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Abstract 

Today significant resources are provided to improve the digital work environment 

within the Swedish healthcare to create efficiency, good work environment and 

patient safety. Despite this, major flaws are shown by the lack of communication 

between the eHealthcare systems. This becomes a stress factor among healthcare 

professionals because of increased administration and decreased physical contact 

with patients. The purpose of this study is to create a understanding of the concept of 

interoperability at different levels in the eHealthcare systems. This has been 

conducted through a qualitative interview study at a healthcare center where the 

respondents have been describing their digital work environment and the way it 

works today. Our result indicates that there is a dissatisfaction among the health 

professionals about the way the eHealthcare system works in the current situation. 

This is mainly because of the low degree of interoperability in current eHealthcare 

systems, which indicates a lack of knowledge in the field of interoperability. From this 

we find it important to look at eHealthcare system as a part of an information 

ecology instead of seeing it as a separate IT artifact.  

Förord 

Vi vill passa på att tacka alla som har varit inblandade och möjliggjort arbetet med denna 

studie. Först och främst vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Carl-Johan Orre för hans 

stora stöd i både med- och motgångar. Sedan vill vi också rikta ett stort tack till Mattias 

Morian som har hjälpt oss på vår väg in i vården. Dessutom vill vi tacka våra respondenter, 

utan er hade detta inte varit möjligt att genomföra. Tack! 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Idag är 3 av 4 svenska vårdgivare överens om att användning av eHälsosystem underlättar 

deras arbete (UsersAward, 2010). Trots detta anser många att den digitala arbetsmiljön är 

under all kritik inom den svenska vården (Vårdanalys, 2013). Det finns alltför många system 

att tillgå och större delen av dem är inte användarvänliga och tillräckliga för vårdpersonalen 

för att kunna utföra deras arbete. En stor orsak till detta är att systemen inte är kompatibla 

med varandra och ständiga in- och utloggningar krävs för att hitta åt den information man 

eftersöker. Systemens brist på kommunikation sinsemellan innebär även att den 

administrativa delen försvåras eftersom information om patienten måste matas in i flera 

olika system vilket resulterar i att informationen blir ostrukturerad och svåråtkomlig då den 

inte överförs automatiskt vilket blir konsekvenser för effektiviteten, arbetsmiljön och 

patientsäkerheten (ibid.). Detta försvårar arbetet för läkaren inför ett patientbesök då en 

snabb patientöversikt måste göras.  

 Hur IT-systemen förhåller sig till varandra kan förstås med hjälp av begreppet 

interoperabilitet som innefattar “förmågan och möjlighet hos system, organisationer eller 

verksamhetsprocesser att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra 

genom att överenskomna regler följs” (E-delegationen, 2013, s. 9). En låg grad av 

interoperabilitet och ostrukturerad information har lett till att administrationen har blivit en 

betungande arbetsuppgift för läkare. Omfattande administrering är en anledning till att 

läkarkåren är den yrkesgrupp som är mest missnöjd med sin digitala arbetsmiljö eftersom de 

upplever att mer tid går åt till administrering snarare än de fysiska patientbesöken (OECD, 

2013; Vårdanalys, 2013). Mindre tid med patienterna resulterar i att läkare måste förlita sig 

på att andra tekniska resurser ska kunna hjälpa dem att behandla patienten utan fysiska 

möten och då är det ytterst kritiskt att eHälsosystemen fungerar och används som de är 

menad för att patientsäkerheten ska kunna garanteras. 

 Dessvärre är det ett återkommande problem i dagens vård att systemen inte fungerar 

optimalt och utnyttjas till fullo. Därför infördes 2005 en Nationell eHälsostrategi för vård och 

omsorg på initiativ från regeringen. Från början fokuserade strategin på utvecklingen av 

tekniken för att sedan byta fokus till införande, användning och nytta av tekniken 

(Socialdepartementet, 2010). Trots dessa enorma satsningar ser man fortfarande brister i 

den digitala arbetsmiljön inom vården och IT-projekt fortsätter att misslyckas (Rinkus et al., 

2005). Interoperabilitet blir därför ett väldigt viktigt begrepp då eHälsosystemen förväntas 

integrera med varandra och tillhandahålla ett säkert och effektivt informationsutbyte utan att 

riskera patientsäkerheten. En effektiv vård är beroende av att kommunikationen systemen 

sinsemellan ska fungera mellan alla delar i en organisation.  

