande observation som systemutvecklare inom det 

aktuella projektet. Utifrån de modeller som utarbetats i arbetets första ansats reflekterade jag 

själv över vilken påverkan de identifierade regulatoriska aspekterna hade på det innovativa 

arbetet med projektets koncept. Genom semi-strukturerade intervjuer insamlades sedan data 

från övriga deltagare involverade i den regulatoriska processen för att identifiera och utvärdera 

vilka åsikter som dessa hade angående regulatoriska aspekter. 

4.2.1 Forskningsetik 

En aktiv ansats genomfördes under studien i att följa de forskningsetiska principer förmedlade 

av vetenskapsrådet angående humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 
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2002). Denna text presenterar fyra huvudkrav vilka forskare inom denna vetenskap skall följa, 

dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

För att fylla informationskravet informerades samtliga respondenter om studiens problem-

formulering, syfte och till vilken utsträckning deras bidrag skulle användas i studien. 

Respondenter meddelades att deltagande var frivilligt i enlighet med informationskravet vilket 

även innebär att delar av samtyckeskravet infriades. Merparten av materialet insamlades med 

hjälp av en så kallad smartpen vilket medförde möjlighet att både spela in ljud och skrift 

digitalt. Respondenterna meddelades detta och fick själva välja om deras material enbart 

skulle samlas in i skrift eller om ljudinspelning tilläts. I enlighet med samtyckeskravet 

meddelades även respondenten att när än den så önskade kunde välja att avbryta intervjun, 

vilket jag i sådant fall frågade om respondenten önskade kassering av det insamlade materialet.  

Ett aktiv ansats från början av studien var att samtliga respondenter, både individer och 

företag, skulle vara anonyma. Respondenter meddelades detta och identifiering av data-

materialet skedde genom att transkriberingar och citat märktes med generella identifikationer 

som riskhanteringsexperten, respondent A eller B. Alla referenser i materialet i form av 

individers namn eller företags namn genomgick en genomgående anonymisering.  

Vidare, i enlighet med nyttjandekravet, förbinder jag mig härmed att inte nyttja uppgifter 

insamlade från enskilda individer för annat än vetenskapliga syften. Material insamlat från 

respondenter destrueras efter studiens slutförande och publicering.  

4.3 Datainsamling 

4.3.1 Deltagande observation 

En stomme i studien var den deltagande observationen i form av systemutvecklare för 

projektets koncept. Denna observation var fortlöpande under hela studiens gång och sträckte 

sig utanför de två månader som den faktiska kurstiden innebar. Den kvalitativa informations-

insamlingen utifrån observationen hade ett tidsspann på över tre månader. En längre 

observation än vad studiens omfattning tillåter är positivt i och med att observationer bör ske 

under så lång tid som möjligt för att fånga en så djup bild som möjligt (Bryman, 2011). 

Det är värt att betona att min roll som observatör var av typen deltagande och aktiv, vilket 

innebar att bidrag från mig själv under projektets arbete kunde komma att påverka åsikter 

inom projektet och riktningar som projektet tog. Denna studie skulle antagligen inte vara 

möjlig att genomföra utan att vara en aktiv observatör, detta i och med att projektgruppen 

behövde en systemutvecklare och detta var något jag kunde erbjuda. Utifrån detta var ett 

medvetet beslut att inte försöka påverka slutsatser och åsikter om just regulatoriska aspekter 

ifrån den punkt då jag valde att utgå ifrån detta som ämne för studien. Att inte påverka 

materialet överhuvudtaget som deltagande och aktiv observatör är mycket svårt. Exempelvis 

kan rollen som systemutvecklare ha inneburit att tekniska beslut togs som påverkade vilka 

regulatoriska aspekter som kunde komma att påverka arbetet. Det är här dock viktigt att väga 

denna aktiva påverkan mot den potentiella vinsten i kvalitativt material (Holme & Solvang, 

1996). Jag gjorde avvägningen att underlaget skulle vara av en högre kvalitet genom en 

deltagande och aktiv observation i jämförelse med en helt passiv. 

 Information från projektmöten och liknande noterades i form av stickord som beskrivet av 

Holme och Solvang (1997). Det var inte alla stickord från olika möten som omvandlades till så 
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kallade fältanteckningar. I de fall då mötena inte berörde punkter som var intressanta för 

studien, exempelvis juridiska möten om bolagsbildning, lades anteckningar åt sidan för att 

respektera sådana mötens diskreta natur. I andra fall då exempelvis en inhyrd riskhanterings-

expert var på plats för att ge konsulttimmar spelades istället mötena in på samma sätt som för 

intervjuerna.  

För att skapa en nyanserad insikt i hur de regulatoriska aspekterna påverkade projektets 

utveckling genomfördes även, som tidigare påpekat, kvalitativa intervjuer med projekt-

deltagare för att komplettera den deltagande observationen.  

4.3.2 Urval 

Syftet med kvalitativa intervjuer är enligt Holme & Solvang att öka informationsvärde och 

således skapa en djupare och mer fullständig uppfattning om det som studeras (1996). Holme 

& Solvang skriver vidare att urvalet för kvalitativa intervjuer bör ske systematisk utifrån 

formulerade kriterier som är fästa i teori och forskarens medvetna strategiska val (1996). 

Utifrån detta skedde urvalet för den första ansatsen i arbetet med att samla information för att 

skapa ramverk och modeller över de regulatoriska aspekterna med hjälp av Actor-network 

theory. I och med beslutet att spåra patientjournalen som en aktör blev respondenterna 

avgränsade i det avseende att samtliga respondenter i form av företag och myndigheter aktivt 

arbetade med denna informationskälla. Actor-network theory som teoretiskt perspektiv 

bidrog således både med teori och strategi för detta urval.  

Det gjordes inget riktat urval i vilken form dessa respondenter arbetade med patient-

journalen, om det så var i rena journalsystem eller om enbart delar av respondenternas system 

nyttjade patientjournalen. Det är värt att notera att det inte var patientjournalen i sig som var 

intressant genom denna spårning utan vilka regulatoriska aspekter som kunde komma att 

identifieras. Detta i relation till den icke-dualistiska syn på aktörer som Actor-network theory 

förmedlar innebar även att aktörer som passivt arbetade med patientjournalen, som 

regulatoriska myndigheter, föll inom denna avgränsning.  

För den andra ansatsen i arbetet med inriktning mot att insamla material från själva 

projektgruppen blev urvalet relativt simpelt. Detta urval skedde enbart på basis för 

tillgänglighet hos projektets medlemmar och beroende på vilka medlemmar i gruppen som 

hade arbetat praktiskt med de regulatoriska aspekterna.  

4.3.3 Genomförande av intervjuer i första ansatsen 

De kvalitativa och ostrukturerade intervjuerna under den första ansatsen skedde under Vitalis 

2014 som arrangerades vid svenska mässan i Göteborg. Aktörer med kopplingar till 

patientjournalen närmades och intervjuades i deras respektive montrar. I och med att dessa 

respondenter hade i uppdrag att presentera företagens produkter blev det lite av en ge och ta 

situation. Jag presenterade mig själv som student från Umeå universitet med avsikt att 

genomföra intervjuer om regulatoriska aspekter knutna till patientjournalen, förhållning till 

andra aktörer och synen på vårdens inriktning mot öppen innovation (bilaga 1). Denna ge och 

ta situation innebar ofta att först höra en genomgång av den erbjudna produkten för att sedan 

ges tillfälle att ställa frågor utifrån den väldigt generella ämnesguiden. Resultatet av detta blev 

även att stora delar av intervjuerna föll utanför ämnesguiden och intresseområdet, något som 

dock var nödvändigt för att få tillgång till dessa respondenter under lidande förhållanden. 
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Sammanlagt intervjuades sju aktörer i olika utsträckning och tidsåtgång beroende på 

kunskapsnivå och mån av tid från respondentens sida. Vissa respondenter tillät inspelning av 

intervjun medan vissa enbart godkända kortare anteckningar. I tabellen nedan kan en 

sammanställning av dessa intervjuer ses i form av marknadsroll, datainsamlingsteknik samt 

tidsåtgång. 
 

Respondent Marknadsroll Datainsamlingsteknik Tidsåtgång  

Respondent A Internationell aktör Ljud och Anteckning 17:39 

Respondent B Nationell aktör Ljud och Anteckning 17:03 

Respondent C Nationell aktör Ljud och Anteckning 19:12 

Respondent D Internationell aktör Anteckning ca 10 

Respondent E Internationell aktör Anteckning ca 15 

Respondent F Myndighet Ljud och Anteckning 12:06 

Respondent G  Internationell aktör Ljud och anteckning  10:33 

Tabell 1 Tabellen ger en överblick av intervjuerna genomförda under första ansatsen i 
studien. 

4.3.4 Genomförande av intervjuer i andra ansatsen 

Med det analyserade materialet från första ansatsen som grund genomfördes semi-

strukturerade intervjuer med aktiva projektdeltagare inom projektet berörande regulatoriska 

aspekter. Även om projektgruppen bestod av över tio medlemmar var inte alla lämpade att 

intervjua då inte alla aktivt arbetade med produkten och dessa aspekter. Genom att använda 

de modeller och ramverk som presenteras under studiens första ansats kunde intervjuerna 

hållas väldigt nära problemformulering och syfte. Detta visade sig vara viktigt då en erfarenhet 

var att medlemmar i gruppen generellt hade dålig kunskap om vilka problem som faktiskt 

fanns, något som tas upp i den andra ansatsens analys. Samtliga respondenter tillät inspelning 

av intervjuerna och en föredrog att hålla intervjun via telefon istället för personligt möte. Det 

är viktigt att påpeka att intervjuerna gjorda vid personliga möten erhåller ett högre anseende i 

kvalitet jämfört med den som genomfördes via telefon. Vid de personliga mötena fanns en 

större möjlighet att diskutera modellerna och ramverken genom att titta, peka och dra 

slutsatser mot det faktiska projektet. Den genomförda telefonintervjun kunde dock inte 

bortses då denna individ var kritisk för att få insikt från olika kompetensfält.  
 

Respondent Marknadsroll Datainsamlingsteknik Intervjuländ (Min) 

Respondent H Projektmedlem Ljud och anteckning 
via telefon 

23:26 

Respondent I Projektmedlem Ljud och anteckning 
via personligt möte 

18:30 

Respondent J Projektmedlem Ljud och anteckning 
via personligt möte 

23:03 

Tabell 2 Tabellen ger en överblick av intervjuerna genomförda under andra ansatsen i 
studien. 
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4.3.5 Intervjuguider 

Även om intervjuerna under studiens första ansats kan anses vara av den ostrukturerade 

sorten nyttjades en mindre ämnesguide. Ämnesguiden nyttjas enbart för att styra in samtalet 

på rätt bana (Mathers et.al, 1998). Den hektiska mässmiljön var illa passad för att följa en 

strukturerad eller semi-strukturerad intervjuguide med tanke på osäker tidsåtgång och 

möjliga avbrott. Denna ämnesguide bestod av tre generella punkter vilka jag ämnade föra en 

diskussion om med respondenterna (Bilaga 1).  

Under studiens andra ansats nyttjades en lättare intervjuguide (Bilaga 2) baserad på de tre 

modellerna sprungna ur studiens första ansats. Konstruktionen av denna intervjuguide drog 

stor nytta av det förarbete som första ansatsen innebar. De skapta modellerna från första 

ansatsens analys gjorde det möjligt att eliminera frågor som skulle kunna ses som irrelevanta 

eller onödiga i den andra ansatsen i och med okunskap om de regulatoriska aspekterna. 

4.4 Databearbetning 

4.4.1 Transkribering av intervjuer  

I och med att merparten av intervjuerna spelades in med en så kallad smartpen genomfördes 

en genomgående transkribering av dessa i efterhand. I den första ansatsen innehöll de 

inspelade intervjuerna väldigt mycket konversation som frångick den ämnesguide som följdes. 

För att spara tid nyttjades en transkribering där delar av intervjuerna som berörde ämnes-

guiden transkriberades ordagrant och övrig konversation beskrevs i korta meningar med hän-

visning att dessa delar stod utanför ämnesområdet. Att inte ordagrant transkribera hela 

intervjuer kan anses vara mindre bra i de fall då forskaren vill systematisera fram teman och 

domäner, i vissa fall handlar det dock om tidsåtgång och det kritiska är att summera det 

viktigaste avsnitten ur intervjuerna enligt Holme och Solvang (1996). Vidare var vissa 

intervjuer av typen öppna vilket kan göra det svårt och direkt opassande att kvantifiera i 

samma utsträckning som de semi-strukturerade intervjuer som genomfördes under studiens 

andra ansats (Mathers, 1998). 

Intervjuerna från arbetets andra ansats genomgick en mer ordagrann transkribering då 

dessa intervjuer preciserades runt problemformulering och syfte utifrån modellerna skapade 

under arbetets första ansats vilket krävde mer nitisk transkribering.  

4.4.2 Analysmetod 

Analysen av materialet från den första ansatsen anammade det Ad hoc tillvägagångs-ätt som 

beskrivs av Kvale (1997). Detta tillät att på ett flexibelt sätt analysera det transkriberade 

materialet och ställa det i relation till övrigt material funnen av aktörsspårningen från första 

ansatsen. Detta kunde göras genom att krossreferera respondenters utsagor och erfarenheter 

mot spårade normativa källor i form av lagar, förordningar samt harmoniserade standarder 

och på så sätt finna struktur i materialet.   

Även i studiens andra ansats nyttjades den Ad hoc analys som Kvale beskriver (1997). I och 

med det förarbete som den första ansatsen innebar blev behovet av att kristallisera ut teman 

och domäner överflödigt (Kvale, 1997). De modeller och ramverk som jag presenterar under 

studiens första ansats bidrog i sig med tematiseringar då diskussionerna centrerades runt 

denna ansats resultat. 
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4.5 Metodkritik  

Valet av metod bör utgå ifrån vad som är passande för syfte och problemformulering. Det är 

viktigt att ställa sig kritisk till sitt val av metod och fundera över om det är det bästa verktyget 

för att söka svar på den ställda problemformuleringen. Kvalitativ metod har exempelvis sin 

styrka i att skapa helhetsbilder vilket ligger till grund för att förstå sociala processer och 

sammanhang. Detta arbetssätt ställer dock höga krav på överblick av den studerade 

situationen samt dess tillhörande information. (Holme & Solvang, 1996) 

Detta behov av överblick kan sägas vara anledningen till varför jag har en stegvis ansats i 

studien. För att skapa denna överblick av dagens regulatoriska klimat och inte bara gårdagens 

behövdes en separat datainsamling för sig, något som skapade förutsättningar för studiens 

andra ansats.  

Svagheter med den kvalitativa metoden måste dock även betraktas med ett kritiskt öga. 

kvalitativ metod kan inte sägas vara ett passande tillvägagångssätt för den forskare som vill 

skapa statistiska generaliseringar utifrån sitt urval (Holme & Solvang, 1996). Exempelvis i 

denna studie skulle istället kvantitativ metod vara mer passande i en frågeställning som 

”Vilken regulatorisk aspekt, identifierad i första ansatsen, har störst påverkan på den 

innovativa processen?”, något som vald kvalitativ metod skulle vara olämplig för. Valet av 

kvalitativ metod har dock kritiskt granskats utifrån syfte och problemformulering, och svar på 

djupet är mer eftersträvat än den bredd som det kvantitativa alternativet erbjuder.  

4.5.1 Genomförande 

En tidig problematik som uppstod med studien var att kunskap angående informationssystem 

inom vården och regulatoriska aspekter knutna till dessa var något helt obekant för min del. 

Detta skapade ett problem i och med att det är väldigt svårt att studera ett ämne framgångsrikt 

utan att ha en generell bild över situationen. Denna problematik bidrog till att studien 

strukturerades utifrån olika ansatser, där den första kan sägas ligga som grund för att skapa 

bekantskap och underlag för det regulatoriska IT-klimat som hälso- och sjukvård innebär. 

Denna dubbelsidiga insamling av data innebar i stor utsträckning att tänja på de resurser jag 

som ensam författare och forskare hade till mitt förfogande, en risk i och med detta är att 

viktiga insikter kan missas på grund av stress och tidsbrist. En medveten avvägning gjordes 

dock mellan att enbart genomföra en kvalitativ studie mot projektgruppen i jämförelse med 

att först genomföra den första ansatsen med mål att skapa en god förståelse för 

problemområdet. Resultatet var att en studie utan denna första ansats skulle lida av bristande 

förståelse och i förlängningen bristande kvalitet gentemot den andra ansatsens datainsamling.  

Den första ansatsen kan vidare kritiseras i sitt genomförande sett till den miljö som 

datainsamlingen skedde inom. Det kan inte anses vara ett optimalt studieklimat att intervjua 

respondenter på ett mässgolv där stämningen ofta är hektisk och många faktorer för störning 

existerar. Denna miljö bidrog ibland till att respondenter upplevdes som stressade, om än 

vänliga och villiga att svara på frågor, dessas huvuduppgift var trotts allt att sälja in de 

representerade företagens produkter till representanter för hälso- och sjukvården.  

Observationen inom projektgruppen innebar även viss problematik, som tidigare berört, i 

hur vinklad den insamlade informationen kan anses vara. Även om jag själv medvetet försökte 

hålla tillbaka vissa åsikter angående regulatoriska aspekter som intressent för projektets 
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koncept för att inte påverkar innovationsarbetet, kunde detta inte undvikas till fullo. Som 

ansvarig systemutvecklare tordes det oansvarigt att inte bidra med ett fullgott stöd för 

projektgruppen utifrån mina egna egenskaper, något som i vissa teknikspecifika fall indirekt 

kan ha påverkat beslut och riktning inom arbetet.    

Det är slutligen värt att granska vissa faror med den andra ansatsen inom arbetet med att 

insamla kvalitativa åsikter från projektgruppens intressenter avseende problemformulering 

och syfte. I och med att jag som deltagande och aktiv observatör agerade systemutvecklare 

inom denna grupp uppstod självklart vissa relationer med dessa intressenter. En fara med 

detta under kvalitativa intervjuer kan vara att dessa lätt flyter över i vänskaplig diskussion om 

gemensamma problem som har dykt upp under projektets gång. En risk med detta är att mina 

egna åsikter som observatör färgar den information jag samlar in. På grund av detta var det 

extra viktigt att sträva efter att inte ställa ledande frågor under dessa intervjuer, utan istället 

främja för öppna men ofärgade intervjuer opåverkade av mina egna erfarenheter.  