“Nytta och effekter av IT-investeringar inom vård och omsorg bör ställas i relation till de 

innovationseffekter som teknik möjliggör på individ-. organisations- och samhällsnivå, samt 
fokusera både på hur det interna perspektivet (dvs. intraorganisatoriska effekter) och externa 
perspektivet (dvs. interorganisatoriska effekter samt konsekvenser för vårdtagaren och 
samhället till följd av användning av IT-tillämpningar) kan generera potentiella vinster i form av 
både kvalitativa och kvantitativa utfall”. (eHälsonätverket, 2011, s. 8) 
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En låg grad av interoperabilitet anses vara en orsak till att många vårdgivare upplever en stor 

frustration över sin digitala arbetsmiljö. Med interoperabilitet som utgångspunkt i vår 

uppsats kommer vi att titta på hur man kan förstå kommunikationen mellan eHälsosystemen 

genom att se till helheten framför det enskilda systemet. Detta gör vi genom att undersöka 

den digitala arbetsmiljön inom primärvården på en utvald hälsocentral. Genom att intervjua 

läkare på hälsocentralen kommer vi, tillsammans med förvärvad kunskap från 

litteraturundersökning, titta på hur man kan förstå interoperabiliteten i de befintliga 

eHälsosystemen. Interoperabilitet kan delas upp i olika nivåer och i vår uppsats kommer 

flera av dem att beröras, bland annat semantisk och pragmatisk interoperabilitet. Detta för 

att dessa delar av interoperabiliteten lämpar sig bäst för vår uppsats men även för att 

begreppet måste avgränsas då vi inte har tid att behandla alla nivåer inom den tidsram vi har 

för att skriva denna uppsats. Interoperabilitet kommer användas som ett samlingsbegrepp 

för de enskilda nivåerna men en beskrivning av de för uppsatsen relevanta nivåerna sker i 

nästkommande kapitel för att göra en distinktion mellan dem.  

1.2 Problemformulering och syfte 

Ett stort problem inom vården idag är att många av de eHälsosystem som vårdpersonalen 

arbetar med har låg grad av interoperabilitet då kommunikationen systemen sinsemellan inte 

fungerar optimalt. Detta bidrar till ökade administrativa arbetsuppgifter som skapar ett stort 

missnöje inom vårdprofessionen. I och med att nya system kontinuerligt implementeras i 

läkarnas digitala arbetsmiljö blir förståelse för interoperabilitet en viktig fråga och med detta 

som bakgrund har vi landat i en övergripande fråga som vi avser att besvara i vår uppsats.  

 

 Hur kan läkares missnöje över den digitala arbetsmiljön förstås utifrån 

interoperabilitet?  

 

Syftet med vår studie är att skapa en djupare förståelse för hur läkares digitala arbetsmiljö 

ser ut för att förstå hur interoperabilitet påverkar deras arbetssituation och om det kan vara 

en bidragande orsak till det överlag stora missnöjet bland läkare när det gäller deras digitala 

arbetsmiljö. För att besvara syftet har vi valt att studera en hälsocentral som under 

skrivandet av denna uppsats har utsetts av sitt landsting att testa ett nytt kunskapsstöd som 

heter Medibas. Vi studerar hälsocentralen för att öka vår förståelse för hur läkares digitala 

arbetsmiljö ser ut, med fokus på interoperabilitet, och hur ett nytt system används och 

påverkar deras arbetssituation. Interoperabilitet är viktigt att undersöka för att förstå den 

miljö som vi studerat och därför blir det ett centralt begrepp i denna uppsats. 

1.3 Begreppsförklaring 

Nedan följer en förklaring på de begrepp vi anser är viktiga att förstå utifrån vår definition av 

dem för att förstå uppsatsen som helhet. 

 

eHälsosystem 

IT-system inom vården kallas för eHälsosystem. eHälsosystem i vår uppsats syftar till de 

system som en läkare använder för vård av patient.  
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Digital arbetsmiljö 

Vi kommer att nämna digital arbetsmiljö genomgående i den här uppsatsen. Digital 

arbetsmiljö i vår uppsats syftar främst till läkarnas digitala arbetsmiljö vilket innefattar alla 

eHälsosystem som de arbetar med och i vilken kontext de används i.  
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2. IT i vården 

Informationstekniken (IT) är en stor del i läkare och annan vårdpersonals arbetsvardag idag. 