4.5.2 Teoretisk perspektiv 

Actor-network theory som teoretiskt perspektiv i denna studie bör diskuteras ur en kritisk 

infallsvinkel. Som tidigare påpekat anses perspektivet vara relativt svårt att använda i sin 

helhet (Cressman, 2009), inte minst om forskaren inte tidigare har erfarenhet av det genom 

praktiskt arbete eller studier. Personligen hade jag själv inte tidigare nyttjat Actor-network 

theory som teoretiskt perspektiv i egen forskning, dock fanns erfarenhet från perspektivet från 

olika kurser inom informatik. Nyttjandet av detta perspektiv i studien debatterades med 

handledare och andra forskare med tidigare erfarenhet av sagda perspektiv. Konsensus av 

dessa diskussioner var att Actor-network theory som teoretiskt perspektiv inte vanligtvis 

figurerar i studier på kandidatnivå på grund av sin bredd och komplexitet. Däremot stod det 

klart att även ett delvist nyttjande av perspektivets ingående koncept och delvis korrekt 

tolkning av dessa kunde hjälpa att lyfta studiens kvalitet. Resultatet av den kritiska 

granskningen blev således att perspektivet skulle nyttjas även om dess fulla kraft kanske inte 

skulle komma att nyttjas i studien. Det blev en situation som mest kan liknas med en 

ekonomisk kalkyl av intäkter och utgifter där resultatet blev att Actor-network theory skulle 

innebära större intäkter än utgifter sett till studiens upplevda kvalitet.     

4.5.3 Urval 

Urvalet bör granskas kritiskt utifrån den teori och strategi som ligger till dess grund. I första 

ansatsen genomfördes urvalet utifrån det teoretiska perspektiv jag anammade för att spåra 

patientjournalen som informationskälla. En kritik mot detta urval, som dock var svår att 

bemöta, är att respondenter från de intervjuade företagen inte behövde vara de bästa för 

ändamålet inom sagda företag. Jag hade ingen kontroll över huruvida dessa företags-

representanter hade bakgrund inom utveckling, försäljning eller ledning, därför blev 

skillnaden i kvalitet berörande insamlad information från dessa relativt bred. Dock är detta 

även en fråga om tidsåtgång i förhållande till tidstillgång för studien, något forskaren enligt 

Holme och Solvang alltid bör ha i åtanke (1996). Min bedömning var att ett djupare 

spårningsarbete efter bäst lämpade respondenter hos de olika aktörerna skulle ta för mycket 

tid från vidare forskning i studiens andra ansats. 
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   Fortsättningsvis går det självklart att diskutera huruvida antalet intervjuade aktörer i 

denna första ansats är tillräcklig. Bland aktörerna som fanns på Vitalis 2014 intervjuade jag 

majoriteten som hade patientjournalen som primär informationskälla i sina produkter, en 

andel myndigheter missades på grund av tidsbrist. Myndigheterna som kunde tänkas ha 

inverkan på patientjournalen höll dock en lägre prioritet i min urvalsstrategi än produktägare. 

I arbetets andra ansats bestod urvalet helt av personer involverade i det aktuella projektet. 

Detta urval är svårare att finna kritik för i jämförelse med urvalet i den första ansatsen. Om 

forskaren utgår ifrån ställningstagandet att urvalet bör vara representativt för den generella 

populationen innebär således ett heltäckande urval om projektgruppen skulle betraktas som 

populationen. Urvalet avgränsades i denna urvalsgrupp genom att personer som var be-

blandade i det regulatoriska arbetet intervjuades och enbart en av de beblandade personerna 

föll bort på grund av otillgänglighet. Därför kan urvalet ses som adekvat utifrån avgränsning 

och mängden tillgängliga personer. Däremot skulle urvalet kunna kritiseras utifrån att det 

enbart var ett innovativt projekt som studerades och intervjuades utifrån regulatoriska 

aspekter, urvalet blev således väldigt begränsat utifrån en mycket vidare population. På grund 

av att studien utgick ifrån det aktuella projektet drog jag dock slutsatsen att urvalet var 

godtyckligt för min problemformulering och mina syften. Vidare forskning, som ämnar att 

bygga vidare på denna problemsfär, skulle dock kunna dra nytta av ett bredare urval från flera 

olika innovativa projekt.  

4.5.4 Källkritik 

”Det är hur som helst mycket viktigt att vi skaffar oss en överblick över de källor som finns 

tillgängliga och vilka som kan vara relevanta. För att kunna säga något slutgiltigt om detta, bör vi 

skaffa oss en översikt och kunskap om all tillgänglig information. Men en sådan idealsituation 

kommer i de allra flesta fall att i praktiken vara ogenomförbar” (Holme & Solvang, 1996, 130-131) 

 

Citatet belyser väl en verklighet i den aktuella studien, en stor anledning till varför jag valde 

att dela upp studien i två ansatser var på grund av svårigheter i att hitta bra och samman-

hängande litteratur i relation till frågeställningen. Vid litteratursökning med relevanta 

parametrar uppstod många intressanta resultat i relation till regulatoriska aspekter inom 

hälso- och sjukvård. Något som däremot var problematiskt var att hitta litteratur som var 

knuten till informatik och inte enbart juridik eller andra ämnesområden. Mången litteratur 

behandlade även IT-innovation inom vården, men dessa var ofta generella studier som inte 

belyste min problemformulering. Med generalitet i dessa studier syftar jag på att det ofta var 

sammanställande studier av andra källor, ofta inte primärkällor i det avseendet att verkliga 

situationer hade studerats som skulle ha bidragit med jämförelser och validering av min 

frågeställning. Detta är inte ett ovanligt scenario att ställas inför och Holme och Solvang är 

tydliga med att forskaren ibland ställs inför situationen att den valda frågeställningen får 

existera utan någon fördefinierad helhetsbild (1996).  

Studien innebär även, vid sidan av vetenskapliga källor, en stor mängd så kallade normativa 

källor i form av lagar och förordningar (Holme & Solvang, 1996). Dessa skulle enligt Holme 

och Solvang klassificera sig som institutionella och offentliga källor i och med att de är 

förmedlade av myndigheter och är tillgängliga för offentligheten (1996). Kritik mot sådana 

källor enligt Holme och Solvang skulle innebära att söka och forska efter den konfidentiella 
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informationen som ligger till grund för dessa, vilka dokument ligger bakom dessa lagar och 

vilka krafter strävade efter att få fram dessa (1996)? Även detta är dock en fråga om tid och 

pengar i relation till forskningen, för den enskilda forskaren med tidsbegränsning skulle det 

antagligen innebära en studie i att enbart spåra dessa källor på det föreslagna viset.  

 I relation till harmoniserade standarder som normativa källor har jag dock valt att göra 

kritiska antaganden. En rekommendation från den associerade riskhanteringsexperten anlitad 

av projektgruppen var att agera kritiskt mot översättningar av harmoniserade standarder. 

Rekommendationen var att inte nyttja svenska översättningar i studien då dessa enligt 

experten ofta kunde medföra felande information i och med deras översättning. Detta var 

kritik jag tog till mig och jag har enbart nyttjat ISOs ursprungsdokumentation i min spårning 

utifrån patientjournalen.  
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5. Regulatoriska aspekter 

Inom ramarna för detta arbete nyttjar jag regulatoriska aspekter som en samlingsterm för 

lagar, certifieringar, klassificeringar, standarder och vägledningar. Vid systemutveckling som 

berör en reglerad informationskälla som patientjournalen finns det en stor mängd 

regulatoriska aspekter som behöver behandlas innan något praktiskt arbete kan påbörjas. 

Dessa regulatoriska aspekter ämnar i stort till att främja kvalitetsarbetet med ett 

informationssystem som faller under definitionen medicinteknisk produkt. Den kvalitet som i 

stor utsträckning behandlas genom detta är systemets funktionella kvalitet. Andra 

kvalitetsaspekter som estetisk kvalitet och symbolisk kvalitet som i relaterad litteratur påpekas 

som viktig behandlas inte lika kritiskt inom ramen för medicintekniska produkter (Dahlbom 

& Mathiassen 2004). Genom att säkra denna funktionella kvalitet är grundtanken att det 

medicintekniska informationssystemet inte skall kunna förorsaka risk för patient och brukare, 

riskanalys är således en central del vid arbete med patientjournalen som informationskälla.  

Det är intressant att gå tillbaka och betrakta det arbete som låg till grund för själva 

konceptet i det observerade projektet för att utröna om regulatoriska aspekter berördes vid en 

sådan tidpunkt. Ett intressant inslag kan ses om läsaren studerar den tabell som författarna 

har skapat över vilka kompetenser som deltog under dessa workshops (Ericsson & Granqvist, 

2013, 19). Tabellen presenterar en bred kunskapsbas med många kompetenser relaterade till 

IT-utveckling inom hälso- och sjukvården, dock medverkade det inte någon kompetens inom 

riskhantering och de regulatoriska aspekter som existerar för medicintekniska informations-

system. Detta avsnitt i studien ämnar till att fylla detta tomrum och agera en grund för den 

senare redogörelsen av det observerade arbetet med regulatoriska aspekter som genomfördes 

inom projektet. Avsnitt är kritiskt för framtida reflektioner över innovationsarbete knutet till 

en reglerad informationskälla som patientjournalen och ämnar till att lägga en teoretisk grund 

för andra delar i studien genom att skapa ramverk och modeller. Nedan följer en redogörelse 

för de regulatoriska aspekter som har identifierats genom att spåra patientjournalen med hjälp 

av Actor-network theory. Dessa aspekter behöver en innovatör betrakta som ämnar att nyttja 

patientjournalen som informationskälla för att skapa en innovation inom hälso- och 

sjukvården.  

5.1 Informationssystem som medicintekniska produkter  

Den första regulatoriska aspekten att betrakta i relation till patientjournalen som aktör är hur 

informationssystem inom vården betraktas som medicintekniska produkter och inte som just 

system. Regleringen av medicintekniska produkter är bestämd utifrån svensk lag och en sådan 

produkt specificeras enligt nedanstående citat.  
 

”2 § Med en medicinteknisk produkt avses i lagen en produkt som enligt tillverkarens uppgift ska 

användas, separat eller i kombination med annat, för att hos människor 

1. Påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom, 2. påvisa, övervaka, behandla, 

lindra eller kompensera en skada eller en funktionsnedsättning, 3. undersöka, ändra eller ersätta 

anatomin eller en fysiologisk process, eller 4. kontrollera befruktning.” (SFS 1993:584, 1993, Lag 

om medicintekniska produkter) 
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Projektets koncept innebar i stor utsträckning att visualisera ställda diagnoser utifrån en 

patientjournal, vilket gjorde att konceptet föll under ovanstående lags definition för en 

medicintekniks produkt. I läkemedelverkets publicerade dokumentation för vägledning och 

klassificering av programvaror med medicinskt syfte står det vidare att läsa om vilken 

inställning tillverkare av sådana informationssystem bör ha.  
 

”Läkemedelsverket menar att en programvara för medicinskt bruk måste betraktas som en 

”produkt” och att begrepp som ”projekt”, ”tjänst” och dylikt ska undvikas för att beskriva ett 

medicinskt informationssystem” (Läkemedelsverket, 2012, 6) 

 

Denna produktinriktade syn på samtliga informationssystem inom vården, definierade som 

medicintekniska produkter, är även harmoniserad med den definition som existerar inom 

internationella intressegrupperingar med benämningen software as a Medical Device 

(IMDRF, 2013). Vidare står det även att se hur läkemedelverkets syn inom området är 

harmoniserad med EU-kommissionens vägledning för medicintekniska produkter MEDDEV 

2.1/6. 
 

”Den vägledning som har tagits fram av EU-kommissionen i form av ett s.k. MEDDEV stämmer 

bra överens med det förslag till vägledning som togs fram i Sverige 2009. Dokumentet som har 

fått beteckningen MEDDEV 2.1/6 har dock ett mer begränsat syfte då det bara vänder sig till 

tillverkare” (Läkemedelsverket, introduktion till MEDDEV 2.1/6 guidelines, 2012, 3) 

 

Att utgå ifrån de svenska riktlinjer som finns för medicintekniska produkter är därför sunt då 

de i många fall har varit formgivande för likande arbete av EU-kommissionen. En av de 

intervjuade aktörerna under Vitalis 2014 påpekade även att Sverige stod som ett föredöme för 

det regulatoriska arbetet med medicintekniska produkter inom EU. 
 

”Vi ser väldigt positivt på att det är ett ganska hårt regulatorisk klimat inom branschen. Vi har 

marknadsdelar runt om i världen och enligt min mening är Sverige som land ett föredöme 

gällande regulatorer utifrån patientsäkerhet. Självklart innebär det mycket kostnad och tid, men 

även fördelar i andra avseenden” (Respondent D)  

 

Jag har valt att exkludera den vägledning för medicintekniska produkter tillgänglig via FDA2 

då amerikanska lagstiftningar och förordningar faller utanför ramen för min tidigare nämna 

avgränsning. Under projektet påvisades inga planer angående en närvaro på den amerikanska 

marknaden från projektgruppen. Vidare ger dock Läkemedelsverket följande kommentar i 

anslutning till den internationella harmoniseringen av synen på medicintekniska produkter. 
 

”Läkemedelsmyndigheten FDA i USA har arbetat fram ett förslag till vägledning som ger en 

mycket bra överblick, men då USA:s regelverk skiljer sig från det i EU är inte FDA:s vägledning 

helt applicerbar i Europa.” (Läkemedelsverket, medicinska informationssystem, 2012, 27)  

 

                                                 
2 FDA – Food and Drug Administration 
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Skillnaden mellan de geografiska marknaderna är värda att belysa då detta skulle innebära 

vidare regulatorisk arbete i ett sådant fall då konceptet riktas mot exempelvis den amerikanska 

sjukvården.  

Utifrån denna redogörelse för vad som definierar en medicinteknisk produkt går det att 

utröna att framtida brukare kan förvänta sig vissa egenskaper av projektets koncept. Tanken 

med att betrakta medicinsktekniska informationssystem som produkter och inte som tidigare 

påvisat i citat som projekt eller tjänster är nämligen att utvecklaren kan tydliggöra vissa 

aspekter. Brukaren av en medicinteknisk produkt ska kunna förvänta sig att produktens 

utveckling har genomsyrats av ett säkerhetstänk och att produkten har designats på ett sådant 

sätt att den inom sitt tänkta användningsområde inte kan orsaka fara för patient eller brukare 

(Läkemedelsverket, 2012). För att en leverantör av ett medicintekniskt informationssystem 

skall kunna påstå att detta är genomfört skall en samling viktiga kriteriet uppfyllas i enlighet 

med lagen om medicintekniska produkter. Produkten skall bland annat ha adekvata 

funktioner som stödjer den avsedda användningen, patientens säkerhet ska betraktas i en 

riskhanteringsprocess samt produkten skall CE-märkas utifrån sitt givna syfte och sin givna 

användare (SFS 1993:584, 1993). Ett första steg som ligger som en absolut grund för det 

regulatoriska arbetet med att klassificera ett informationssystem som medicinteknisk produkt, 

som projektets koncept strävade efter under mitt deltagande, är att definiera Intended use och 

Intended user vilket i sig skapar en avgränsning i det regulatoriska arbetet. Utifrån dessa två 

mycket centrala påståenden är det värt att redogöra för vad denna klassificering faktiskt 

innebär för ett medicintekniskt informationssystem som nyttjar patientjournalen som 

informationskälla.     

5.1.1 Klassificering av informationssystemet som medicinteknisk produkt 

Det första steget för projektgruppen i att arbeta fram en definition för ett medicintekniskt 

informationssystem var att finna, smalna av och precisera avsett användande och avsedd 

användare (Läkemedelsverket, 2012). Detta låter som ett mycket enkelt arbete men det är värt 

att betrakta att dessa väldigt kortfattade påståenden skall ligga som grund för i stort allt vidare 

arbete berörande regulatoriska aspekter. Redan vid formuleringen av dessa påståenden måste 

en aktör som planerar att verka som leverantör för medicintekniska informationssystem 

förutse vilka som är tänkta att använda systemet och hur det är tänkt att användas av dessa. I 

projektets arbete blev det direkt problematiskt då både vårdgivare och vårdtagare kunde ses 

som en potentiell användare. Dess fler avsedda användare som definieras under detta arbete 

desto mer komplext blir även den framtida riskhanteringsprocessen då den måste göras utifrån 

flera scenarion. Vidare innebar det även för projektgruppen att precisera den avsedda 

användningen vilken i grund av tidigare workshops kunde innebära en stor mängd olika 

interaktioner med den tänkta produkten (Ericsson & Granqvist, 2013).  
När väl dessa två grundstenar finns på plats kan arbetet påbörjas med att identifiera en 

passande klassificering för det medicintekniska informationssystemet. 

 

”Den av tillverkaren formulerade avsedda användningen med en medicinteknisk produkt utgör 

grunden för att bestämma vilka regulatoriska krav som gäller för den medicintekniska produkten” 

(Läkemedelsverket, medicinska informationssystem, 2012, 27) 
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Informationssystemets klassificering har stor betydelse för hela dessa levnadstid, både under 

utveckling och när det är satt i drift. Vägledningen MEDDEV av EU-kommissionen beskriver 

väl de olika klassificeringarna, jag anser dock att enbart en specifik punkt är värd att lyfta inom 

ramen för denna studie vilken behandlar beblandningen av en så kallad notified body, vilket 

är en extern aktör för kontroll av riskhantering och produktkvalitet. System som inom vården 

behandlar patientjournalen som informationskälla på ett sådant sätt att möjlighet finns att 

skriva till samt läsa dess innehåll definieras i regel som medicintekniska produkter av klass 1. 

Exempel på sådana medicintekniska informationssystem är de olika journalsystem som kan 

påträffas hos de olika landstingen i Sverige. Att erhålla denna klassificeringsnivå var ett 

centralt diskussionsämne och utsatt mål inom projektet på grund av de krav som högre 

klassificeringar ställer.  
 

”Technical documentation relating to products in class IIb and class IIa must be reviewed by a 

notified body of the basis of a programme of representative sampling in the context of Annexes 

II, V and VI of Directive 93/42/EEC.” (EU-kommissionen, Medical devices. Guidance document 

– classification of medical devices, 2010, 3) 

 

En klassificering utöver klass I innebär således att en extern aktör behöver beblandas i 

bedömmandet av ett projekts tekniska dokumentation berörande riskanalys och kvalitets-

säkring. Utöver att detta innebär en betungande ekonomisk post för ett mindre, nystartat bolag 

och dess projekt innebär detta även att samtlig dokumentation måste följa en mycket striktare 

formalia i dess form och utförande baserat på relaterade dokumentationsstandarder. Detta var 

en kritisk del av projektets tidiga bedömning sett till genomförbarhet, något som visade sig 

vara problematiskt i relation till externa aktörer inom projektet. Oavsett vilken klassificering 

ett medicintekniskt informationssystem faller under finns det en samling kriterier som 

förväntas uppfyllas. Mest betydelsefullt står det i Läkemedelsverkets vägledning för 

medicintekniska informationssystem att läsa, att en produkt oavsett nivå av klassificering, 

förväntas inneha en CE-märkning inom ramarna för EU-kommissionens definition av 

medicintekniska produkter (Läkemedelsverket, 2012).  

5.1.2 CE-märkning ett strikt krav  

”Jo inom tandvården så har vi inte kommit lika långt i kontroller och sådana saker när det gäller 

regler och så. Ibland hör man om något litet system som har utvecklats av någon hemma i källaren 

helt utan CE-märkning för små kliniker och alla dom sakerna. Det gör mig förbannad när vi som 

ett stort företag alltid har storebror i nacken som kontrollerar att vi gör allt rätt! Det är ju farligt 

när sådana saker kan åka igenom systemet. Det är ju inte som att utveckla tevespel, här handlar 

det om mjukvara som kan skada människor!” – (Respondent E)  

 

CE-märkning är ett strikt, om än uppskattat krav för medicintekniska produkter. Detta ställdes 

på sin spets när en aktör från tandvården valde att flika in under en intervju och beklaga sig 

över att just tandvården inte hade lika väldefinierade krav för kontroll av sådan märkning. Det 

gav ett intressant perspektiv och vidare belyste innebörden av denna märkning. 

Enligt tidigare nämna definition av medicintekniska produkter är det således värt att 

betrakta denna inom tandvården, saknade vägledning. Kravet på att ett informationssystem 
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som ämnar att existera inom vårdinstitutionella väggar bör betraktas som en produkt och 

därigenom CE-märkas ges stöd av respondentens uppgivenhet av dess avsaknad inom 

tandvården. Vidare kan detta för en systemutvecklare upplevas som bakåtsträvande då många 

moderna affärsmodeller kan ses gå ifrån den traditionella produktsynen mot andra modeller 

som tjänstebaserade informationssystem i och med exempelvis SaaS 3  och SOA 4  (Vossen, 

2007; Pulier & Taylor, 2006) eller informationssystem som skapar värde genom att agera 

exempelvis produkt-service-system (Yoon et.al, 2012). Att betrakta det medicintekniska 

informationssystemet just som en produkt är dock centralt för att uppfylla det strikta kravet 

på CE-märkning som gäller oavsett klassificering av sagda informationssystem.  
 

”För att kunna CE-märka en produkt som en medicinteknisk produkt måste tillverkaren kunna 

visa med kliniska data att produkten är säker för sin avsedda användning och har de prestanda 

som tillverkaren vill hävda för sin produkt.” (Läkemedelsverket, Vägledning för tillverkare av 

medicintekniska produkter I klass I, 2013, 5) 

 

Den medicintekniska tillverkaren behöver genomföra vissa arbetsmoment för att på ett 

lagenligt sätt märka produkten enligt CE. För det första behöver produktens bedömning av 

överensstämmelser för medicintekniska produkter vara korrekt. För det andra måste en 

riskhantering genomföras enligt standarder harmoniserade med lagar och förordningar som 

gäller inom den tänkta marknaden. I projektets fall innebar detta de harmoniserade 

standarder som är rekommenderade av läkemedelsverket och EU-kommissionen. 

5.1.3 CE-märkning i ett systemperspektiv  

CE-märkningen kan upplevas väldigt svår att genomföra för en leverantör av ett medicin-

tekniskt informationssystem. Till skillnad från en fysisk produkt med tydliga funktioner och 

beståndsdelar kan ett informationssystem bestå av en mycket stor andel moduler, både interna 

för leverantören men även externa i form av tredjepartsmoduler. Ur ett produktperspektiv 

skulle detta innebära att alla dessa moduler behöver uppfylla de tidigare noterade kraven för 

CE-märkning, vilket skulle innebära en stor mängd dokumentation och riskanalys för varje 

enskild modul. Denna problematik bemöts dock både av Läkemedelsverket i form av dess 

vägledning för leverantörer men även i EU-kommissionens direktiv.   
 

”Om man väljer modullösningen kan man gallra bort moduler med allmänna eller rent 

administrativa funktioner och inte låta dem ingå i CE-märkningen. En förutsättning är då att man 

kan visa att modulen i fråga har en tillräckligt självständig funktion gentemot resten av 

kombinationen.” (Läkemedelsverket, introduktion till MEDDEV 2.1/6 Guidelines, 2012)  

 

För projektgruppen, vid en tidpunkt med begränsad kunskap om området, upplevdes inte 

detta överseende med modulbaserade informationssystem innebära en nämnvärt mindre 

arbetsinsats för klassificering och CE-märkning vid betraktande av tidiga systemskisser.  
 

                                                 
3 Software as a Service  
4 Software Oriented Architecture  
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Figur 2 En systemskiss från ett tidigt skede i projektgruppens utvecklingsarbete ämnar till 
att tydliggöra dess enskilda moduler. Moduler med blå bakgrund är för systemet interna 
medan de med gröna kan ses som externa moduler 

I relation till systemskissen ovan upplevde projektgruppen att samtliga interna moduler, med 

blå bakgrund, behövde beröras av en CE-märkning då systemet ämnar att nyttjas inom 

vårdinstitutioner. Detta visade sig senare dock enbart gälla i de fall då de tidigare viktiga 

formuleringarna för avsett användande och avsedd användare inbegriper vårdgivare och en 

systemmiljö inom en vårdinstitutions väggar, något som berörs närmare under kapitlet ett IT-

klimat i förändring. 

I fall av större system än det studerade projektets satsning är denna modulsyn som har 

uppmärksammats mycket viktig. Att leverera stora och komplexa system inom vården utan 

detta skulle innebära ett ohållbart arbete med förvaltning, något som påpekas inom relaterad 

forskning berörande regulatoriska aspekter för medicintekniska informationssystem inom 

vårdinstitutioner (Wong & Callaghan, 2012). Vid spårandet av patientjournalen i relation till 

regulatoriska aspekter utan vetskap om den senare identifierade nationella tjänsteplattformen 

i avsnittet ett IT-klimat i förändring trodde projektgruppen först att hela systemet behövde 

CE-märkas på grund av patientdatalagen, då information knuten till denna existerade i 

systemets samtliga moduler. Senare i studien presenterar jag dock en modell som kan hjälpa 

liknande innovationsprojekt att identifiera vilka möjligheter som existerar med regulatorisk 

modularisering genom två olika vägar att gå. Denna kunskap bidrog även till att projekt-

gruppen insåg att CE-märkningen kanske inte skulle bli så betungande som först befarat. 
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5.2 Lagar och förordningar för patientdata och journaler inom 
vården  

Spårning av patientjournalen leder även till att betrakta lagar och förordningar direkt knutna 

till informationskällan. En patientjournal faller under patientdatalagen och informations-

system som nyttjar denna informationskälla måste således ta höjd för denna lagstiftning i sin 

tekniska hantering av patientdata. Denna lag är relativt ny och ersatte 2008 de tidigare lagarna 

vårdregistreringslagen och patientjournallagen (Datainspektionen, 2008). Även om den nya 

lagen trädde i kraft redan 2008 anses det fortfarande vara ett hett ämne för vissa aktörer som 

nyttjar patientjournalen som informationskälla. 
 

”Nu har vi en ny version och har börjat med en resa att modernisera användargränssnitt och även 

mer processtödjande moment. Men det som har varit den stora utmaningen har ju varit att stödja 

patientdatalagen som har varit under implementation en tid. Så när man loggar in i systemet 

använder man smartcard och väljer ett medarbetaruppdrag i enlighet med denna. Detta gör man 

för att kunna logga vad en enskild användare gör i systemet och vilka patienter man tittar på och 

jobbar med. ” (Respondent B) 

 

Anledningen till lagbytet var att främja den innovativa utvecklingen med patientcentrerad vård 

i form av att vårdtagare ges möjligheten att få tillgång till sina uppgifter via nätet men även 

möjlighet att ha bättre kontroll över dess egen information lagrad i patientjournaler runt om i 

landstingen. Vidare sågs även denna lag som en möjliggörare för den framtida, sammanhållna 

journalföringen vilken skulle modernisera det svenska vårdsväsendet genom att ge möjlighet 

att logga enskilda vårdgivares modifieringar av patientjournaler. (Datainspektionen, 2008) 

5.2.1 Patientdatalagen och personuppgiftslagen 

Att följa patientdatalagen innebär mångt om mycket att värna om sekretess samt berörda 

individers integritet utifrån informationskällan. Det är viktigt att notera vilka begränsningar 

patientdatalagen medför i relation till vilka uppgifter som får behandlas. 
 

 ”En vårdgivare får behandla endast sådana personuppgifter som behövs för de ändamål som 

anges i 4§. Uppgifter om lagöverträdelser m.m. som avses i 21§ personuppgiftslagen (1998:204) 

får endast behandlas om det är absolut nödvändigt för sådana ändamål.” (SFS 2008:355, 2008) 

 

Patientdatalagen går således hand i hand med personuppgiftslagen och i det studerade 

projektets fall behövde det även tas höjd för denna lag då mjukvaran på förhand ej kan veta i 

vilken omfattning en patientjournal tas emot vid ett anrop. Intervjuade aktörer påvisade 

mycket goda åsikter om lagen då den bidrar till att underlätta för vad som verkligen måste 

lagras och behandlas i specifika situationer.  
 

”Nu har det ju väldigt tydligt definierats vad som enligt patientdatalagen som ska loggas. Förut 

har det varit väldiga loggregister med stora poster och lite ditten och lite datten beroende på vad 

man har sett behov av, vilket kunde skapa risker med borttappad information, nu har det ju 

egentligen blivit en ordentligt strukturerad fångst av vad användaren gör” (Respondent B)  
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Arbetet med att fullfölja de förordningar som relateras till dessa lagar bidrar per automatik till 

ett visst säkerhetstänk hos den utvecklande tillverkaren. Det är här intressant att koppla detta 

säkerhetstänk till den vägledning som Läkemedelsverket handhar för tillverkare där det 

uppmanas att arbetet med informationssäkerhet bör gå hand i hand med det klassificerande 

arbetet för patientsäkerhet (Läkemedelsverket, 2012). Utifrån detta blir denna spårade aspekt 

inom regulatorer naturlig att behandla inom samma riskhanteringsprocess som faller under 

medicintekniska produkter, även om dessa lagar inte uttryckligen nämns i denna.  

5.2.2 Föreslagna lagar och förordningar av regeringen  

Vid spårande av patientdatalagen och personuppgiftslagen under Vitalis 2014 uppkom 

intressant information i form av statens offentliga utredningar. En aktuell utredning handlar 

om rätt information i vård och omsorg vilken kan tänkas ha effekt för projektets koncept och 

liknande satsningar i framtiden. I korta drag ämnar denna utredning till att undersöka till 

vilken grad ändamålsenlig informationshantering han ske mellan hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten. Detta har tidigare upplevts som ett problem i och med patientdatalagen då 

sekretessaspekten har satt stopp för effektivt informationsbyte mellan dessa två 

organisationer. Detta har bidragit med problematik för invånare som figurera både inom 

hälso- och sjukvården samt socialtjänsten, extra utsatta individer har varit pensionärer och 

individer med nedsatta förmågor. (Statens offentliga utredningar, 2013) 

För att råda bot på detta inom fortsatt utveckling av medicintekniska informationssystem 

med anknytningar till organisationer av båda dessa former läggs ett förslag fram för att byta 

ut patientdatalagen mot två nya lagar, hälso- och sjukvårdsdatalagen samt socialtjänst-

datalagen, något som välkomnas av respondenter knutna till patientjournalen.  
 

”Det vi har sett problem med är ju att patientdatalagen och patientsäkerheten nästan har gått i 

klinch. Och kan man dessa föreslagna lagar stödja det verksamhetsanpassade behovet av 

information i förhållande till patientsäkerheten så är ju vi mycket glada utifrån våra användares 

vägnar” (Respondent B)  

 

För projektets koncept skulle denna förändring kunna innebära ett mildare klimat för verkan 

inom både hälso- och sjukvården samt socialtjänsten i formen av att flera implementationer 

och försoning av patientdata inte skulle behöva göras för en närvaro inom socialtjänsten.  

5.3 Standarder för medicintekniska informationssystem 

Genom att spåra patientjournalen som en aktör har flertalet regulatorer identifierats som kan 

tänkas ha haft inverkan på projektet. I arbetet med att klassificera en medicinteknisk produkt 

och genom detta dess CE-märkning knyts även en hel del harmoniserade standarder samman 

med brukandet av patientjournalen som informations-källa. Med harmoniserade standarder 

menas sådana standarder som har omfamnats av antingen svensk lag eller direktiv utfärdade 

av EU-kommissionen (EU-kommissionen, 2014).  

Brunsson och Jacobsson beskriver en standard som något som är frivilligt att använda och 

som inte skall ses som ett tvång för verksamheter (1998). Med detta i tanke var det aktuellt att 

fråga den inhyrda experten på standarder och regulatoriska aspekter inom hälso- och sjukvård 

om dessa verkligen var frivilliga som diskursen påstår.  
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”Standarder är frivilliga men blir i stort ett strikt krav att följa i och med att de är harmoniserade. 

Om ni inte följer en standard för quality management rekommenderad av EU-kommissionen som 

de jag presenterar idag så kommer ni få det svårt att kommunicera seriöst med större aktörer på 

marknaden.” (Riskhanteringsexperten) 

 

Grunden för en standard är en eller flera experters subjektiva åsikter om ett ämnesområde 

vilka lagras i form av just en standard och således erbjuder ett objektivt mått att arbeta och 

utvärdera utifrån (Brunsson & Jacobsson, 1998). I en simplare mening kan det sägas att den 

verksamhet som följer sådana standarder underkastar sig att arbeta utifrån för den tänkta 

branschen så kallade best practises vilket automatisk medför en nivå av trovärdighet i och med 

certifiering inom dessa standarder.  

Läkemedelsverket redogör i sin vägledning för 17 standarder som kan vara aktuella för en 

tillverkare av medicintekniska informationssystem (Läkemedelsverket, 2012). Alla dessa 

standarder är dock inte aktuella för den enskilda tillverkaren utan ämnar att just vara en 

vägledning i vilka standarder som kan vara av godo att inrikta sig emot. Under min spårning 

av patientjournalen och med stöd av den inhyrda riskhanteringsexperten har en utvald mängd 

standarder identifierats som är särskilt betydande för ett nystartat innovationsprojekt med 

inriktning mot hälso- och sjukvården. 

5.3.1 Kvalitetsledning, en organisatorisk nyckel 

Även om projektets koncept ämnade att klassificeras som en medicinteknisk produkt av klass 

I, vilket innebär att undgå redovisning av dokumentation för tredje part så ställde ändå detta 

stora krav. För att leverera en produkt av sådan klassificering står det att läsa i vägledningen 

för medicintekniska informationssystem att leverantören måste vara certifierad enligt ISO 

13485, en standard för kvalitetshantering av medicintekniska produkter och informations-

system. 

 

”Hmm, ja, vissa standarder är tillexempel väldigt fördelaktiga att följa. Den ISO-standard vi följer 

för quality management för våra produkter har faktiskt gjort det mycket lättare att sköta pratet 

mellan våra olika avdelningar i många av våra länder. Det ger oss liksom en gemensam 

arbetsstruktur och alla vet vad man pratar om i stort sätt då man behöver skicka dokument mellan 

avdelningar och liknande.” (Respondent D) 

 

Standarden som respondenten syftar på är densamma jag nyss nämnde. Denna standard, ISO 

13485, är baserad på den mer omspännande administrativa kvalitetsstandarden ISO 9001 med 

skillnaden att högre krav ställs för formell dokumentation avseende produktsäkerhet men 

samtidigt avsaknaden i de krav som ställs på ständig förbättring inom ISO 9001 (ISO 

13485:2003, 2003). Att ingående redogöra för standardens riktlinjer och generella innehåll 

ligger utanför denna studies avgränsning, men det generella konceptet i standarden är värd att 

betrakta för förståelse i avseende på dess inverkan för det innovativa arbetet i projektet.  
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”This International Standard specifies requirements for a quality management system where an 

organization needs to demonstrate its ability to provide medical devices and related services that 

consistently meet customer requirements and regulatory requirements applicable to medical 

devices and related services. ” (ISO 13485:2003, 2003, 5) 

 

Standarden påverkar i stort hela verksamheten där den förespråkar en inriktning mot 

processer och mer specifikt processer som berör input och output. Att certifieras enligt denna 

standard innebär att resan från input till output överses av dokumentation skapad av 

verksamheten i relation till planering, genomförande och kontroll. Dess aspekter ska i sin tur 

genomsyras av det kvalitetsperspektiv som standarden förmedlar till verksamheten. I och med 

dess omfattande natur är detta en standard som har stor inverkan på många arbetsområden 

inom verksamheten och blir således en betydande roll för verksamhetens organisatoriska 

styrning. Detta kommenteras utifrån standarden som ISO 13485 ärver av. 
 

”Tanken med ISO 9000-1 är alltså inte att ange i detalj hur kvalitet skall uppnås. Idén är snarare 

att det är ett verktyg som varje enskild användare skall kunna använda på ett sätt som passar bra 

till det lokala sammanhanget. ISO 9000-1 ger alltså den något paradoxala uppmaningen till 

organisationer att de skall följa standarden, med att de är fria att göra det på sitt egna sätt” 

(Brunsson, Jacobsson, 1998, 38) 
 

Det kan därför upplevas som otydligt för en verksamhet i sina startgropar hur organisationen 

till en början skall arbeta för att leva upp till ISO 13485 som standard. 

 

”Det jag menar är att det tar mycket tid och arbetskraft att liksom certifiera sig enligt vissa 

standarder. Nu har vi interna enheter för detta, men jag vet att den standard för quality 

management som gäller för medicintekniska produkter i stort kan forma ett nystartat bolag helt 

och hållet, så omfattande är vissa standarder, och det tycker jag är bra eftersom det är en 

säkerhetskritisk bransch!” (Respondent D) 

 

För projektgruppen blev det uppenbart, precis som respondenten påstår, att detta är en 

kostsam och tidskrävande process, men som även kan skapa goda rutiner för verksamhets-

styrning hos en nystartad aktör. ISO 13485 skiljer sig dock som tidigare nämnt gentemot sin 

ärvande standard i att det finns striktare krav på formell dokumentation. På grund av detta 

existerar det en rekommenderad standard för att följa standarden, något som kan låta lite 

överdrivet, men som antagligen är väl behövt för många verksamheter. ISO TR 14969:2004 är 

en så kallad technical report som ämnar att vara en sådan standard för just ISO 13485. 

Standarden förmedlar metoder och tekniker som anses vara best practices för en organisation 

som strävar efter certifiering enligt ISO 13485 (ISO/TR 14969:2004, 2004).  Denna technical 

report delger mycket information som beskriver hur en verksamhet bör arbeta för att 

eftersträva ISO 13485. Sammanfattningsvis innebär det till en början för innovatören att skapa 

arbetsprocesser som följer ISO 13485 och dess vägledningar för hur utvecklaren skapar en 

kvalitetssäkrande verksamhet. Men den beskriver även hur en innovatör kontinuerligt måste 

sträva efter att iterativt förbättra sin kvalitet genom att uppdatera dokumentation utifrån 

regulatoriska myndigheter och input från användare (ISO/TR 14969:2004, 2004).  
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5.3.2 Riskhantering, en viktig del i kvalitetsledningen 

ISO 14971 är en annan standard som dyker upp vid spårning av patientjournalen och i relation 

till medicintekniska produkter. Standarden berör hur man som tillverkare skall arbete med 

riskhantering för produkter av detta slag. Standarden i sig är inte i behov av en kvalitets-

ledningsstandard för att nyttjas, men den är erkänt tillförande för den tillverkare som ämnar 

att implementera en kvalitetsledningsstandard.  
 