Med hjälp av tekniken kan sjukvården bli mycket bättre, effektivare och säkrare. Ett stort 

problem är dock att tekniken ses som en egen verksamhet som inte integreras med andra 

delar av verksamheten. Läkare hanterar i dagsläget ett stort antal IT-stöd som inte är 

kompatibla med varandra (Vårdanalys, 2013) vilket har lett till en IT-stress som påverkar 

läkares vardag på ett negativt sätt. Även om vården innefattar en stor teknisk verksamhet 

idag består den av så mycket mer. Det sociala är av lika stor vikt att ta hänsyn till där 

människor, värderingar och normer rör sig konstant. Detta innebär att vården är både 

teknisk och social på samma gång, den är socioteknisk. Vård och omsorg är ett nätverk av 

människor, verktyg, arbetsrutiner och dokumentation (Berg, 1999). Därför menar Berg på att 

ett sociotekniskt perspektiv måste tillämpas inom vården där man ser organisationen och 

tekniken som ett, inte som två åtskilda delar. Detta betyder att man måste se till att systemen 

anpassas till de befintliga arbetssätten samtidigt som organisationen måste skapa arbetssätt 

som utnyttjar de funktioner ett system tillhandahåller. Användarna utesluts ofta i både 

utvecklings- och införandeprocessen idag vilket resulterar i IT-system som är både 

oanvändarvänliga och ineffektiva då många arbetsuppgifter, som administrering, blir 

betydligt tyngre än vad som egentligen är nödvändigt. Tekniken är djupt inrotad i samhället 

och därför går dessa inte att skilja åt längre och därför måste systemen utvecklas och fungera 

som en växelverkan mellan dessa (ibid.). Även vårdpersonalen och tekniken har en nära 

koppling till varandra och genom att se organisationen och tekniken som en ekologi där alla 

delar av verksamheten är kopplade till varandra kan IT-systemen inom vården förbättras 

avsevärt genom att titta på hur systemen kan utformas ur ett sociotekniskt perspektiv för att 

bli effektivare och säkrare.       

2.1 IT-system inom vården 

IT-satsningar har blivit en allt viktigare del inom hälso- och sjukvården idag och detta beror 

framförallt på att Sverige har genomfört omfattande satsningar på en Nationell eHälsa 

(Socialdepartementet, 2010). Behoven av nya system som hanterar informationsutbyten ökar 

och i samband med detta ökar även kraven på flexibilitet, snabbhet och öppenhet. Trots att 

interoperabiliteten anses ha förbättrats är integrationen systemen sinsemellan under all 

kritik inom vården idag och detta ökar behovet av kunskap kring detta och förändringar 

måste ske. 

Interoperabilitet har blivit ett allt viktigare begrepp när man talar om IT-system inom den 

offentliga sektorn för att nå högre kvalitet och effektivitet i en verksamhet (E-delegationen, 

2013) och inom vården är det framförallt viktigt att informationsutbytet mellan olika 

vårdnivåer och enheter fungerar bra, främst på grund av patientsäkerheten, men också för 

vårdpersonalen. Trots detta kan man se att det finns en bristande interoperabilitet mellan de 

olika IT-systemen. Man talar om “digitala öar” som visar på avsaknaden av gemensamt 

framtagna lösningar som betonar bristen på interoperabilitet mellan olika IT-system (PLS 

RAMBØLL Management AB, 2003). Kaptelinin och Bannon (2012) menar på att det är lika 

viktigt att man tar hänsyn till användarnas arbetsflöden, organisationsförändringar och 

teknikens användbarhet som att ta hänsyn till människo-data interaktionen (MDI) och att 
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användargränssnittet bara är en liten del av designen. Trots detta ligger mycket fokus just på 

användargränssnitt och användarvänlighet istället för att ta hänsyn till hur 

kommunikationen fungerar systemen sinsemellan. Rinkus et al. (2005) hävdar att det är på 

grund av bristande hänsyn till detta som många IT- projekt inom vården misslyckas och att 

man därför måste ändra fokus till att se ett IT-system som del av hela organisationen och inte 

som en enskild IT-artefakt. Man bör enligt Kaptelinin och Bannon (2012) skapa system som 

hjälper människan att skapa en bättre arbetsmiljö istället för att bara skapa en bra produkt. 

Även Rogers, Sharp & Preece (2011) håller med om detta och menar på att man måste 

designa interaktiva produkter för att stödja människors sätt att kommunicera och interagera 

i sin vardag och sitt arbetsliv vilket innebär att man bör designa miljöer för mänsklig 

kommunikation och interaktion.  

IT-system har inte alltid varit självklart inom vården men idag är tekniken så pass 

integrerad i verksamheten att den inte skulle fungera utan den. Tekniken utvecklas snabbt 

och med dagens teknologi så kommer det fler och fler system som vården måste hantera. 