”This International Standard does not require that the manufacturer have a quality management 

system in place. However, risk management can be an integral part of a quality management 

system.” (ISO 14971, 2007, 3) 

 

Det är därför en viktig standard att arbeta med för att erhålla certifiering enligt ISO 13485 och 

i förlängningen erhålla en klassificering som medicinteknisk produkt av klass I. Risk-

hanteringen i och med denna standard var även det första regulatoriska arbetet som projekt-

gruppen påbörjade genom diverse felträdsanalyser. Även denna standard har en tillhörande 

teknisk dokumentation i form av ISO/TR 24971 vilken ämnar att handleda tillverkare i att 

förstå och implementera den tidigare nämna standarden i sin verksamhet samt dess ingående 

processer (ISO/TR 24971, 2013 ). Mängden spårade standarder kan kännas överrumplande, 

men spårningen slutar inte vid riskhantering. 

5.3.3 Särskilda standarder för medicintekniska informationssystem   

I och med att projektets koncept innebar ett medicintekniskt informationssystem och inte en 

fysisk produkt fanns det även tekniska standarder att ta höjd för. Ett informationssystem har 

i regel en mycket snabbare levnadscykel än en fysisk produkt i form av uppdateringar och 

versioner. Detta innebär även att det medicintekniska informationssystemet måste genomgå 

riskhantering för varje ny version, något som IEC 62304 behandlar:  
 

”This standard defines the life cycle requirements for medical device software. The set of 

processes, activities, and tasks described in this standard establishes a common framework for 

medical device software life cycle processes.” (IEC 62304, 2006, 17)  

 

Standarden förmedlar en modell för hur förvaltningen av systemet skall ske i harmoni med 

tidigare nämna standarder för kvalitetsledning och riskhantering. I stort innebär standarden 

att utvecklaren bör anamma utvecklingsmetoder som på så smidiga sätt som möjligt tillåter 

denna förvaltning. En rekommendation som tidigare nämndes under avsnittet CE-märkning 

är att system bör vara löst kopplade i sina moduler på ett sådant sätt att enskilda moduler kan 

genomgå denna förvaltningsprocess utan att hela produkten behöver utsättas.  

5.4 Spårningens resultat  

Genom att spåra patientjournalen som en aktör enligt Actor-network theory har några viktiga 

regulatoriska aspekter identifierats som är direkt knutna till denna. Det är här värdefullt att 

notera den avgränsning som patientjournalen i sig innebär och att resultatet inte är förenligt 

med andra innovationsprojekt vilka ämna att existera form av medicintekniska informations-

system nyttjandes en annan informationskälla än patientjournalen. 
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Figur 3: Utifrån spårningen har betydande regulatoriska aspekter identifierats och hur 
dessa i sin tur knyts samman i ett nätverk utifrån projektets koncept. Notera färgschemat i 
bilden. Den övre förgreningen har en grön färg utifrån att det är regulatorer som ej är 
knutna till medicintekniska produkter utan patientjournalen i sig. Den undre förgreningen 
har en röd färg utifrån att dessa regulatoriska aspekter härstammar från att konceptet 
innebär en medicinteknisk produkt. Detta färgschema återkommer sedan i figur 5 & 6.  

Ett intressant resultat av spårningen är att två väldigt separata led går att utröna i de 

regulatoriska aspekterna, något som blir än mer intressant när det ställs i relation till 

patientvägen och vårdvägen som presenteras i nästa kapitel. Detta är en effekt av att ett 

informationssystem som nyttjas inom en vårdinstitution av vårdgivare med avsett syfte att 

understödja diagnostik måste klassificeras som en medicinteknisk produkt. Många 

regulatoriska aspekter är således inte direkt kopplade till patientjournalen som aktör utan blir 

så i och med det koncept som projektgruppen ämnade att arbeta utifrån. Detta resultat av 

spårningen gav intressanta insikter i hur patientjournalen kanske inte behöver vara en så 

reglerad informationskälla inom andra koncept, går den kanske att nyttja utan att råka ut för 

de röda entiteterna i modellen ovan? Denna insikt i analysen sporrar till vidare undersökning, 

vilka möjligheter finns det egentligen för innovatören som med skicklighet kan navigera detta 

spindelnät av regulatorer?  
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6. Ett IT-klimat i förändring 

“There will always be regulations from governments and you just have to develop for those. But I 

think the difference right now, from what I’ve been hearing, from Sweden and the US is that 

Sweden is very fragmented still. There still are a lot of niche systems, so appose to having an 

integrated platform there will be a hundred different systems in one hospital. Which, that´s kind 

of how it was in the US probably about 15 years ago.”  (Respondent A)  

 

En genomgående känsla under studiens första ansats var att IT-klimatet inom den svenska 

hälso- och sjukvården är under utveckling, och det märktes på de intervjuade respondenterna. 

IT-satsningar i Sverige har tidigare upplevts som mycket splittrade och ofta har denna 

situation kallats för en systemdjungel (Lindström, 2012). Journalsystem och liknande 

verksamhetskritiska informationssystem har ofta haft många skräddarsydda integrationer 

sinsemellan, något som inte är önskvärt i ett modernt IT-klimat. 

Flera av respondenterna var positiva i att sträva efter en satsning mot ett bättre 

integrationsarbete, något som skulle visa sig väldigt viktigt för det studerade projektet.  

  

”Ja jag skulle nog säga att vi ligger absolut i framkant med det arbetet. Vi tror att det är en stor 

förutsättning för att förbättra både vårt egna system men även möjligheter med våra separata 

plattformar som den mobila plattformen mot patienten.” (Respondent G) 

 

”Det tror jag absolut, nu är ju dock mitt område verksamhet och inte utveckling. Men absolut, vi 

följer alla nationella incitament som skapas och har egentligen en tågordning av vad vi vill göra 

och där finns en analys av plattformen och eventuell implementation!” (Respondent B)  

 

Det var stor skillnad på hur långt de olika aktörerna hade kommit i sitt arbete mot den vision 

av nationell eHälsa som presenterats av Socialdepartementet (2010). Något som däremot är 

gemensamt utifrån analysen av intervjuerna är att samtliga aktörer vill arbeta mot system-

integration, vilket bådar gott för andra aktörer som exempelvis projektgruppen som ämnade 

att nyttja patientjournalen som informationskälla. Den nationella satsningen mot eHälsa och 

ett driv mot öppen innovation kan efter analysen sägas vara två begrepp som strävar efter att 

mötas i mitten för att effektivisera vården. 
 

”Vi har ju undersökt att använda ett koncept som kallas för bring your own device5. Men detta 

tror jag skulle bli väldigt svårt på grund av säkerhetsaspekter” (Respondent G)  

 

Men även om redan etablerade aktörer strävar efter nya sätt att förmedla patientdata har det 

påvisats under spårningen av regulatoriska aspekter att det är ett väldigt svårt arbete. I värsta 

fall kan det innebära risker för en aktör att ställa de juridiska regulatorerna på sin spets som 

påpekat i tidigare studier (Strömklint & Wilhelmsson, 2012). Samtidigt pressar riktlinjerna för 

den nationella strategin för eHälsa på och ämnar till att driva fram utveckling, vilket kan skapa 

viss friktion hos etablerade aktörer som strävar efter detta.  

                                                 
5 Bring your own device – En strategi där aktören ämnar att uppmana slutkunder att nyttja sina egna 
hårdvara för att fullfölja visionen om ett sammansatt IT-system  
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”Och det är ju också lite IT och tekniken som ställer juridiken på sin spets för det blir så tydligt då 

liksom, kan vi göra såhär, det kommer svar svart på vitt. Det går inte riktigt att komma undan 

konflikten och jag kan inte riktigt säga att vi är i framkant och utmanar lagar och förordningar, 

även vi försöker hitta vårt lagutrymme och se vad det finns för möjligheter.” (Respondent F)  

  

När en marknadsmässig möjliggörare, som respondenten ovan, påpekar att man försöker hitta 

sitt lagutrymme för att hitta öppningar på marknaden kan slutsatsen dras att ett mindre 

innovationsprojekt som studiens scenario sitter i en relativt prekär situation. Genom att spåra 

de regulatoriska aspekterna knutna till patientjournalen har jag dock identifierat faktorer som 

kan bidra till ett mildare klimat och således nya möjligheter för den mindre aktören.  

6.1 Nationella tjänsteplattformen 

”Vi tillhandahåller plattformen, tjänsterna, men det finns inget gränssnitt eller någonting som vi 

levererar ut till medborgare. Utan sedan är tanken att tredjepartsutvecklare ska utveckla mot vår 

plattform för att liksom skapa mervärde för våra invånare.” (Respondent F) 

 

Den stora möjliggöraren för det nya IT-klimatet är den integrationsplattform som just nu är 

under utveckling av Inera AB (Inera, 2013). Den nationella tjänsteplattformen agerar som ett 

tjänstelager för aktörer som vill komma åt data i de olika systemen som är anslutna till denna. 

Bland dessa system hör just nu exempelvis två av de stora journalsystemen som används inom 

hälso- och sjukvården. 

Framförallt lägger detta en grund för att skapa mervärde som respondenten påpekar, men 

även möjlighet att kunna fullfölja delar i den handlingsplan som finns fram till 2018 (CeHis 

2012). I denna kan det exempelvis läsas ”En sammanhållen IT-arkitektur gör det möjligt för 

marknadens IT-företag att utveckla och ansluta eHälso-applikationer” (CeHis, 2012, 22), 

vidare vill CeHis att intressenter ska göra detta gemensamt genom ”Att fastställa, utveckla och 

underhålla en gemensam arkitektur” (CeHis, 2012, 14). Visionen för den gemensamma 

arkitekturen och dess utveckling från den gamla systemdjungeln kan ses nedan. 
 

 

 

Figur 4 Beskriver den vision som finns för den nationella tjänsteplattformen som ska ligga 
till grund för att möjliggöra en mer sammanhållen infrastruktur inom vården. 
(http://www.inera.se/tjanster-projekt/Tjansteplattform/, hämtad 2014-04-23). 

I dagsläget kan innovatören inte förvänta sig att få tillgänglighet till samtlig data instängd 

bakom vårdinstitutioner och journalägares väggar, men framtiden är ljus. Redan idag kan en 

tredjepartsutvecklare ansöka om tillgång till 11 färdigställda tjänstekontrakt knutna till 
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tjänsteplattformen. Dessa kontrakt sträcker sig från data angående patienters vaccinationer 

till hela mödravårdsjournaler, och ytterligare 14 kontrakt är under utveckling (Rivta, 2014).   
 

”Idag finns APIer 6  utvecklade för att nå offentlig data (ex. vis HSA-information och 

sammanställda patientenkäter från primärvården). Men det finns också APIer för att nå 

patientbunden information för såväl vårdens egna tillämpningar som för tredje part. All access av 

patientdata omfattas givetvis av säkerhets och krypteringslösningar för att säkerställa att 

informationen används som avsett.” (Lundberg, 2013) 

 

Att patientbunden data kan nås genom patientens samtycke tillsammans med godkända 

säkerhetslösningar öppnar upp för helt nya möjligheter för mindre innovatörer. Helt plötsligt 

existerar en helt annan dimension i IT-klimatet, och kopplat till de tidigare analyserade 

regulatoriska aspekterna, en helt ny väg för att skapa vårdspecifik innovation. Denna väg kallar 

jag patientvägen och är den första delen i den modell för IT-klimat jag senare presenterar.  

6.2 Tredjepartsutvecklare 

”Vi ska inte vara helt säkra på att vi kan förlita oss på denna tjänsteplattform. Den informationen 

som jag ska få direkt genom NPÖ 7  delen av plattformen i mitt vardagliga arbete nås sällan 

tillräckligt fort för att vara användbar, fördröjningen är inte som dom har sagt” (Läkaren) 

 

Denna patientväg är dock inte nödvändigtvis mogen att nyttja i alla sammanhang. En 

erfarenhet från den deltagande observationen kan ses i ovanstående citat där en av läkarna 

inom projektgruppen har dålig erfarenhet av fördröjning i denna tidiga version av tjänste-

plattformen. En uppföljning av detta blev att undersöka hur aktörerna som ägde journal-

systemen ställde sig till att arbeta med tredjepartsutvecklare. För ett koncept som ämnar att 

basera hela sitt värdeskapande på andra aktörers lagrade patientjournaler skulle informations-

system som figurerar som så kallade monoliter bli förödande.  
 

”Ja, till viss del, det beror ju såklart på vad det handlar om. Vi har framförallt ingångar för 

tredjepartsutvecklare som arbetar med Microsoft plattformen. Men sedan tar vi in en del 

tredjepartleverantörer med i systemet som tillexempel blanketthantering och digitalhantering 

som är inbäddade i produkten. Men det är ju lite en förlängd arm av systemet. I och med 

nationella plattformen blir det behovet däremot mindre, vi vill gärna gå genom den för framtiden” 

(Respondent G)  

 

”Ja det kan man säga är hela tanken med den nya vårdportalen vi har byggt. Därför att vårt system 

från början, på 90-talet, var vad man burkar kalla för en monolit där allt sitter väldigt ihop. Det 

som kanske skiljer oss från många andra leverantörer är att vi vill undvika detta genom andra 

aktörer. Vi vill plocka ut gamla delar och kanske ersätta med tredjepartslösningar genom partners 

som kanske är bättre än gamla delar. Så där ser väl vi en viktig del för att vara konkurrenskraftiga 

genom mindre aktörer. ” (Respondent B) 

 

                                                 
6 Application programming interface – Ett gränssnitt som underlättar att integrerar med system 
7 Nationell patientöversikt – Den del av tjänsteplattformen som står för hög prioriterad information 
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De flesta aktörer var relativt positiva angående samarbete med tredjepartsutvecklare och en 

gemensamt positiv inställning mot så kallad co-creation of value genomsyrade många av de 

intervjuades åsikter (Kohli & Grover, 2008). Co-creation of value innebär att aktören släpper 

idén om att värdeskapande mot kund enbart kan skapas inom aktörens egna väggar. Istället 

ses värde i att samarbeta med andra aktörer för att på så sätt förfina sig egna värdekedja (Kohli 

& Grover, 2008). Även om detta arbete indirekt innebär att även konkurrenter vinner värde 

anses vinsten i det egna värdeskapandet vara högre än i ett scenario där aktören helt sluter sig 

själv från världen. Även om andra aktörer vinner lite ser aktören att den potentiellt totala 

vinsten i värde är större för ens egen skull. Denna inställning hos etablerade aktörer bådar gott 

för projekt likt det studerade scenariot men även för den vision som ämnas att nås innan 2018 

i och med strategin för den nationella eHälsan (CeHis, 2012).  
 

“People realized, wow, that´s expensive! To have all those different systems and at least two 

people per system to keep them up and running and working, but also to interface between all of 

those systems. You end up just having duplicate information that people have to add in multiple 

places or it´s a patient safety issue because the interfaces may not work at some point” 

(Respondent A)  

 

Den amerikanska aktören ovan beskriver väl det scenario som har existerat inom den svenska 

hälso- och sjukvården. I och med krafttagen för att främja den nationella eHälsan kan således 

de svenska aktörerna sägas röra sig mer mot den syn som den intervjuade amerikanska aktören 

har. Det finns insikt i att det ligger stor lönsamhet i att arbeta mot sammanhållen system-

integration, men att man fortfarande ställer sig positiv till enskilda integrationer. Dessa 

enskilda och unika integrationer, direkt mellan två system, utan en mellanliggande tjänste-

plattform är således den andra vägen att arbeta mot som innovatör och även den väg som har 

funnits tillgänglig sedan tiden innan tjänsteplattformen. Detta är dock den väg som är starkt 

knuten till båda de regulatoriska leden som jag tidigare identifierade i den presenterade 

modellen över regulatoriska aspekter funna vid aktörspårningen. Vid en sådan konstruktion 

behöver innovationen både ta höjd för de regulatoriska aspekterna knutna till patientjournalen 

och medicintekniska produkter. Den enskilda implementationen innebär att verka inom 

vårdinstitutioners väggar, genom de etablerade systemen som finns och inte genom den 

patientstyrda tjänsteplattformen. Denna traditionella och regulatoriskt betyngda väg väljer jag 

att kalla vårdvägen och är den andra delen i den modell jag presenterar i nästa avsnitt.  

6.3 Skilda vägar för utvecklaren 

”Ja det beror mycket på vad man vill med sin produkt, om man bara rakt av vill jobba med 

invånaren så har man ju en massa möjligheter. Men vill man att det ska liksom komma inom 

vårdsituationen så måste man ju jobba mot vårdsystemen och då blir det väldigt svårt med 

upphandlingar och allt som hör till” (Respondent F)   

 

Genom att knyta samman ett nätverk av regulatoriska aspekter kopplade till projektets 

koncept har jag presenterat en modell med två distinkta led (Figur 3). I denna modell ses 

patientjournalen till synes innebära vissa förpliktelser medan en medicinteknisk produkt en 

stor mängd andra. Det är värt att notera att dessa i sin helhet går att härleda till två väldigt 
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enkla men betydande begrepp jag presenterade under kapitlet regulatoriska aspekter. Det står 

klart att aktören som ämnar att lansera ett informationssystem inom vårdinstitutioner 

uttryckligen behöver precisera intended user och intended use. Dessa två väldigt enkla uttryck 

ligger sedan till grund för ett varierat nätverk av regulatoriska aspekter beroende på dessas 

formulering. En viss formulering kan som tidigare berättat innebära att en medicinteknisk 

produkt av klass I skapas, en annan formulering kan innebära att en produkt av klass II med 

alla dess tillhörande förpliktelser skapas. Att förkasta dessa initiala formuleringar innebär för 

en innovatör att vad jag tidigare presenterade som vårdvägen inte längre står öppen. Det som 

kvarstår för en innovatör som fortfarande vill realisera en IT-innovation knuten till 

vårdväsendet är patientvägen. Utifrån detta resonemang presenterar jag studiens andra 

modell. 
 

 

Figur 5 Börja studera modellen med utgångspunkt från projektets koncept. Inom de två 
vägarna kan den tidigare modellen (Figur 3), presenterad under kapitlet regulatoriska 
aspekter, ses. Beroende på vilken väg innovatören väljer att nyttja behöver regulatoriska 
aspekter i olika stor utsträckning betraktas. Om man följer de grövre pilarna går det att 
spåra effekten av det jag tidigare beskrev som co-creation of value. Genom att tjänste-
plattformen existerar kan journalsystem och vårdgivare nå utanför vårdinstitutionen med 
sin information genom en extern innovatör som exempelvis det studerade projektet.   

I modellen kan det ses hur den nationella tjänsteplattformen agerar en central aktör för att 

koppla samman IT-världen inom vårdinstitutioner med IT-världen utanför. Om 

tjänsteplattformen betraktas som en aktör enligt Actor-network theory kan det ses hur den 

agerar som en ytterst stabiliserande aktör för det nätverk som kan sägas ligga bakom strategin 



41 

 

för den nationella eHälsan (CeHis, 2012). Genom att stabilisera detta nätverk och direkt 

påverkan möjligheten till att förverkliga denna strategi kan det även ses hur den möjliggör det 

jag tidigare benämnde som co-creation of value. Genom att ansluta till den nationella tjänste-

plattformen kan en journalsystemsägare dra nytta av innovationer skapta utanför vård-

institutioner och således förfina sin värdekedja hela vägen till invånaren. 

 Om läsaren utgår från entiteten i modellen benämnd projektets koncept kan det ses att 

båda dessa vägar innebär att en innovation behöver tacklas med regulatoriska aspekter, men 

skillnaden är stor beroende på vilken väg som tas. Att gå patientvägen innebär mångt om 

mycket att invånaren själv tar kontrollen över sin information genom tillstånd eller så kallat 

samtycke, vilket tunnar ut informationsansvaret för innovatören. Denna väg kan således sägas 

till viss del uppfylla den vägledning mot patientcentrerad och patientdelaktig vård som 

förespråkas inom den nationella strategin för eHälsa (CeHis, 2012). Denna patientväg skapar 

även ett helt annat klimat för öppen innovation då det krävs betydligt mindre medel att gå 

denna väg än den tungt regulatoriska vårdvägen vilken kan ses innebär skapandet av ett 

medicintekniskt informationssystem och alla förpliktelser som hör detta till.  
 

”Just nu är det väldigt många som hör av sig och som har mycket nytänk och vill arbeta med vår 

plattform. (…) Så i framtiden får man se vad som händer med detta nytänk” – (Respondent F)  

 

”Vi brukar säga att vi inte kommer få mindre att göra med innovationsarbetet. Vi vill ju agera 

möjliggörare för nya aktörer som vill arbeta specifikt mot patienten som invånare. Det kommer 

att bli väldigt intressant att se hur det utvecklas i takt med fler och fler som börjar arbete med 

detta. Vi ser framförallt fram emot när upphandlingsförfarandet är färdigt och vi kan släppa lös 

allt vi har arbetet med för att möjliggöra detta ” (Respondent F) 

 

Patientvägen existerar och nyttjas redan idag som det kan ses i ovanstående citat. Däremot 

har vägledningar och relaterad forskning på ett mindre tydligt sätt lyft fram denna starka 

kontrast mellan patientvägen och vårdvägen. En erfarenhet från den deltagande 

observationen inom projektet var att de flesta visste om att det existerade ett pågående arbete 

med en integrationsplattform, men inte att det i och med detta existerade så stora möjligheter. 

Det hade i stort gått att genomföra projektets koncept genom denna patientväg, med risk för 

att bli lidande i form av fördröjning eller sinande ekonomisk vinst. Vårdvägen kommer 

troligen att stå som den mer prioriterade vägen för den innovatör som ämnar att skapa en 

ekonomiskt stark innovation. Incitamenten för invånare att betala för information sprungen 

från patientvägen är troligen få då informationen i realiteten är i dess egen ägo, även om denna 

patientdata inte alltid lagras och görs tillgänglig för patienten på ett bra sätt idag.  

Samtidigt som de ekonomiska incitamenten kan anses vara låga för att arbete genom 

patientvägen ses stora satsningar från etablerade aktörer på marknaden att ansluta sig till 

denna tjänsteplattform för att uppfylla vägledningen mot nationell eHälsa och eventuellt dra 

nytt av dess potentiella bidragande till värde.  
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“When firms invest in information technology to facilitate the exchange of information, it unclear 

who generates value and how benefits should be distributed. While recent work has shed light 

upon IT investment and benefits within inter-organizational networks, the next generation of IT 

value studies should focus on the co-creation of value through IT rather than on IT value alone” ( 

Kohli & Grover, 2008, 28) 

 

Att sträva efter att möjliggöra patientvägen som etablerad aktör genom integration med 

tjänsteplattformen kan således ses som en ansats mot co-creation of value. Kohli och Grover 

argumenterar för att aktören bör betrakta det värde som skapas genom medskapande och inte 

på det värde som själva informationstekniken innebär (2008). Deras uppmaning till studier 

angående detta är väl befogad i detta fall då tjänsteplattformen i sig inte bidrar med något 

värde utan anslutna aktörer, i ett sådant fall är plattformen bara ett tomt skal. I sin tur blir den 

största anledningen för aktören att påskynda sin anslutning till plattformen en fråga om att 

förfina sin värdekedja mot slutkunden, invånaren, genom öppen innovation och co-creation 

of value. Även om denna anslutning i sig inte innebär stora ekonomiska incitament blir dock 

det anslutna systemet mer attraktivt ur ett upphandlingsperspektiv då detta strävar efter att 

främja den nationella eHälsan samt att systemet upplevs mer öppet för externa aktörer genom 

denna anslutning. Det skapas en intressant situation där de etablerade aktörerna kan dra nytta 

av co-creation of value enbart genom att sträva efter denna systemintegration och samtidigt 

uppfylla tidigare sagda strategi för nationell eHälsa. 

6.4 En potentiell arkitektur för framtiden  

Jag har nu presenterat två modeller i studien för den innovatör som ämnar att skapa mjukvara 

för användande inom vårdinstitutioner och utanför med koppling mot invånaren genom 

tjänsteplattformen. Den första modellen (Figur 3) berörde två distinkta led för regulatoriska 

aspekter och den andra modellen (Figur 5) presenterade två skilda vägar vilka var olika 

berörda av dessa regulatoriska aspekter. Framtidens arkitektur inom vården är dock enligt mig 

dubbelfilig och kan på ett abstrakt sätt konstrueras med dessa modeller som grund. 

 

”Det finns inget annat alternativ än att jobba mot en lösning som riktar in sig mot den här 

tjänsteplattformen. Jag har svårt att se att vi kan välja en annan väg.  Och för jag tror att det även 

går att jobba med den direkt mot patientjournalen, alltså det finns ju för tusan redan ett API att 

jobba mot. Men samtidigt kanske vi kan hitta en genväg och gå mot en specifik 

journalsystemsägare. Men det är ju bara som jag konceptuellt ser det i mitt huvud, hur saker och 

ting hänger ihop. Jag ser ju inte detaljerna i mitt tänkande utan jag är mer schematiskt och 

övergripande och drar mina slutsatser utifrån det.” (Respondent J)  

 

Öppnandet av patientvägen skapar nya möjligheter för innovation och ger patienten ökad 

patientdelaktighet i sin egenvård helt i linje med den nationella strategin för eHälsa (CeHis, 

2012). Även om respondenten ovan inte har sin kompetensgrund i systemutveckling tror jag 

inte att den förmedlade visionen är helt fel. För även om patientvägen lider av problem med 

fördröjning ser framtiden ljus ut för den innovatör som redan idag vänjer sig vid att arbeta 

med denna. Den snillrike systemarkitekten kommer mest troligt att se nya möjligheter till att 

leverera värde genom att komplettera sin värdekedja med den presenterade patientvägen och 
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den öppenhet som denna väg medför. Respondenterna har redan påvisat moderna visioner 

som exempelvis bring your own device och mobila satsningar internt inom deras egna system, 

och detta ligger helt rätt i tiden av flera anledningar. 

I och med Microsofts intåg på den mobila marknaden med operativsystemet Windows 8 

och nu idag dess uppdatering, 8.1, öppnas nya vägar för etablerade aktörer och regulatoriska 

hinder knutna till fristående mobila operativsystem kan förbises av olika anledningar. 

Microsofts närvaro på denna marknad har drivit processorjätten Intel till att lansera 

strömsnåla plattformar för x86-arkitektur8 vilket i stort möjliggör att bära med ett digitalt 

journalsystem i formfaktorn 8-tum på exempelvis en surfplatta. X86-arkitekturen har anor 

från 1978 (Tredennick 1996) vilket innebär att dess instruktionsuppsättning är väl använd i en 

stor mängd hårdvaruplattformar samt operativsystem. Vikten av denna arkitekturs intåg på 

den mobila marknaden blir mer tydlig vid betraktande av hur de flesta mobila operativ idag 

exekverar på ARM-arkitektur 9 vilken är skapt just för mobil användning. I och med att ARM i 

grunden är utvecklad för mobila enheter innebär detta även att bakåtkompabilitet saknas för 

att exekvera mjukvara byggd för äldre skrivbordsmiljö.  

En intressant iakttagelse under Vitalis 2014 var att de flesta etablerade aktörer nyttjade 

Microsofts mobila plattform i sina demonstrationer istället för etablerade operativsystem på 

den mobila marknaden drivna av ARM-arkitekturen som exempelvis Android eller IOS. En 

anledning till detta är den tidigare presenterade patientdatalagen som ställer krav på att varje 

enskild vårdtagare skall loggas när denna väljer att titta på, modifiera eller radera information 

i en digital journal (Datainspektionen, 2008). Windowsplattformen har sedan länge 

utvecklade tekniker för detta i och med personlig identifikation genom så kallade smart cards, 

vilket innebär att vårdgivare inte behöver investera i nya licenser eller tekniker för att anamma 

ett mobilt klimat. Istället kan redan utvecklad mjukvara för skrivbordsmiljö nyttjas genom att 

modernisera användargränssnitt utifrån dagens mobila enheter. 

 

”Vi kan få ut systemet på alla Windows plattformar utifrån windows 8, windows phone och 

windows RT. Vi har även försökt med IOS men det blir svårt när vi har denna grund. Men vi har 

även märkt i och med detta att det ställer stora krav på infrastrukturen på sjukhusen med WLAN. 

Jag testade själv och blev frustrerad över att inte kunna använda systemet på platser i sjukhuset 

där det inte fanns täckning, då blev det ändå papper och penna tyvärr. Men vi satsar på det och 

kan i alla fall erbjuda det!” (Respondent C)  

 

Även om infrastrukturen idag är undermålig som respondenten påpekar bör en utveckling ske 

i takt med kommande innovationer. En liknelse kan ställas mot hur trådlösa nätverk har 

expanderat inom universitetsväsendet under senare åt, något som har skett i takt med att 

bärbara medier har blivit allt mer vanligt på arbetsplatsen.  

Vidare ses nu en möjlighet i och med nationella tjänsteplattformen och den tekniska grund 

jag just presenterade för möjligheten att skapa kunder för innovatörer och existerande 

journalsystemsägare genom att gå förbi landstingen och nå invånaren direkt. Just detta 

                                                 
8 Den arkitektur för processorer som generellt används av persondatorer idag. 
9 Den arkitektur för processorer som generellt används i mobila system som mobiltelefoner och 
surfplattor. 
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påvisas som ett möjligt incitament för kapplöpningen att snabbast nå integration med den 

nationella plattformen, något etablerade respondenter var mycket stolta över. När de 

regulatoriska aspekterna sätter stopp för etablerade aktörers planerade innovationer, som har 

påvisats, måste istället invånaren lockas till att ta med innovationen innanför vård-

institutioners väggar med sin egna samtyckta journal. Frågan är dock hur en innovatör kan dra 

nytta av denna tekniska grund och de två tidigare presenterade vägarna. Utifrån den tekniska 

grund presenterad i detta kapitel, den regulatoriska modellen (Figur 3) och de två identifierade 

vägarna (Figur 5) konstruerar jag en konceptuell modell över en möjlig arkitektur för framtida 

innovationer.  
 

 

Figur 6: Visar en konceptuell modell över en möjlig IT-arkitektur för innovationer som 
ämnar att existera inom vårdinstitutioner via vårdvägen, men även mot invånaren via 
patientvägen. Liknelse kan ses mot den modell jag tidigare presenterade för vård- och 
patientvägen i form av att två distinkta typer av moduler kan ses, reglerade och oreglerade 
och hur dessa kan samverka genom regulatorisk modularisering.   

”We just want to develop it once, and when we have one codebase, we just have to bother with 

different programming languages. So we want a top layer to use for integration instead of several 

different.” (Respondent A)  

 

Det produktperspektiv som förespråkas av vägledningen för medicintekniska informations-

system kan lättast jämföras med den syn på IT som kallas Tool view (Orlikowski & Iacono, 

2001; Läkemedelsverket 2012). Detta perspektiv på IT är väldigt centrerat runt designerns 

intended use av artefakten (Orlikowski & Iacono, 2001), något som känns igen väl ifrån det 

tidigare kapitlet om regulatoriska aspekter där just intended use var en viktig grund. Inom 

dagens IS-forskning och framförallt inom det praktiska fältet är det dock andra perspektiv som 

kan anses vara på framfart. Det strävas inte längre efter att bygga monoliter med en vision om 
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att denna skall agera slutet och lösa hela verksamhetens problembild, något respondent B 

tidigare påpekade. Istället ses exempelvis perspektiv som SaaS 10 , PSS 11  och SOA som 

framträdande inom branschen (Vossen, 2007; Pulier & Taylor, 2006; Yoon et.al, 2012). 

 Individer som är utbildade enligt de senaste trenderna inom IT-världen kommer antagligen 

att känna sig obekväm av det verktygsperspektiv som påtvingas genom skapandet av ett 

medicintekniskt informationssystem. Med gedigen kunskap till hands om regulatoriska 

aspekter och de framtida möjligheterna i och med den nationella strategin för eHälsa går det 

dock att kombinera detta verktygsperspektiv med något mer modernt. I modellen ovan kan ett 

abstrakt och konceptuellt informationssystem ses där både vårdvägen och patientvägen 

(Figur 5) nyttjas för att skapa en modern systemlösning. Genom att följa läkemedelsverkets 

vägledning för modularisering som presenterades i tidigare kapitel går det att skapa ett system 

som är ett slutet medicintekniskt informationssystem men även öppet mot patientvägen 

genom att nyttja data från den nationella tjänsteplattformen. De röda entiteterna kan ses som 

moduler som kräver CE-märkning och klassning enligt en medicinteknisk produkt medan de 

gröna erhåller sin säkerhet genom invånarens eget samtycke om handhavande av patientdata. 

Applikations-kärnan, med betydande logik, klassificeras i arkitekturen som en modul i ett 

medicintekniskt informationssystem. Detta är nödvändigt då denna del av arkitekturen skall 

integrera direkt mot klassificerade journalsystem och potentiella visningsmedier inom 

vårdinstitutioner. I och med spårningen av de regulatoriska aspekterna har det dock inte 

framkommit några regulatorer som hindrar oklassificerade moduler att integrera med 

klassificerade, så länge dessa moduler agerar utanför intended use, intended user samt inte på 

något sätt förändrar stadiet i den klassificerade modulen. Sammanfattningsvis skall dessa 

oreglerade moduler inte på något sätt behövas för att förverkliga den medicintekniska 

produkten inom vårdinstitutionen, men det hindrar inte att nyttja den reglerande modulen för 

ändamål utanför vårdinstitutionen. Detta tillåter för ett öppet tjänstelager mot patientvägen 

vilket nyttjar data från den nationella tjänsteplattformen men drar kraft från logiken skapad i 

applikationskärnan. 

 En frågeställning som kan uppstå vid betraktande av arkitekturen är varför ett tjänstelager 

existerar mellan den nationella tjänsteplattformen och visningsmedierna på invånarsidan. 

Anledningen till detta är att kontroll över integrationen mot den nationella tjänsteplattformen 

bör vara enhällig istället för flera mindre integrationer genom dessa visningsapplikationer. 

Med en enskild integration mot den nationella tjänsteplattformen kan en innovatör spara 

mycket tid om denna koppling skulle ändras av aktörerna bakom denna plattform. Dessutom 

kan datamodeller och format anpassas enskilt inom tjänstelagret istället för att konvertering 

sker i visningsapplikationerna. Tillika förflyttas logiken från visningsapplikationerna med 

modulariseringen till den medicintekniska modulen för applikationskärnan, visnings-

applikationerna skulle i och med detta enbart agera view enligt det välbeprövade design-

mönstret MVC 12 . En annan anledning till att implementera ett internt tjänstelager i det 

innovativa informationssystemet är möjligheten att utveckla enligt agila principer som 

exempelvis don´t repeat yourself (Hunt & Thomas, 1999). Moderna utvecklingsverktyg som 

                                                 
10 SaaS – Software as a service (Tjänsteperspektiv) 
11 PSS – Product service system (Produkt tjänsteperspektiv) 
12 MVC - Model-View-Controller 
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Adobes Phonegap (Adobe, 2014) tillåter den snillrike arkitekten som har skapat en web service 

likt den föreslagna att enbart utveckla en visningsapplikation baserat på HTML5, Javascript 

och CSS en enstaka gång för att sedan distribuera på alla plattformar. Att nyttja en teknik som 

Phonegap i ett mer komplext scenario som projektets koncept innebär dock att ett design-

mönster som MVC har nyttjats på arkitekturell nivå för att utvecklare skall kunna kringgå att 

utveckla så kallade native applikationer i det mobila operativsystemets ursprungsspråk.  

I slutändan handlar en arkitektur som den ovan om flexibilitet och förvaltningsbarhet. 

Utvecklaren bör sträva efter flexibilitet i mjukvaran genom att göra så få integrationer som 

möjligt samt att hålla kodbasen så homogen som möjligt för att slippa problematiken med att 

underhålla flertalet kodbaser i olika programmeringsspråk. Utvecklare kan inte förutse hur de 

anslutna plattformarna kommer att förändras under åren, vilket gör det fördelaktigt om enbart 

en integration behöver anpassas med tiden. Vidare bidrar modulariseringen med att lösa 

problemet med förvaltning som presenterades i den relaterade forskningen (Wong & 

Callaghan, 2012). En problematik med medicintekniska informationssystem som tidigare 

presenterades är att förvaltningsarbete måste ske av en verksamhet som är certifierad till 

samma nivå som den ursprungliga utvecklaren. I fallet med den presenterade arkitekturen 

finns det inget som hindrar exempelvis outsourcing av de gröna entiteterna då dessa inte är 

reglerade på samma vis som de röda entiteterna. Det är dock värt att notera att innovatören 

fortfarande måste ombesörja förvaltningen av de medicintekniska modulerna, alternativt hitta 

extern part certifierad för detta arbete, skillnaden är dock markant i jämförelse med om hela 

systemet vore klassat enligt presenterade regulatorer. Denna abstrakta arkitektur kan ses som 

den slutliga frukten av studiens första ansats. Med de tre presenterade modellerna i åtanke 

kan studien fortskrida till sitt andra stadie vilket ämnar att titta närmare på de regulatoriska 

aspekternas faktiska påverkan på det studerade projektet samt vilket syn det finns på det IT-

klimat som har identifierats.   
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7. Erfarenheter från projektet 

Arbetets första ansats har mångt om mycket ägnats åt att skapa en aktuell helhetsbild över 

vilka regulatoriska aspekter som existerar för en innovatör att ta hänsyn till samt vilka 

möjligheter som existerar i det aktuella IT-klimatet. De presenterade modellerna samt den 

intervjuguide som kan ses i bilaga 2 användes som underlag i denna ansats. Denna analysdel 

grundar sig i insamlat material från den deltagande observationen samt intervjuer med 

projektdeltagarna. Avsnittet är uppdelat i tre delar som har utmärkt sig som naturliga 

avgränsningar utifrån första ansatsens analys. Det första avsnittet, regulatoriska aspekters 

påverkan på projektformen drar analytisk kraft från Actor-network theory och dess koncept 

translations för att försöka belysa hur olika aktörer befäster det nätverk som det studerade 

projektet kan beskrivas som. Det andra avsnittet berör regulatoriska aspekter som kan anses 

ha inneburit påverkan på den innovativa idén i sig, avsnittet svarar på frågan hur påverkas 

projektets vision från idéfas till faktiskt arbete? Det avslutande avsnittet behandlar kritiska 

aspekter funna utifrån den deltagande observationen. Under detta avsnitt behandlar jag 

resultat som jag själv har identifierat som unika och kritiska berörande arbetet med 

medicintekniska informationssystem.  