2010 gjordes en kartläggning av de anställdas bedömningar och upplevelser av IT-system 

inom vården. Några synpunkter som kom upp då var att man jobbar ofta med flera olika 

system varje dag och många gånger är det dålig samordning mellan de olika systemen vilket 

både är tidskrävande samt att det påverkar säkerheten för varje enskild patient. Olika 

landsting kan ha olika system vilket gör det problematiskt när en patient förflyttar sig mellan 

olika vårdenheter. Även inom ett och samma landsting finns det allt för många olika system 

för att det ska vara en bra arbetsmiljö för de anställda (UsersAward, 2010). Då man arbetar 

med så många system är det viktigt att dessa fungerar bra och effektivt samtidigt som det är 

viktigt att dessa IT-system interagerar med varandra för att både skapa en snabbare och 

effektivare vård och en bättre arbetsmiljö för de anställda.  

För att avgöra ett eHälsosystems nytta och effektivitet är det viktigt att man genomför 

utvärderingar och att dessa inte bara fokuserar på tekniken utan också att se ett systems 

påverkan på personalen, organisationen och slutligen kvaliteten på både servicen och vården 

en patient får. Att utvärdera informationssystemens påverkan på en organisation kräver inte 

bara en förståelse för datorer och teknik, det krävs också en förståelse för hur de sociala 

processerna påverkar och påverkas av den nya tekniken som implementeras i organisationen. 

Kaptelinin och Bannon (2012) samt Nardi och O’Day (1999) talar om IT-system som en 

ekologi som man liknar med den som finns i vår natur. De olika arterna i en ekologi är 

beroende av varandra och passar ihop på ett kompletterande sätt och om någonting 

förändras så sker en förändring i hela systemet. Nardi och O’Day (1999) beskriver en 

informationsekologi som ett system av människor, metoder, värderingar och teknik, i en 

specifik lokal miljö där man lägger ett större fokus på hur de mänskliga aktiviteterna drar 

nytta av tekniken och inte tekniken i sig. Vi måste därför se de digitala artefakterna som arter 

i en ekologi vars överlevnad bestäms av den dynamiska interaktionen med andra arter som 

delar samma naturliga miljö (Kaptelinin & Bannon, 2012). 

Genom att utvärdera ett IT-system utifrån Kaptelinin och Bannons (2012) perspektiv så är 

det av stor vikt att man förstår organisationen och dess olika enheter, såsom teknik och 

människor, som en ekologi där allt påverkas av varandra och man måste framförallt förstå de 

komplexa sociala processerna (Anderson & Aydin, 2005). Dock så är utvärderingsprocesser 
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ofta förenat med problem och resultaten är ofta ofullständiga, felaktiga eller partiska (Jokela, 

Karlsudd, & Östlund, 2008) vilket då försvårar för organisationer att kunna åtgärda de 

brister som finns.   

2.2 Interoperabilitet 

Bristfällig kommunikation bedöms vara den största bakomliggande orsaken till en stor del av 

de fel och misstag som begås i sjukvården (Akademiska sjukhuset, u.d.). Otydlig 

kommunikation och brister i informationsöverföringen kan leda till att patientsäkerheten 

hotas och en god och säker vård förutsätter en effektiv kommunikation och att informationen 

överförs korrekt i alla led och vid alla tillfällen. Därmed blir interoperabilitet ett mycket 

viktigt begrepp att behandla när det gäller IT-system inom vården eftersom att 

interoperabilitet är en av förutsättningarna för att informationsutbyte ska fungera inom en 

offentlig förvaltning som vården (E-delegationen, 2013).  

Det finns många olika definitioner på vad interoperabilitet är och en av de vanligare 

definitionerna vi identifierat ligger nära E-delegationens definition då de definierar det som 

“förmågan och möjlighet hos system, organisationer eller verksamhetsprocesser att fungera 

tillsammans och kunna kommunicera med varandra genom att överenskomna regler följs” 

(E-delegationen, 2013, s.9). Interoperabiliteten innefattar därmed inte bara en teknisk 

funktion, som begreppet oftast förknippas med, det innefattar även syntax, semantik och 

samordning mellan systemen vilket gör interoperabilitet till ett väldigt brett begrepp 

eftersom det inte bara behandlar den tekniska kommunikationen utan även den mänskliga 

kommunikationen inom organisationer (Regeringskansliet, 2007).  

Interoperabilitet kan förstås på olika sätt beroende på vilken situation det används i och 

vem som använder begreppet. En tolkning av begreppet hittas i ramverket Levels of 

Conceptual Interoperability (se Tabell 1) som ursprungligen utvecklades 2003 av Andreas 

Tolk och James A. Muguira (Wang, Tolk, & Wang, 2009). Den konceptuella modellen har 

utvecklats ytterligare efter ursprungsidén och har i den senaste versionen sju nivåer av 

interoperabilitet. Tabell 1 är utformad av Wang et al. (2009) och visar den senaste versionen 

av modellen.   
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Level 
Layer 

name 
Premise 

Information 

defined 

Contents 

clearly 

defined 

Domain Focus Capability 

 

L6 
Conceptual 

Common 

conceptual 

model 

Assumptions, 

constrains etc. 

Documented 

conceptual 

model 

Modeling 

abstraction 

Compos-

ability 
High 

 

L5 
Dynamic 

Common 

execution model 
Effect of data 

Effect of 

information 

exchanged 

   

 

L4 Pragmatic 
Common 

workflow model 
Use of data 

Context of 
information 
exchanged 

 

Simulation 
implementation 

 

Interope-

rability 
Medium 

 

L3 Semantic 
Common 

reference model 

Meaning of 

data 

Content of 

information 

exchanged 

   

 

L2 Syntactic 
Common data 

structure 

Structured 

data 

Format of 

information 

exchanged 

   

 

L1 Technical 

Common 

communication 

protocol 

Bits and bytes 

Symbols of 

information 

exchanged 

Network 

connectivity 

Integrat-

ability 
Low 

 

L0 No No connection NA NA    

Tabell 1. Levels of Conceptual Interoperability Model  

Som Tabell 1 visar så skiljer sig de olika nivåerna av interoperabilitet åt med ganska små 

marginaler ibland och från L2 och uppåt krävs det att nivån innan ska fungera 

tillfredställande för att den aktuella nivån ska kunna fungera också (Wang et al., 2009).        

Ett annat förekommande sätt att se på interoperabilitet hittas i Näringsdepartementets 

rapport Den osynliga infrastrukturen - om förbättrad samordning av offentlig IT-

standardiseringen (2007) där interoperabilitet kan ses utifrån en struktur på tre nivåer: 

organisatorisk, semantisk och teknisk. Finns ett behov av ytterligare preciseringar kan 

rättslig och syntaktisk interoperabilitet läggas till i strukturen. De olika definitionerna av 

interoperabilitet gör att begreppet blir komplext att använda sig av för att förklara olika typer 

av kommunikation i en verksamhet och nedan följer en tydligare definition av de som är mest 

relevant för den här uppsatsen. 

Den tekniska interoperabiliteten är förmågan hos system att kommunicera med varandra 

(Regeringskansliet, 2007). Syntaktisk interoperabilitet innefattar förmågan hos system att 

utbyta information med varandra (Wang et al., 2009). Semantisk interoperabilitet innefattar 

förmågan hos system att utbyta information med varandra, automatiskt men ändå med 
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bibehållen mening (ibid.). Semantisk interoperabilitet innebär därmed att data inte bara ska 

transporteras mellan systemen, systemen ska även klara av att tolka den så att avsändare och 

mottagare kan förstå informationen på samma sätt. Den pragmatiska interoperabiliteten är 

förmågan hos system som kommunicerar med varandra att förstå och agera korrekt i den 

aktuella kontexten (ibid.). Den organisatoriska interoperabiliteten handlar om att tydliggöra 

mål och vid behov anpassa dem tillsammans med resurser, roller och ansvar så att 

verksamhetsprocesser som är beroende av samband över organisationsgränsen hänger ihop 

och fungerar smidigt (Regeringskansliet, 2007). 

Teknisk interoperabilitet visar på vikten av att den tekniska kommunikationen ska fungera 

mellan systemen eftersom det är en förutsättning för att semantisk och syntaktisk 

interoperabilitet ska kunna ligga på en hög nivå. På samma sätt kräver den semantiska 

interoperabiliteten att den syntaktiska interoperabiliteten ska fungera för att ett säkert 

informationsutbyte ska kunna ske. Dock betyder inte en hög grad av syntaktisk 

interoperabilitet att den semantiska interoperabiliteten per automatik blir hög. Den 

pragmatiska interoperabiliteten förutsätter därmed också att nivåerna under ska fungera för 

att systemet ska kunna använda den information som den mottar. Om den organisatoriska 

interoperabiliteten fungerar underlättar det för interoperabilitet på olika nivåer att fungera 

inom verksamheten.  