7.1 Regulatoriska aspekters påverkan på projektformen  

Ramiller och Wagner nyttjar Actor-network theory i sin studie vilken ämnar att studera de 

överraskningsmoment som kan uppstå vid IS-forskning och implementationsarbete av 

informationssystem. I ett scenario identifieras det hur aktörer samlas runt ett problematiskt 

införande av ett ERP13-system som aktör för att tillsammans befästa ett nätverk som gör 

implementationen till verklighet. Överraskningsmomentet var här för den implementerande 

organisationen att det kostsamma systemet kunde misslyckas i sin implementation om 

aktörerna inte samlad sig bakom det med sitt gemensamma stöd. (Ramiler & Wagner, 2009) 

Ett liknande scenario gick att se utifrån de intervjuer som genomfördes inom projekt-

gruppen. Till en början spretade många av aktörerna inom gruppen åt olika håll utan struktur 

och riktning vilket medförde ett relativt ineffektivt sätt att arbeta i projektform. Det saknades 

vid tidpunkten då de regulatoriska aspekterna ej var identifierade en social eller teknisk aktör 

som kunde samla dessa projektaktörer som allierade bakom innovationsidén. 

 

”Det som känns negativt är väl att det går ännu segare än om man bara fick spåna och koda liksom. 

Samtidigt ger det en struktur på arbetet, och jag tror att man kan staka ut arbetsprocesser på ett 

bra sätt om man följer en sådan är standardiseringsprocedur. I slutändan tror jag att det kan leda 

till en tydligare utvecklingsväg och att man kan jobba lite åt samma håll med hjälp av det” 

(Respondent H) 

 

”Det positiva är ju egentligen att vi får ett strukturerat sätt att arbeta på, vilket vi absolut inte har 

haft. Så om vi på något sätt lyckas ta åt oss dess aspekter och på något sätt lyckas begränsa oss 

tror jag vi har riktlinjer att arbeta efter” (Respondent I) 

 

                                                 
13 Enterprise resource planning system 
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”Det negativa är att man måste enas om en idé, men det är ju även positivt, och att man måste ta 

ganska tuffa diskussioner. Och därmed blottar man kanske också sin egen okunskap i 

praktikfältet men också visar det på att de här idéerna vi har om visioner ser väldigt olika ut och 

därmed så handlar det också om att hitta någon form av gemensam väg att gå, och det tror jag vi 

kan få hjälp med av regulatorerna” (Respondent J) 

 

Det blev för mig en överraskning att samtliga respondenter hade en så samlad uppfattning om 

styrning och struktur förmedlad av de regulatoriska aspekterna då jag i form av system-

utvecklaren i projektet i stort enbart hade upplevt negativa effekter av dessa. Detta skapar ett 

scenario i överraskning inte helt olikt det som Ramiler och Wagner upplever i sin IS-forskning 

(2009). Under den deltagande observationen har det upplevts ett tomrum skapat av att en 

stark projektledare har saknats. I ett normalförförande hade antagligen en sådan projektledare 

agerat den aktör vilken det innovativa nätverket hade kunnat befästas runt. Istället kan det här 

ses hur de regulatoriska aspekterna fyller detta tomrum och skapar struktur inom projektet 

enbart genom sin påverkan på riktande av resurser. En translation enligt Actor-network 

theory kan identifieras där först de regulatoriska aspekterna uppenbarligen problematiseras 

för att sedan gå igenom stegen av en translation för att slutligen bli en ickemänsklig aktör 

vilken allierar mänskliga aktörer inom projektet och mobiliserar dessa mot ett gemensamt mål.  

 

”Nej jag hade ju en känsla av att det finns komplexa, legala affekter kring det, som kanske kan 

vara besvärliga att förhålla sig till. Exempelvis patientdatalagen, framförallt, och även 

medicinjuridiska hinder. Men sen när det gäller regleringar kring produkter och den industriella 

sidan av det med standardiseringar och liknande så hade jag väldigt dåligt uppfattning om vad 

det egentligen skulle innebära” (Respondent H) 

 

”Det enda jag egentligen hade koll på är ju sekretessen och att man måste vara riktigt försiktig 

med patientdata. Annars hade jag ingen koll alls på CE-märkning, hur man ska jobba med olika 

vårdprodukter och att det ska vara så strukturerat som det faktiskt ska vara” (Respondent I) 

 

Det värt att notera, enligt ovanstående åsikter från respondenter, att det saknades en djup 

kunskap om samtliga regulatoriska aspekter hos många i gruppen. När respondenterna belyser 

att regulatoriska aspekter gav en påverkan på struktur syftar respondenterna till de standarder 

som jag tidigare har tagit upp angående kvalitetsstyrning och riskhantering. Brunsson och 

Jacobsson ställer standarder sida vid sida med exempelvis hierarki som social form bland en 

samling aktörer vilket även kunde upplevas i det studerade scenariot (1998).   

Även om dessa standarder kunde sägas ersätta en klassisk hierarki i projektformen för 

stunden, kunde det inte ses som en långvarig lösning för nätverkets stabilitet. Cresswell et.al, 

vilka även de nyttjar Actor-network theory för att studera IT inom hälso- och sjukvården, 

påpekar att det är viktigt att bedöma om stabiliteten skapad av en aktör är temporär eller 

cementerad (2010). I det studerade scenariot var min analys av dessa standarder och deras 

translation att stabiliseringen var av det temporära slaget. När aktörsnätet blir stabiliserat 

genom arbete med harmoniserade standarder kommer antagligen en hierarkisk struktur att 

framträda inom projektet, och den organisatoriska makten kommer att förflyttas från de 

regulatoriska standarderna till en social aktör. Tyvärr kom aldrig projektgruppen så långt i sitt 
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arbete, men det är en slutsats jag drar utifrån liknande studier med Actor-network theory som 

teoretiskt perspektiv (Cresswell et,al, 2010; Ramiller & Wagner, 2009). Naturligtvis kommer 

en viss makt att tillfalla den projektmedlem som har högst kunskap om de regulatoriska 

aspekterna och därigenom kan påverka konceptets riktning. Med organisatorisk makt syftar 

jag på förmågan att ha inflytande och beslutskraft inom nätverket och nödvändigtvis inte den 

makt som symboliskt tillfaller en position som exempelvis den av projektledare. Jag är inte 

ensam med att knyta aktörer inom Actor-network theory samman med maktförhållanden. I 

sin studie om ett problematiskt införande av ett IT-baserat reservationssystem nyttjar Mitev 

Actor-network theory i kombination med Stewart Clegg´s teori om makt inom organisationer. 

Detta för att inte bara förstå det bakomliggande aktörsnätverket utan även vilka nivåer av 

aktörsmakt som kan identifieras i relation till utvalda aktörer genom translations (2008).  

Clegg presenterar en modell för makt i form av tre kretsar som agerar på olika 

organisatoriska och sociala nivåer. Kunskap om regulatoriska aspekter kan i Clegg´s modell 

för makt passas in i den sista kretsen kallad facilitative circuit. I denna krets kan makt ses i 

relation till teknik, miljö, arbetsmoment, kunskap och andra ickemänskliga nätverksaktörer, 

något som stämmer väl in med Actor-network theory. Dessa olika faktorer ämnar i Clegg´s 

modell att understödja skapandet av makt eller minskandet av makt i den första kretsen kallad 

episodic circuit vilken berör känslor, kommunikation, konflikter och andra aspekter direkt 

knutna till mänskliga aktörer. Min teori om regulatoriska aspekters påverkan på 

maktförhållanden inom projektet kan direkt jämföras med Clegg´s egna studie av en 

tobaksfabrik. I denna studie kan det ses hur ingenjörer som modifierar industriella maskiner 

på egna och unika sätt erhåller unik kunskap vilket skapar en hävstång för makt i den sista 

kretsen som presenteras ovan, väldigt likt den presenterade effekten på maktförhållanden 

skapat av kunskapsnivå berörande regulatoriska aspekter. (1989)   

 I en framtid när väl arbetet utifrån de harmoniserade standarderna har blivit en del av 

utvecklingsprocesserna hos ett innovativt projekt som det studerade scenariot kommer dock 

kunskapen om standarderna bli likriktad vilket ofta är ett vanligt scenario enligt forskning 

(Brunson & Jacobson 1998). I ett sådant skede kommer den makt som kunskapsnivån bidrar 

med att bli förflyttad till en annan form. Denna form hör till den andra kretsen i Clegg´s modell 

kallad dispositional circuit (1989). Denna krets innefattar mer klassiska idéer om makt som 

hierarkier med sin mer vertikala distribution av makt jämfört med en mer platt och horisontell 

fördelning som kunde sägas existera inom det studerade projektet.   

Avslutningsvis är de andra regulatoriska aspekterna förutom de harmoniserade standarder 

som berörs ovan inte möjliga att analysera på samma sätt i och med hur kort det praktiska 

utvecklingsarbetet hade kommit i projektet vid studiens avslut. Exempelvis patientdatalagen 

skulle behöva analyseras som enskild aktör i ett senare skede då utvecklingen hos projektet 

hade fortskridit till ett mer praktiskt läge och regulatorer som just patientdatalagen träder i 

kraft. Samtidigt är exempelvis patientdatalagen bland de regulatoriska aspekter som de flesta 

respondenter har uttalat sig ha vetskap om enligt ovanstående citat. I en förlängd studie hade 

det därför varit givande att utvärdera dessa utsagor djupare för att se om den vardagliga bilden 

över dessa kända regulatorer verkligen stämmer överens med verkligheten.  
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7.2 Regulatoriska aspekters påverkan på innovationen 

Om projektet betraktas i kronologisk ordning sett till den deltagande observationen kan det 

ses hur åsikterna om de regulatoriska aspekternas påverkan på konceptets innovation 

förändrades med tiden. Insikten om de regulatoriska aspekternas närvaro för ett innovativt 

projekt som tar riktning mot hälso- och sjukvården uppdagades först när en extern intressent 

påpekade dessa. Denna externa intressent ombesörjde själv flertalet medicintekniska 

produkter på marknaden och påpekade att detta var ett viktigt arbete. Intressentens produkter 

var vidare av en högre medicinteknisk klassificering i form av klass IIm vilket innebär en 

medicinteknisk produkt med mätfunktionalitet och beslutsstöd i form av expertsystem 

(Läkemedelsverket, 2012). Samtidigt hade denna externa intressent ett uttalat intresse för att 

integrera projektets koncept i sina produkter, vilket skapade en speciell situation. I lagen om 

medicintekniska produkter kan det läsas hur utvecklaren bör förhålla sig till vad som kallas för 

tillbehör till befintliga medicintekniska produkter. 
 

”3 § Lagen om medicintekniska produkter: Bestämmelserna i lagen gäller även tillbehör till 

medicintekniska produkter om 1. tillverkaren av tillbehöret avsett att det ska användas till-

sammans med en medicinteknisk produkt, och 2. tillbehöret behövs för att den medicin-tekniska 

produkten ska kunna användas på det sätt som dess tillverkare avsett.” (SFS 1993:584. Lag om 

medicintekniska produkter, 1993) 

 

Lagen utrycker dock inte entydigt hur tillverkaren av ett medicintekniskt tillbehör bör förhålla 

sig till klassificering av sin produkt. Den externa intressenten var inte heller noggrann med att 

påpeka konsekvenserna av att skapa ett sådant tillbehör för deras medicintekniska 

Informationssystem. Läkemedelverkets vägledning för medicintekniska informationssystem 

hjälper dock till med att identifiera vilka konsekvenser detta skulle ha kunnat innebära för 

projektet. I denna kan ett flödesschema följas där en fråga är ”Är programvaran integrerad i 

en medicinteknisk produkt?” om svaret är ja på den frågan blir konsekvensen ”CE-märks 

tillsammans med en medicinteknisk produkt” (Läkemedelsverket, medicintekniska 

informationssystem, 2012, 16). Med kunskap på hand från den första ansatsen av studien och 

informationen från föregående referens kan det ses hur projektets koncept lätt hade kunnat 

luras in i en regulatorisk fälla där arbete med att klassificera produkten skulle behöva utgå 

ifrån det medicintekniska informationssystem som konceptet agerar tillbehör till. Detta skulle 

således ha inneburit ett regulatoriskt arbete mot ett medicintekniskt informationssystem av 

klassificeringen IIm något som skapade oro inom projektgruppen, destabiliserade aktörs-

nätverket och skapade tvivel om visionens grundidé var genomförbar i sin helhet. 

Den första kontakten med regulatoriska aspekter var således inte god för projektgruppen. 

Efter utfrågning av den externa intressenten stod det klart att en sådan klassificering skulle 

innebära en beblandning av en så kallad notified body som jag redogjorde för under första 

ansatsen. Den externa intressenten var noggrann med att förklara kostnader och arbete med 

detta och att det var mycket besvärligt. Om däremot projektgruppen valde att utveckla ett 

tillbehör exklusivt för denna intressesents organisation, i deras systemmiljö, kunde projektet 

dra nytta av deras regulatoriska förarbete och certifieras genom deras verksamhetsprocesser. 

Vid denna tidpunkt i den deltagande observationen kunde det ses hur den makt som 
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tillhandahölls genom kunskap om de regulatoriska aspekterna som jag i föregående avsnitt 

förklarade tillföll den externa intressenten. Genom projektgruppens okunskap inom detta 

område fanns det en möjlighet för en extern intressent att fånga upp innovationen och knyta 

denna till sin egen verksamhet. Om ett sådant scenario hade blivit verklighet skulle 

innovationens tillgänglighet för andra aktörer begränsats i och med denna starka koppling. 

Innovationens klassificering och konceptets kodbas hade helt blivit beroende av denna 

intressent. 

Denna påverkan på projektet blev dock inte verklighet, i ett senare skede av den deltagande 

observationen hyrdes en extern riskhanteringsexpert in för att föreläsa om regulatoriska 

aspekter och medicintekniska produkter. Denna konsult gav insikt i hur konceptet på egna ben 

inte innebar en strängare klassificering än en medicinteknisk produkt av klass I, vilket 

påvisades göra stor skillnad i studiens första ansats i och med autonom dokumentation inom 

projektgruppen istället för offentlig dokumentation för en så kallad notified body. 

 

”Jag upplever nog inte att det är ändrat. Kanske för att jag inte riktigt än till fullo inser hur mycket 

det regulatoriska begränsar på alla områden. Men jag tycker ändå att det vi har med oss från 

början känns som att det finns kvar idag i någon form. ” (Respondent H) 

 

”Jag tycker ändå att vi har samma idé och samma vision. Jag tror att det är för tidigt att säga hur 

vi kommer att påverkas. Än så länge är det lite tankar bakom hur det tekniska ska fungera som vi 

har börjat processa men att vi inte har kommit så långt i det arbetet än” (Respondent I)  

 

Resultatet av detta blev att projektgruppen insåg att de regulatoriska aspekterna kanske inte 

stod som en så stor fara för innovationen som först befarat. Samtidigt kunde ett liknande 

scenario ses som i avsnittet angående påverkan på projektformen, respondenterna erkände sig 

fortfarande ha begränsad insyn i det regulatoriska arbetet. Men även om kunskapen just då 

fortfarande var relativt låg, om man ser till samtliga aspekter spårade under studiens första 

ansats var nivån ändå god nog för att de regulatoriska aspekternas påverkan på makt kunde 

skifta till att existera inom gruppen istället för att hållas av externa intressenter.  

Genom den höjda kunskapen om regulatoriska aspekter undveks därför en betydande 

påverkan på innovationen. Tyvärr kan inte de regulatoriska aspekternas påverkan på 

innovationsprocessen analyseras djupare i och med att arbetet med konceptet inte fortlöpt 

längre än vad det hade gjort vid studiens avslut. 

 

”Jag tycker inte att de regulatoriska aspekterna har påverkat visionen vansinnigt mycket. Jag tror 

att om vi sätter mer fokus på arbetet så kommer det att påverka mer. Det handlar om att processen 

måste komma en bit längre och framförallt måste man ta de regulatoriska aspekterna på allvar i 

ett faktiskt systemeringsarbete som grupp betraktat.” (Respondent J) 

 

Precis som respondenten påpekar hade det varit intressant att analysera regulatorers påverkan 

innovationsprocessen i ett senare skede. Säkerligen hade andra faktorer kunnat identifieras 

genom de kvalitativa intervjuerna om exempelvis konceptets första prototyp hade färdigställts.  
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7.3 Identifierade aspekter med kritisk innebörd för liknande 
innovationsprojekt  

Som tidigare påpekat kunde tyvärr inte analysen av det observerade projektet bli lika djup som 

jag initialt hade planerat. Detta dels eftersom en begränsad mängd av projektmedlemmarna 

deltog under det praktiska arbetet med regulatoriska aspekter och dels eftersom det är ett 

väldigt svårt ämne att sätta sig in i. Denna del av kapitlet kommer därför att beröra aspekter 

relaterade till problemformuleringen som jag själv har identifierat är kritiska för liknande 

innovationsprojekt genom den deltagande observationen. Dessa aspekter kan direkt härledas 

till området systemutveckling och det är även det område där enbart jag själv har kommit i 

kontakt med den påverkan som regulatoriska aspekter medför.  

7.3.1 Inte bara teknisk skuld utan även regulatorisk skuld  

Teknisk skuld är ett intressant begrepp att betrakta inom systemutveckling och även i relation 

till de regulatoriska aspekterna då dessa kan sägas ha en direkt koppling till begreppet. 

Buschmann beskriver i artikeln To Pay or Not to Pay Technical Debt kortfattat begreppet.  
 

“Technical debt is similar to financial debt: it supports quick development at the cost of compound 

interest to be paid later. The longer we wait to garden our design and code, the larger the amount 

of interest” (Buschmann, 2000, 29).  
 