2.2.1 Interoperabilitet i vården 

I dagsläget finns en stor medvetenhet bland berörda parter i vården om det stora behovet av 

en förbättrad samverkan systemen sinsemellan (E-delegationen, 2013). Det finns även en 

medvetenhet om vart i kedjan det brister. En svag central styrning med många spridda 

initiativ och inga gemensamma principer och lösningar för säkerhetsaspekten med 

införandet av interoperabilitet i verksamheten orsakas av bristen på kompetens att utveckla 

interoperabilitet i systemen (ibid.). Det finns därmed ett stort behov av att förbättra 

interoperabiliteten i eHälsosystemen. I en undersökning som gjordes i syftet att identifiera 

utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens 

framkommer det att ett av de största problemen idag är bristen på IT-stöd som är tillräckliga 

för att läkare ska kunna utföra sitt arbete (Vårdanalys, 2013). En av anledningarna till att IT-

stöden är otillräckliga är bristen på interoperabilitet på flera olika nivåer. Väldigt få system 

kan kommunicera med varandra trots att den befintliga IT-strukturen idag klarar av de flesta 

rent tekniska kraven (Regeringskansliet, 2007). Den automatiska överföringen av 

information systemen emellan fungerar mer sällan än ofta (Kommunal, Svensk 

Sjuksköterskeförening, Svenska Läkarsällskapet, Sveriges Läkarförbund, Vårdförbundet, 

2013; Vårdanalys, 2013) eftersom det ofta saknas struktur och sammanhang mellan 

systemen. En hög grad av syntaktisk interoperabilitet i ett system innebär att det finns en 

reglerad struktur som gör det möjligt för olika delar av systemet att kommunicera med 

varandra (Wang et al., 2009) vilket möjliggör för att den semantiska interoperabiliteten ska 

uppnås. För att den semantiska interoperabiliteten ska uppnås “behövs förvaltnings- eller 

sektorsgemensamma begreppsanalyser med en tydlig ansvarsfördelning och förvaltning av 

fastställda terminologidefinitioner” (Regeringskansliet, 2007, s. 134). Samordningen av 

semantiken ses numer som en kritisk framgångsfaktor för att förverkliga en samverkande 

förvaltning och idag pågår en utveckling av standardiserade format och ömsesidig förståelse 
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av de begrepp och termer som ingår i informationsutbytet men det är en lång väg kvar innan 

en gemensam standardisering blir aktuell (E-delegationen, 2013).  

Det semantiska perspektivet på interoperabilitet innefattar i vården en gemensam 

förståelse för de begrepp och termer som berörs av informationsutbytet vilket innebär att 

både avsändare och mottagare ska tolka informationen på samma sätt. Inom vårdsektorn har 

den semantiska medvetenheten ökat, i och med att arbetet med interoperabiliteten i stort 

ökat (E-delegationen, 2013), eftersom den semantiska interoperabiliteten saknas till stor del 

idag då det inte finns ett gemensamt fackspråk i Sverige och utan en gemensam 

begreppsförståelse kan inte ett informationsutbyte fungera optimalt. Detta skapar mycket 

missförstånd, dels mellan de olika yrkesgrupperna men även mellan olika vårdenheter. Ett 

standardiserat fackspråk skulle kunna öppna upp möjligheter för att i större utsträckning 

kunna anpassa IT-miljön efter den enskilda verksamheten. Detta på grund av att om den 

semantiska interoperabiliteten fungerar, så att missförstånd inte uppstår, spelar inte 

systemens utformning lika stor roll så länge den tekniska interoperabiliteten fungerar 

tillfredställande (Kommunal et al., 2013). Dock eftersträvas en någorlunda 

igenkänningsfaktor i utformningen av systemen för att läkare ska kunna jobba med ett 

system utan djupare utbildning om de arbetar på många olika orter (Vårdanalys, 2013), till 

exempel stafettläkare. 

Interoperabilitetsområdet är ett mycket komplext område med många olika delar och idag 

råder det en brist på kompetens som begränsar möjligheterna för vård och omsorg att 

utveckla samverkanslösningar (E-delegationen, 2013). Interoperabiliteten generellt anses ha 

förbättrats de senaste år, troligen på grund av framväxten av den nationella strategin för 

eHälsa (ibid.) och på grund av den pågående standardiseringen av interoperabiliteten. Ett 

exempel på ett framsteg inom området är Tjänsteplattformen (Tp) som är en nationell 

teknisk plattform som ska förenkla, säkra och effektivisera integrationen mellan olika IT-

system inom vård och omsorg och togs fram just för att det finns ett stort behov av att 

integrera system och tjänster med varandra. Tp fungerar som ett nav mellan olika tjänster 

och system vilket innebär att när ett system försöker kontakta ett annat system blir Tp en 

mellanhand som ser till att meddelandet dirigeras vidare till rätt tjänst hos respektive vård- 

och omsorgsgivare (Inera, 2014). För att underlätta arbetet som är kvar har en nationell 

strategi för interoperabilitet införts i syftet att främja alla verksamheter, offentliga som 

privata, när det gäller interoperabiliteten och hur den utvecklas och implementeras (E-

delegationen, 2013). 