I mer tekniska termer handlar det om att offra välstrukturerad kod i samspel med 

specifikationer mot att genomföra snabba och smutsiga lösningar för att möta deadlines och 

leverera en fungerande men ostabil produkt, oftast som proof of concept. Metaforen låter 

direkt negativ vid första anblick, men Buschman menar att det är en aspekt av system-

utveckling som kan användas till utvecklarens fördel i och med att utvecklaren snabbt kan få 

ut relativt fungerande lösningar på marknaden. I det praktiska arbetet som utvecklare för 

projekt-gruppen kom jag på mig själv med att fundera över teknisk skuld och det aktuella 

konceptet. En tidig ansats i projektet var just att påbörja arbetet med en prototyp, en tidig och 

grov implementation av konceptets vision som kan sägas tillåtas inneha en grad av teknisk 

skuld för att kunna bevisa dess koncept. 

I och med detta kan teknisk skuld även ses som en ren affärsmässig aspekt av utvecklingen. 

McConnell tar i ett av sina Webinar 14  upp metaforen som ett verktyg för att främja den 

ekonomiska situationen i ett utvecklingsprojekt (McConnell, 2014). McConnell menar att 

utvecklare med en god förståelse för metaforen kan nyttja denna för att snabbare få ut 

produkten på marknaden, konservera projektets initiala kapital om detta är lågt samt skjuta 

på utvecklingskostnader till framtiden (McConnell, 2014). McConnell menar att dessa 

åtgärder kan hjälpa att skjuta till kapital för mindre projekt, men även användas för att bevisa 

ett utvecklings-Case och således generera mer ekonomiskt stöd från intressenter för att 

utveckla en mer gedigen produkt och därigenom förbättra programvarukvalitén (2014).  

McConnels analys av metaforen som ett affärsmässigt verktyg stämmer väl in på det 

observerade projektet då behovet av att söka ekonomiska anslag från innovativa möjliggörare 

var stort. Därför fanns ett incitament att så snabbt som möjligt påbörja utvecklingen och sätta 

                                                 
14 En typ av seminarium vilket förmedlas via nätet för åskådare, ofta via medier som youtube. 
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sig i en viss teknisk skuld genom detta. Men för medicintekniska informationssystem kan inte 

enbart teknisk skuld betraktas som ett resultat av ett sådant arbete. Under den första ansatsen 

har det påvisats att redan från början måste specificerade grundstenar som intended use och 

intended user skapas vilka ligger till grund för framtidens regulatoriska arbete. Således 

innebär det att en alltför quick and dirty prototyp kan komma att dras med ett begrepp som 

jag väljer att mynta som regulatorisk skuld. 

Den regulatoriska skulden bidrar med större faror än vad den tekniska skulden gör. En 

aktör på en IT-relaterad marknad kan släppa en mjukvara med en initial teknisk skuld för att 

sedan iterativt lösa denna genom nyare versioner av mjukvaran, detta är inte ett helt ovanligt 

scenario (Buschman, 2000). Den regulatoriska skulden som ett innovativt projekt riskerar att 

hamna i genom att alltför hastigt sätta idé till mjukvarukod innebär dock helt andra påföljder. 

Om en prototyp skapas med visionen att på ett realistiskt sätt påvisa den slutliga produktens 

funktionalitet utan ett gediget regulatoriskt förarbete bakom sig riskerar denna att visa en 

felande bild av innovationen. I en sådan prototyp kan funktioner existera som aldrig skulle 

kunna skapas om dessa innan genomgått riskanalyser i form av exempelvis felträdsanalyser. 

En felträdsanalys angriper ett påkommet riskmoment genom så kallad top-down-approach, 

där en identifierad risk förgrenas till alla tänkbara orsaker och hur dessa skall undvikas. En 

risk för projektet skulle exempelvis kunna vara att patienten får se fel diagnos på sin 

visualiserade patientjournal och därigenom orsakas psykisk börda då denna tror att den är 

sjuk när den ej är det. Felträdsanalysen förgrenar sig sedan från detta riskmoment och 

identifierar samtliga moduler i informationssystemet som kan orsaka detta och utifrån dessa 

moduler upprättas sedan enskilda åtgärdsfunktioner för att förhindra felet. I fallet av felande 

diagnos kan det exempelvis vara att checksummor kontrolleras på utgående och ingående data 

innan en visualisering genomförs.  

I en situation då detta förberedande arbete inte genomförs för de funktioner som 

presenteras i prototypen finns risken att funktioner som ej är möjliga utifrån riskanalyser 

passerar det regulatoriska nätet. Detta är innebörden av den regulatoriska skulden, och dess 

effekt kan vara förödande för den slutliga produkten. Effekten blir förödande i och med att den 

regulatoriska skulden inte kan lösas genom marknadsmässig iteration som den tekniska 

skulden. Projektgruppen kan inte erhålla ekonomiskt stöd från potentiella köpare så länge 

denna skuld existerar då produkten ej kommer att passera CE-märkning och således 

misslyckas i sitt mål att klassificeras som ett medicintekniskt informationssystem. Samtidigt 

innebär inte denna regulatoriska skuld att en innovatör behöver ducka för att dra på sig 

potentiell teknisk skuld, dessa två skuldsättningar är inte starkt bundna. En godtycklig 

riskanalys kan genomföras för samtliga funktioner inom det medicintekniska informations-

systemet och således uppfylla alla regulatoriska krav. Men denna riskanalys av funktioner 

säger egentligen inget om hur väl den faktiska funktionen fungerar efter skapande, den påvisar 

bara att innovatören har betraktat alla påkomna risker enligt de vägledningar som finns 

(Läkemedelsverket, 2012). Därför kan exempelvis en prototyp skapas utan regulatorisk skuld 

men fortfarande inneha en hög teknisk skuld för framtiden, men faran att fastna i det 

regulatoriska nätet har således undvikits.   

Den regulatoriska skulden är alltså en risk som en potentiell innovatör inom hälso- och 

sjukvården måste ta höjd för i sitt initiala arbete. Samtidigt finns det antagligen en stor risk att 
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många projekt kommer att falla i denna fälla i och med att den är oundviklig om inte 

förkunskap finns om det regulatoriska klimatet. I och med detta behov av förkunskap kommer 

studien även in på den andra kritiska aspekten för systemutveckling av medicintekniska 

informationssystem, identifierade av den deltagande observationen, nämligen kompetens 

inom området för regulatoriska aspekter.   

7.3.2 En ovanlig kompetens   

”Ja det märks ju helt klart att vi inte har den kompetens som behövs, specifikt nu när vi har pratat 

om de regulatoriska aspekterna. I mina intervjuer nu så kommer det fram ganska tydligt att ingen 

har koll på just den typen av utmaningar som vi har framför oss. Utan det handlar mycket mera 

om finansiering än vad vi faktiskt ska göra sen.” (Respondent I) 

 

Den presenterade samlingstermen för regulatorer inom hälso- och sjukvården, regulatoriska 

aspekter, har visat sig vara en mycket komplex term. För att erhålla en helhetsbild över 

termens innebörd behöver en individ studera en stor mängd dokument i form av lagar, 

vägledningar och standarder. Den insamlade informationen från dessa dokument behöver 

sedan även kanaliseras genom erfarenheter, som exempelvis dess påverkan på det studerade 

projektet. En fråga som infann sig hos mig medan jag arbetade med projektets system-

utveckling samtidigt som jag studerade de regulatoriska aspekterna var vilken specifik 

kompetens som denna situation skulle kunna dra nytta av? Blickar läsaren tillbaka mot kapitlet 

studerat scenario kan det ses att en vid skara kompetenser redan existerade inom projektet. 

Men även om det inom denna grupp existerar forskare, läkare, primärvårdschefer, 

entreprenörer och studenter inom olika IT-relaterade grenar så fanns det ingen som hade den 

regulatoriska kompetensen med sig.  

Den inhyrda riskhanteringsexperten hade onekligen en bra inblick i detta fält, dock en 

inblick han enligt egen utsago skapat genom ett stort antal år inom säkerhetskritiska branscher 

som just hälso- och sjukvården och försvaret. Som informatiker har jag själv studerat 

standardisering och kvalitetsarbete vid universitetet, men sådana kurser gjorde inte mycket 

för att förbereda för den komplexitet som de regulatoriska aspekterna faktiskt innebar.  

Denna ovanliga kompetens verkar uppenbarligen vara något som de flesta erhåller genom 

erfarenhet från arbetslivet. Analysen från den deltagande observationen angående 

kompetenser påvisar ett problemområde för nystartade aktörer som ämnar att jobba med 

denna inriktning. En väg att gå som presenterats under regulatoriska aspekters påverkan på 

innovationen är för innovatören att uppvakta en extern intressent med erfarenhet inom 

området. Men samtidigt kunde det genom Actor-network theory och dess koncept translation 

påvisas att detta kan innebära problematik i maktbalans mellan innovatör och intressent. Den 

andra vägen, den som genomfördes av projektgruppen, är att hyra in en sådan kompetens med 

de påföljder detta innebär. I det studerade projektet var onekligen den störta ekonomiska 

posten just detta konsultarvode. Kompetens inom regulatoriska aspekter är inte billigt och för 

en innovatör med begränsade medel kan detta vara en stängd väg, vilket påtvingar 

inblandningen av den externa intressenten. En tredje och slutlig väg kan ses i form av denna 

studie, om man väljer att betrakta denna som en förstudie inom projektets ramar. För att 

genomföra en sådan förstudie måste dock innovatören förbereda sig på ett digert arbete i 

studerande av dokumentation och relaterade scenarion, något jag själv har genomlidit. 
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För innovatören utan ekonomiska medel och en försiktighet i att behålla maktförhållandet 

inom projektgruppen kan detta dock bli en verklighet, en fingervisning ges dock till en sådan 

innovatör i att tidsåtgången blir stor och ett sådant arbete innebär många timmar skilda från 

arbetet med att realisera den faktiska produkten. 

 

”Om vi följer vissa röster i det här gänget så tenderar vi nog i att fastna i väldigt många 

regulatoriska aspekter, kanske för många. Om man tittar på att man ska jobba långsiktigt och 

över tid så tror jag att man kan dräpa projektet genom att fastna i en snårskog av regulatoriska 

aspekter om man inte riktigt har kunskapen. (…) och vi har inte riktigt haft manskap och resurser 

för att hitta den kunskapen just nu.” – (Respondent J) 

 

Precis som respondenten påpekar kan den tredje vägen med att insamla kunskap inom själva 

projektgruppen vara betygande, en känsla av att sakna manskap och resurser kan lätt infinna 

sig. Och som den som har arbetat mest med just detta kan jag ge medhåll, det bidrar med en 

helt annan nivå av komplexitet jämfört med andra arbetssituationer. Utifrån detta kommer 

studien in på den sista kritiska aspekten jag har identifierat mest för den individ som agerar 

utvecklare inom liknande projekt, nämligen utvecklingskomplexitet.  

7.3.3 Komplexitet för utvecklaren 

”Och sen har vi det tekniska, det är ju nästan ingen som har de tekniska kunskaperna för att 

utveckla heller, vi har liksom en junior utvecklare. Men jag tror framförallt om vi hade i alla fall 

två utvecklare som kunde diskutera tillsammans. För just nu finns det ju ingen annan som ens 

har koll på kod överhuvudtaget och när vården har så stora krav på utvecklingen så blir det en 

väldigt stor utmaning tror jag.” (Respondent I) 

 

Som den utpekade juniora utvecklaren kan jag ge medhåll för att de tekniska kunskaperna har 

saknats för att realisera visionen i sin helhet. Som en utvecklare med begränsad erfarenhet är 

helt enkelt IT-klimatet för hårt för att överleva som en ensam utvecklare. Det är inte heller de 

tekniska utmaningarna som respondenten påpekar som upplevs som det största problemet för 

systemutvecklaren utan mer kringliggande faktorer som jag har påträffat under observationen. 

De regulatoriska aspekterna har identifierats som ett svar på att förbättra och upprätthålla 

patientsäkerheten inom det säkerhetskritiska område som hälso- och sjukvården är. Av egen 

erfarenhet innehar en junior-utvecklare från universitetet en viss Ad hoc syn på utveckling, 

mycket av den kompetens som har erhållits under dessa studier har kommit från så kallad trial 

and error utveckling, vilket inte riktigt passar in i detta IT-klimat. Den systemutvecklare som 

ämnar att arbete inom detta område tillsammans med andra innovatörer behöver anamma en 

annan utgångspunkt för sin systemutveckling som är mer strukturerad och genomtänkt.  
 

”När man arbetar med medicintekniska produkter måste man ha en speciell känsla. Man måste 

tänka på säkerhet och noggrannhet i allt man gör för att få till det rätt, kvalitet är ett centralt 

begrepp” (Riskhanteringsexperten) 
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Denna inställning till innovationsarbete inom säkerhetskritiska områden förmedlad av 

riskhanteringsexperten kan även återfinnas i litteratur kopplad till kvalitetsteori. Pirsig skriver 

i sin klassiker om hur kvalitet i grunden helt enkelt kan beskrivas som excellens eller som 

sofisterna i antika Grekland benämnde det, Areté (1974). Med detta syftade Pirsig till dygd, 

mer ordagrant beskrivet som förhållningssättet att ständigt sträva efter förbättring i alla ting 

och handlingar. Dahlbom och Mathiassen i sin tur argumenterar för en liknande syn på kvalitet 

inom systemutveckling vilket de kallar för strävan efter kvalitet, såväl subjektiv och objektiv 

(2004). Att blanda in filosofi i denna analys kan ses som långsynt och travande, men det är 

värt att ta vara på insikten från riskhanteringsexpertens citat och stödja detta med relaterad 

litteratur. Utifrån denna insikt och stöd av kvalitetsteori går det att identifiera vissa praktiska 

tillvägagångsätt inom modern systemutveckling som kan vara till stöd för den juniora-

utvecklare som ställs inför denna komplexitet. 

Med de riskanalyser som genomförs för medicintekniska produkter som grund ser jag 

exempelvis testdriven utveckling som extra passande för innovatörer inom hälso- och 

sjukvården. Riskanalyserna identifierar viktiga grindar som förhindrar att påkomna risker 

inträffar vid nyttjande av det medicintekniska informationssystemet inom dess specificerade 

intended use.  

Testdriven utveckling, ibland även kallat för extreme testing, innebär att funktionalitet 

tillåts växa fram genom exempelvis enhetstester vilket innebär att varje modul testas utifrån 

sin tänkta funktionalitet. Detta är ett relativt extremt tillvägagångsätt och själva testet skrivs 

innan modulen i sig, allt för att förhindra att programmatiska fel slinker igenom kvalitetsnätet 

(Myers, 2004 ). Även om det är en relativt tungrodd utvecklingsmetod ser jag det som en 

naturlig komplettering till de regulatoriska aspekternas riskanalyser. Utvecklaren kan här på 

ett systematiskt sätt avväpna komplexiteten och både undvika den tekniska- och regulatoriska 

skuld jag tidigare nämnde. Samtidigt erhålls genom denna noggranna och detaljerade 

utvecklingsmetod en viss grad av harmonisering mellan tekniska krav och regulatoriska krav, 

något som kan sägas bidra till den kvalitetsattityd som riskhanteringsexperten påpekade.  

Samtidigt går det antagligen inte att fly undan det hårda IT-klimat som de regulatoriska 

aspekterna skapar hur flitig en innovatör än är i att implementera passande utvecklings-

metoder och att hålla sig till rätt förhållningssätt gentemot risk och kvalitet. För att ens nå fram 

till visionen att avväpna komplexiteten måste först den föregående problematiken med 

kompetens angående de regulatoriska aspekterna lösas, något som har påvisats inte vara 

alltför lätt.  

Som den enda systemutvecklaren inom projektgruppen skäms jag inte för att erkänna att 

denna komplexitet är för mycket för den enskilde att hantera, synnerligen i det fallet då 

innovationen väljer att ta den tidigare presenterade vårdvägen med dess tunga regulatorer. 

Däremot anser jag att den innovatör som väljer att ta patientvägen med sitt mildare IT-klimat 

i form av regulatorer kan klara sig mycket bättre i att realisera sin innovation. Genom att välja 

denna patientväg kan en stor del av utvecklingskomplexiteten undvikas då många arbets-

moment som medförs i och med medicintekniska informationssystem förbigås. 

Att arbeta mot vårdvägen som innovatör påvisade även en viss effekt på den system-

utvecklingsmetodologi som kunde nyttjas. Som informatikstudent är det sällan man 

undkommer att beröra agila aspekter av systemutveckling, något som även smittade av sig i 



57 

 

det aktuella projektet. Jag hade en vilja att genomföra ett höst iterativt arbete med produkten 

där vi sakta byggde fram en fungerande prototyp. Men jag insåg snabbt att de regulatoriska 

aspekterna i vissa fall direkt motsatte sig att genomföra vad jag vill kalla renodlad agil 

utveckling. I det agila manifestet står det exempelvis att läsa ”fungerande mjukvara över om-

fattande dokumentation” (http://agilemanifesto.org/), något som inte riktigt fungerar i fallet 

av en medicinteknisk produkt. Jag har påvisat hur innovatören ens innan påbörjad praktisk 

utveckling behöver producera en stor mängd dokumentation relaterad till riskanalys och 

kvalitetsledning. Denna dokumentation behöver i sin tur vara av en så god kvalitet att den kan 

ligga i grund för att definiera produkten innan påbörjad produktion. Det ses här ett scenario 

inte helt olikt det West presenterar angående water-scrum-fall (2011). Även om de scenarion 

som West har analyserat inte berör medicintekniska informations-system kan ändå en 

jämförelse göras. Den realitet han presenterar med aktörer som först skapar stora mängder 

dokumentation på ett vattenfallsliknande sätt för att sedan genomföra iterativ utveckling på 

detta statiska material är slående likt situationen för utvecklare av medicintekniska 

informationssystem. Som innovatör måste helt enkelt insikten accepteras att systemutveckling 

inom denna sektor inte är jämförbar med andra mindre regulatoriskt betyngda sektorer.      
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8. Diskussion 

Diskussionen baseras på den analys som jag har presenterat ovan i dess två skilda delar från 

den första och andra ansatsen i studien. Regulatoriska aspekter och IT-klimat diskuteras 

tillsammans då dessa har funnits ha starka kopplingar. Erfarenheterna från det observerade 

projektet får en egen diskussion där jag reflekterar över analysen i relation till problem-

formuleringen. Denna uppdelning ämnar till att förtydliga skillnaden mellan de två ansatserna 

och gör det förhoppningsvis lättare att följa den röda tråd studien har haft. Erfarenheterna 

från de två ansatserna bakas sedan ihop och sammanställs i avsnittet avslutande reflektion.   

8.1 Regulatoriska aspekter och IT-klimat 

Min djupdykning inom regulatoriska aspekter knutna till patientjournalen har påvisat många 

intressanta insikter i min mening. Den oro jag uttryckte under kapitlet relaterad forskning 

angående att tampas med problemformulering och syfte utan verklighetsförankring 

bekämpades relativt tidigt i studien. Enbart genom att läsa de korta sammanfattningarna om 

olika delar av de regulatoriska aspekterna under dess kapitel ger en förståelse för hur komplext 

och svårnavigerat detta ämne är. Den innovatör som är helt ovetandes om dessa innan denna 

väljer att arbeta med sina visioner som ett medicintekniskt informationssystem står inför en 

överraskning. Det är ingen överdrift att säga att merparten av tidsåtgången i denna studie låg 

i att studera dokumentation relaterad till de regulatoriska aspekterna. För att skapa sig en 

helhetsbild över den regulatoriska situationen behöver en innovatör lägga mycket tid och 

energi på att studera standarder, vägledningar och lagar, texter som i många fall är väldigt 

svårtydda med högst juridiskt språkbruk. 