2.3 Utmaningar  

Enligt både äldre och nyare studier, som inte bara omfattar vården, har det framkommit att 

användardeltagande vid utvecklingen av IT-system är viktigt för att produkten ska passa 

verksamheten, användaren och andra intressenters behov (Maslin-Prothero, 2000; Iivari, 

2009; Martikainen, Korpela, & Tiihonen, 2014). Bristen på deltagande läkare vid 

utvecklandet och införandet av IT-system i vården uppges vara en stor anledning till att 

många system är föråldrade och oanvändarvänliga (UsersAward, 2010; Kommunal et al., 

2013). Detta resulterade i att Sveriges Läkarförbund tog fram en IT-policy med riktlinjer för 

användning och utveckling av IT-stöd för läkare (Sveriges läkarförbunds IT-råd, 2004). Trots 
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att det är 10 år sedan IT-policyn togs fram och tekniken har utvecklats mycket under dessa 

år, är den i allra högsta grad aktuella även i dagens vårdverksamhet vilket visar på att det 

finns stora brister i både utvecklingen och införandet av ny teknik i verksamheten. Även om 

vård- och omsorgspersonal i Sverige tycker att det finns stor potential för att eHälsosystemen 

ska kunna underlätta deras arbete, om deras tid och kompetens används på ett effektivt sätt 

(Vårdanalys, 2013), så anser närmare 50 % av all personal att eHälsosystemen inte har 

minskat stress eller strul i deras arbete (UsersAward, 2010). Bristen på interoperabilitet är 

den största utmaningen som måste överbryggas för att minska missnöjet av den digitala 

arbetsmiljön inom vården. För att lyckas med detta finns det behov av att eHälsosystemens 

användbarhet måste förbättras för att öka nyttiggörandet (Socialstyrelsen, 2013). Så utöver 

bristen på interoperabilitet finns det även en avsaknad av användbarhet och dessa två delar 

har resulterat i att det administrativa arbetet har blivit en tung och tidskrävande 

arbetsuppgift för läkare (Kommunal et al., 2013). 

2.3.1 Användbarhet  

Användbarhet är ett viktigt begrepp vid utvecklingen av IT.  Begreppet används inom många 

olika områden men främst används det som ett centralt begrepp i MDI-området (Löwgren & 

Stolterman, 2004). Även i utvecklingen av eHälsosystemen har det blivit ett centralt begrepp 

och trots detta är användbarheten låg i dagens eHälsosystem. Ett försök till att förändra detta 

har gjorts med bland annat ett införande av den nationella strategin för eHälsa 

(Socialdepartementet, 2010). Även om deras fokus ligger mer på användarvänlighet än 

användbarhet är användbarheten en viktig del i strategin. Användarvänlighet, till skillnad 

från användbarhet, benämns ofta i samband med eHälsosystem. Många förknippar 

användbarhet med användarvänlighet och därför är det viktigt att göra en distinktion mellan 

begreppen eftersom de skiljer sig åt på många nivåer. Ett system blir oftast användarvänligt 

för att användargränssnittet upplevs vara lätt, behagligt och trevligt att använda och navigera 

sig i. Ett användbart system ska dels uppfylla kraven för användarvänlighet men det ska även 

kunna hjälpa till att lösa problem och tillfredsställa de behov som både användaren och 

verksamheten har gällande nytta med systemet. Användbarheten är en kvalitetsegenskap, 

snarare än en funktion, hos interaktiva system som mäter nyttan med användningen av 

systemet vilket betyder att ett system måste innehålla vissa komponenter för att 

användbarheten ska kunna mätas (Rogers et al., 2011). Eftersom användbarheten mäts 

innebär det att den visar sig först i användningen av eHälsosystemet. Användbarhet är 

därmed nyckeln till nytta och uppfylls användbarheten (och därmed nyttan) blir 

eHälsosystemet en resurs för verksamheten (Kommunal et al., 2013). Användbarheten som 

en mätbar egenskap är en anledning till att begreppet blivit centralt i MDI-området där fokus 

ligger på hur interaktionen mellan människa och dator kan förbättras, främst genom att mäta 

användbarheten (Löwgren & Stolterman, 2004). 