Men även om kunskapsintag av de regulatoriska aspekterna kan ses som en svår process 

påvisade respondenter under detta kapitel att de regulatoriska aspekterna var uppskattade. 

Det fanns åsikter om att dessa regulatorer hjälpte till att säkerställa innovativ kvalitet inom 

hälso- och sjukvården samt att de kunde hjälpa framtida aktörer i sin verksamhetsstyrning. 

Denna åsikt om verksamhetsstyrning understöds även i analysen av erfarenheter från 

projektet då det kunde påvisas hur de regulatoriska aspekterna som aktör kunde stabilisera 

det aktörsnätverk som projektgruppen bestod av. En annan intressant iakttagelse var att 

begrepp som tjänstebaserad IT florerade hos respondenterna och moderna satsningar som 

bring your own device var önskade även om vägledning för medicintekniska informations-

system strävar efter att hänvisa innovatörer till ett produktperspektiv, något som har främjat 

skapande av den patientväg som jag presenterade. 

Inom det IT-klimat som erbjuds var det intressant i relation till de regulatoriska aspekterna 

knutna till patientjournalen att se en tydlig separation mellan två distinkta vägar för 

innovation. Jag presenterade en modell baserad på de spårade regulatorerna och information 

insamlad från intervjuade respondenter knutna till patientjournalen som aktör. De två 

distinkta vägarna i denna modell, vårdvägen och patientvägen, tror jag kommer att bli ett 

intressant ämne i framtiden för innovationsstudier inom hälso- och sjukvård (Figur 5). Det 

gick att se bevis på att dessa vägar var väldigt olika i sin natur, med olika stor mängd 

regulatorer och möjligheter associerade till sig. Den hårt reglerade vårdvägen med sin höga 

grad av ekonomisk vinst kommer i framtiden inte vara det enda alternativet för innovatörer. 
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Med realiseringen av strategin för nationell eHälsa (CeHis 2012) kommer den identifierade 

patientvägen att växa.  

Närvaron av denna patientväg påvisade nya möjligheter för innovatörer att skapa moderna 

lösningar som inte är möjliga enbart genom vårdvägen. Dessa vägar i kombination visade i sig 

en möjlighet att skapa innovationer inte enbart för vårdgivare utan även värdeskapande mot 

själva invånaren som vårdtagare med modern IT-arkitektur där begrepp som tjänste-

orienterad IT blev centralt (Figur 6).       

8.2 Erfarenheter 

Jag har påvisat att det inte går att förbise det faktum att kunskap om de regulatoriska 

aspekterna är ett måste för den innovatör som ämnar att gå vårdvägen. De regulatoriska 

aspekterna som aktör inom Actor-network theory har visat sig ha en stor påverkan på 

maktförhållanden, både inom innovativa projektgrupper såväl som vid kommunikation med 

externa intressenter. Den innovatör som helt bortser från att studera de regulatoriska 

aspekterna kommer att underkasta sig andra aktörer som har en högre insikt i dessas 

betydelse. Bristande kunskap inom området har även visat på att innovatörer kan missa 

möjligheterna med exempelvis regulatorisk modularisering av sina medicintekniska 

informationssystem vilket kan vara en nyckel för att undvika stora delar av den regulatoriska 

processen. Vidare finns en risk för en innovatör som alltför hastigt kastar sig in i realisering av 

sin vision att råka ut för ett nytt koncept, presenterat som regulatorisk skuld, en term som 

visade sig ha lika digra konsekvenser som teknisk skuld, om inte värre. 

De regulatoriska aspekterna har även visats ha en stor påverkan på den praktiska 

komplexiteten gällande systemutveckling. Utvecklaren med tilldelad uppgift att realisera 

innovatörens innovation har inte enbart kravspecifikationer att se till utan även riskanalyser, 

vilket skapar ett nytt lager av komplexitet.  

Som utvecklare upplevde jag en genomgående monolog om projektets genomförbarhet som 

blev mer och mer panikartad dess mer jag studerade de regulatoriska aspekterna. Jag upplevde 

hur projektets koncept snabbt blev allt svårare att visualisera inom mig dess mer regulatoriskt 

arbete jag faktiskt insåg behövde göras innan denna vision kunde förverkligas. Vid den 

deltagande observationens början brottades jag enbart med tekniska utmaningar och kände 

mig självsäker i min förmåga att möta dessa, jag kunde med sanning säga till resterande 

projektgrupp att den här visionen kommer vi kunna göra verklighet av. När däremot studien 

bytte riktning mot att studera det regulatoriska klimatet skedde en förändring i min inre 

monolog. Denna handlade inte längre om funderingar hur jag skulle realisera den ena 

innovativa funktionen efter den andra utan handlade mer om hur utvecklingen egentligen 

skulle börja? Hur skulle jag våga sätta idé till produktkod om jag inte kunde vara helt säker på 

att de funktioner jag skapade utifrån kravspecifikationer skulle komma att möta de 

riskanalyser som inte än var helt färdigställda? För att inte tala om att ens början rita en 

realistisk systemskiss utifrån de regulatoriska aspekterna. Ett misstag under designfasen 

kunde eventuellt visa sig förödande i framtiden då produkten skulle klassificeras, om en 

central modul skulle hamna helt utanför den vägledning som finns från Läkemedelsverket var 

sannerligen risken stor att detta misstag exponentiellt skulle föras över till mindre centrala 

moduler och skapa en regulatorisk skuld. Tillslut fick jag som systemutvecklare erkänna mina 
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begränsningar för gruppen ”Det är ett för komplext klimat, jag kan inte med gott samvete 

påbörja den riktiga utvecklingen utan stöd, vi behöver en senior utvecklare eller extern 

partner”. 

 Resultatet av min inre monolog och dess sluttamp kan ses som en genomförbarhetsanalys 

i sig. Att komma till denna insikt för mig som systemutvecklare kan ses som ett personligt 

nederlag, men för det observerade projektet kunde det innebära många sparade timmar i 

skapande av en produkt som eventuellt aldrig hade kunnat förverkligas genom vårdvägen. 

Diskussion fördes i relation till detta om innovationen skulle kunna förverkligas genom 

patientvägen, vilket jag erkände var genomförbart då projektgruppen inte behövde oroa sig 

över de regulatoriska aspekter som följer med ett medicintekniskt informationssystem. Det 

stod dock klart att detta inte var genomförbart, projektgruppens medlemmar härstammandes 

från hälso- och sjukvården hade självklart en önskan att nyttja innovationen i sitt arbete på ett 

professionellt sätt, något som patientvägen inte medger. Det var vid denna tidpunkt insikten 

kom i var den verkliga utmaningen låg, det var inte inom de tekniska utmaningarna utan mer 

genom de utmaningar som IT-klimatet i sig och de regulatoriska aspekterna medförde. 

Resultatet blev självklart ett avstannande i utvecklingen, men samtidigt hittades en aktör i de 

regulatoriska aspekterna att kraftsamla bakom, vilket tydliggjordes i avsnittet regulatoriska 

aspekters påverkan på projektformen. Förhoppningsvis kan min lite komiska, om än seriösa 

monolog hjälpa framtida innovatörer som ämnar att skapa medicintekniska informations-

system att inte gå i samma fallgropar. För verkligheten är den att det är ett synnerligen hårt 

IT-klimat som väntar dessa innovatörer, och den som står oförberedd kommer att få brottas 

med en hel del utmaningar.  
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9. Avslutande reflektion 

För att knyta ihop säcken på denna studie reflekterar jag över analysens resultat mot problem-

formuleringen. 

  

 Hur kan innovativa IT-projekt med patientjournalen som informationskälla påverkas 

av lagar, certifieringar och standarder för mjukvara inom hälso- och sjukvård? 

 

Att spåra regulatoriska aspekter knutna till patientjournalen visade sig vara en bra strategi för 

att kartlägga dessa. Tyvärr kunde jag inte göra en så ingående analys som önskat av 

erfarenheter från det observerade projektet med hjälp av Actor-network theory. Den mest 

betydande anledningen för detta var att det praktiska arbetet aldrig kom så långt som planerat, 

till stor del på grund av just de regulatoriska aspekterna. Detta i sin tur kan sägas vara ett 

betydande resultat i och med att avstannandet av arbetet i sig är en effekt på det observerade 

projektet. Således var en funnen påverkan på det innovativa arbetet att det går sakta att arbeta 

inom hälso- och sjukvården i jämförelse med branscher som bidrar med ett mindre reglerat 

IT-klimat. De mest betydande fynden relaterat till det studerade scenariot var de regulatoriska 

aspekternas förmåga att samla aktörerna bakom ett gemensamt problem, dess förmåga att 

påverka maktbalans inom och utanför projektgruppen samt till min förvåning att de hade liten 

inverkan på den ursprungliga visionen. Tyvärr tror jag inte att det går att direkt generalisera 

dessa kvalitativa fynd för andra innovativa projekt inom hälso- och sjukvården. Studien grund 

är baserad på spårningen av patientjournalen som aktör, vilket gör att dessa slutsatser inte 

behöver stämma överens för andra projekt som nyttjar en annan informationskälla eller helt 

enkelt har en annan inriktning. Det måste även betraktas att det är mänskliga aktörer som har 

delgivit kvalitativa erfarenheter, vilket innebär att åsikter och erfarenheter i en annan 

projektgrupp angående regulatoriska aspekter hade kunnat se helt annorlunda ut. Däremot 

med det sagt kan man inte förkasta de erfarenheter som respondenterna har förmedlat i 

intervjuerna, det är viktiga åsikter att betrakta i framtiden. Liknande studier hade självklart 

behövts genomföras på andra innovativa projekt med regulatoriska aspekters påverkan som 

problemformulering för att skapa en mer komplett helhetsbild. De studerade innovationerna 

skulle i dessa studier baseras på andra aktörsparametrar än patientjournalen vilket skulle 

kunna bidra till att skapa en bredare generalisering av de regulatoriska aspekternas påverkan 

på innovativa IT-projekt inom hälso- och sjukvården. 

De kritiska aspekterna för liknande innovationsprojekt bör även dessa värderas utifrån 

analysens begränsningar. Personligen tror jag att de presenterade aspekterna för kunskap och 

kompetens berörande regulatoriska aspekter kan generaliseras, däremot bör erfarenheten 

angående systemutvecklingens komplexitet betraktas som en personlig observation från min 

sida genom den deltagande observationen. Det är inte självklart att en senior utvecklare, i 

samma situation, hade känt sig lika trängd och pressad av komplexiteten som de regulatoriska 

aspekterna medförde som för mig själv. 

Ett mer betydande resultat av denna studie är det sprunget ur vilka möjligheter och 

begränsningar som IT-klimatet inom hälso- och sjukvården bidrar med för innovationer. 

Dessa möjligheter och begränsningar resulterade i den presenterade modellen för patient- och 

vårdvägen (Figur 5) vilken är baserad på en stor del av de aktörer som existerar inom svensk 
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hälso- och sjukvård och som är knutna till patientjournalen, samt normativa källor i form av 

lagar, standarder och vägledningar. Dessa aktörer bidrog med kvalitativ information i form av 

lång erfarenhet av regulatoriska aspekter och de normativa källorna är i högsta grad en 

verklighet då de dagligen påverkar stora delar av hälso- och sjukvården samt alla som arbetar 

därinom. Denna modell påvisar hur innovativa IT-projekt kan bli olika begränsade eller 

möjliggjorda beroende på vilket väg utvecklaren väljer att investera i. Analysen påvisade för- 

och nackdelar med båda dessa vägar. Vårdvägen visade sig vara en högst regulatorisk väg, 

dock inte utan vinst i form av den stora marknad som finns för medicin-tekniska produkter. 

Patientvägen i sin tur visade sig vara en lättare väg att ta för den mindre innovatören som vill 

förverkliga sin vision i anslutning till hälso- och sjukvården. Samtidigt behöver en sådan 

innovatör underkasta sig den nationella tjänsteplattformen vilken i sig inte riktigt är mogen 

och har påvisats ha problem med fördröjning och pålitlighet. I och med patientvägen lämnas 

även kontrollen över till invånaren, vilket indirekt innebär att innovationen inte blir passande 

för professionellt bruk inom vårdinstitutioner. 

Men genom att inte enbart studera IT-klimatet i sig kunde konceptet med regulatorisk 

modularisering identifieras i samband med spårandet av patientjournalen. Utifrån detta 

koncept presenterade jag en potentiell arkitektur för kombination av både patient- och 

vårdvägen (Figur 6). I takt med den nationella tjänsteplattformens mognad tror jag att detta 

kommer att bli en verklighet hos många innovatörer, i framtiden kommer innovatörer inte 

bara att kunna nå inom vårdinstitutioner utan även utanför dessa till invånaren i samma 

implementation. 

Jag tror att det i framtiden kommer att ske en stor utveckling av innovationer i takt med att 

den nationella strategin för eHälsa och den nationella tjänsteplattformen utvecklas. Med 

dessas realisation kommer patientvägen att bli allt mer intressant och mindre innovatörer 

kommer att lockas av dess mindre regulatoriska karaktär. Vårdvägen har funnits länge och 

ser uppenbarligen ut att behålla den struktur den har idag, vilket i sig innebär att den innovatör 

som ämnar att gå denna väg måste bemöta de utmaningar som det innebär att skapa 

medicintekniska produkter. En risk i och med detta, en högst personligt identifierad sådan, är 

att vårdvägen mer och mer kommer att tillhöra en mindre skara etablerade aktörer. Det har 

redan idag setts en utveckling där antalet aktörer kopplade till patientjournalen har minskat 

drastiskt (Lindström, 2012). Detta är i sig inget negativt för hälso- och sjukvården, då en 

mindre systemflora är att sträva efter. Däremot kan de etablerade aktörernas arbete med att 

integrerar mot den nationella tjänsteplattformen betraktas som en ansats i att möjliggöra 

patientvägen. Detta möjliggörande tror jag indirekt kommer att innebära mindre konkurrens 

från nya aktörer inom vårdvägen då jag som innan diskuterat ser hur detta innebär att dessa 

aktörer mer och mer kommer att välja patientvägen och livnära sig på de etablerade 

aktörernas informationsförmedling genom tjänsteplattformen och dess tjänstekontrakt. 

Huruvida detta är en verklighetsförankrad framtidsteori eller ej är inte för mig att säga, dock 

något intressant att studera närmare i takt med att den nationella strategin för eHälsa och den 

nationella tjänsteplattformen utvecklas.    
 

 

 



63 

 

9.1 Vidare forskning   

Det är min förhoppning att någon annan kommer att kunna ta tillvara på de tillkorta-

kommanden som existerar inom denna studie angående regulatoriska aspekters påverkan på 

innovativa IT-projekt inom hälso- och sjukvården. Jag ser goda möjligheter att genomföra 

studier i liknande projekt där det praktiska arbetet har fortskridit till ett senare skede. I en 

sådan studie tror jag att intressanta resultat kan uppstå i samband med regulatoriska aspekters 

påverkan på praktiskt utvecklingsarbete. 

Precis som Ericsson och Grangvist (2013) lade grunden för denna studie i sin hänvisning i 

att studera innovationer efter défasen är min uppmaning att forskare bör studera innovationer 

som har arbetat sig förbi den uppstartsprocess som jag aktivt har observerat. 

Jag tror även att det inom de närmsta åren kommer att finnas många möjligheter att studera 

den patientväg jag har presenterat och vilken effekt denna kommer att ha för hälso- och 

sjukvården och dess innovatörer. Det kommer att vara en spännande tid med många nya 

forskningsmöjligheter fram tills 2018 då den nationella strategin för eHälsa skall nå sin nästa 

fas. Jag tror avslutningsvis att det är efter 2018 forskare verkligen kommer att kunna utvärdera 

mina presenterade ramverk och modeller och om dessa håller för tidens test.  
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Bilaga 1: Ämnesguide 
Inledande presentation av mig själv som student och studien som genomförs.   

 
Diskussionspunkter 
 

 Regulatoriska aspekter inom EU och Sverige för aktörer med patientjournalen som 
informationskälla  

 
 Arbetet med patientdelaktighet och nationella tjänsteplattformen 

 
 Synen på samarbete med mindre aktörer som det aktuella projektet  
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Bilaga 2: Intervjuguide   
Presentation av mig själv som studerande. Forskningsetiska frågor huruvida inspelning får ske samt 
förklarande av transkribering, anonymisering och handhavande av insamlat material 

 
 Tidsåtgång: 20-30 min 

 Inspelning: Ja/Nej 

Studien 

Presentation av studien inriktning. Vad jag forskar om, min problemformulering samt syfte.  
 

Regulatoriska aspekter 

- Har du tidigare deltagit i ett liknande innovationsprojekt?  

 Om ja  

- Var dessa projekt likt det aktuella med samma förutsättningar?  

 Om nej  

- Tror du att arbetet skulle ha blivit lättare om så vore fallet?  

- Hur var din bild över de regulatoriska aspekterna knutna till innovationsarbete inom 
vårdväsendet innan de stöttes på inom projektet?  

- Hur tycker du att de regulatoriska aspekterna har påverkat projektformen (Det faktiska 
arbetet)?  

- Kan du ge exempel på något som du tycker är positivt alternativt negativt med de regulatoriska 
aspekter som är knutna till projektets koncept?  

- Var du med ifrån början när projektets koncept skapades under workshopen?  

 Om ja  

- Hur tycker du att konceptet har påverkats från idéfasen till det stadie det är nu utifrån de 
regulatoriska aspekterna?  

 Om nej  

- Tror du att innovationer inom vården kan påverkas av regulatoriska aspekter från idé till 
produkt?  

- Har du några avslutande synpunkter på regulatoriska aspekter? 

-  

IT-klimat för innovationsarbete inom vården 

- Hur var din syn på det IT-klimat som existerar för innovationer inom vårdväsendet innan detta 
projekt?  

- Hur ser du på det arbete som genomförs för att möjliggöra öppen innovation inom 
vårdväsendet?  

- Tror du att den nationella tjänsteplattformen kommer att inneha en central roll för framtida 
innovationsarbete?  

 Om ja  

- På vilket sätt?  

 Om nej  

- Kan du utveckla varför du inte tror det?  

- Tror du att detta arbete mot öppen innovation kommer att påverka det regulatoriska klimatet i 
framtiden?  

 Om ja  

- På vilket sätt?  

 Om nej  

- Kan du utveckla varför du inte tror det?  
 

- Har du några avslutande synpunkter på det IT-klimat vi har arbetet i?  

 

Tack för din medverkan!  