I dagens eHälsosystem måste användbarheten förbättras för att garantera patientsäkerhet 

samt stödja personcentrerad vård och omsorg och optimal resursanvändning. Användarna 

pekar på att det behövs digitala verktyg och system där informationen följer vårdtagaren över 

vårdgivargränserna och där presentationen av information är anpassad till behoven av de 

olika användarnas yrkesgrupper med undantag för läkemedelshanteringen som måste ha en 

gemensam struktur för att minska risker för fel i läkemedelskedjan och för livsviktig 
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information i tidskritiska situationer (Kommunal et al., 2013). För att detta överhuvud taget 

ska kunna ske så krävs det att systemen kommunicera med varandra och att de talar samma 

språk.  Lättanvända IT-system är en förutsättning för en god och säker vård så därför behövs 

ett fokus på användbarhet och nytta för att kunna uppnå en mer effektiv och 

arbetsmiljövänlig arbetsplats inom vården (Kommunal et al., 2013; Socialdepartementet, 

2010) och en av förutsättningarna för att ett system ska vara lättanvänt är att information 

överförs och lagras automatiskt mellan systemen. 

2.3.2 Administration 

Administration inom vården är ett begrepp som saknar en entydig definition. Oftast pratas 

det om administrativt arbete som något negativt som stjäl tid ifrån patienterna trots att det 

som i dagligt tal nämns som administrativt arbete är patientrelaterat arbete. Patientrelaterad 

administration är något som varken kan tas bort eller överlåtas på någon annan (Vårdanalys, 

2013). Kraven på dokumentation och redovisning har blivit allt högre från både regional och 

nationell nivå vilket är en bidragande orsak till det omfattande arbetet som läkare måste 

lägga ner på administrationen och detta har lett till att det direkta patientarbetet blir lidande.  

Olika vårdfack i Sverige har genomfört en undersökning gällande vårdens IT-system och 

identifierat några kritiska punkter som snarast måste åtgärdas i dagens eHälsosystem. 

Främst måste de börja följa arbetsprocesserna avsevärt bättre och de måste vara mer 

lättöverskådliga, ta kortare tid i anspråk för att förstå och navigera i, samt ge användarna en 

känsla av kontroll (Kommunal et al., 2013). Idag görs allt för många dubbelkontroller av 

användarna, i och mellan system, av både information och dokumentation. 

Överdokumentation och dubbeldokumentation blir därmed vanligt, speciellt mellan läkare 

och sjuksköterskor, eftersom kraven på patientrelaterad dokumentation upplevs otydliga och 

det skapar en osäkerhet hos vårdpersonalen vilket leder till att det dokumenteras onödigt och 

dubbelt så mycket. Både överdokumentation och dubbeldokumentation blir därför en högt 

prioriterad användbarhetsfråga (ibid.). Överdokumentation är ett resultat av de ökade kraven 

för journalföring i och med att patientdatalagen trädde i kraft 2008 (Socialdepartementet, 

2008). De ökade kraven upplevdes som otydliga krav vilket orsakade överdokumentation 

eftersom vårdpersonalen inte visste vad som behövde dokumenteras. Viss onödig 

dokumentation sker också i syftet att tåla en utomstående granskning som en orsak av oron 

för anmälningar och mer frekventa granskningar. Detta har medfört en rädsla för att 

utelämna information, trots att den inte berör vården av patienten. Dubbeldokumentation 

anses ha kommit i samband med akademiseringen av sjuksköterskeyrket eftersom 

dubbeldokumentationen sker främst mellan läkare och sjuksköterskor (Vårdanalys, 2013). 

De olika yrkesgrupperna dokumenterar på olika ställen istället för att föra en teambaserad 

dokumentation och det finns inga tydliga dokumentationskrav som leder till att mycket 

dokumenteras i syftet av att det kan vara av intresse för den egna yrkesgruppen. En stor 

orsak till den tvetydiga dokumentationen är den semantiska barriären som uppstår när det 

inte finns gemensamt fackspråk. Således beror dubbeldokumentationen både på osäkerheten 

kring dokumenteringskraven yrkesgrupperna emellan men även på avsaknaden av en 

semantiska interoperabiliteten (ibid.). 

Överdokumentation och dubbeldokumentationen verkar således vara ett resultat av 

bristfällig utvärdering vid utveckling och införandet av nya IT-system inom vården som har 
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lett till låg interoperabilitet på olika nivåer bland systemen. Låg interoperabilitet leder till 

många interna och externa uthopp då man måste navigera sig mellan olika system för att 

dokumentera och för att leta information om patienten. Med en gemensam teknisk 

infrastruktur skulle integrationen med andra tjänster och system underlättas vilket skulle 

göra det enklare för olika aktörer att utbyta information sinsemellan. Den tekniska 

infrastrukturen måste vara tillräckligt stark och driftssäkerheten så pass hög att användarna 

kan lita på att den fungerar. Även den tekniska miljön måste utvecklas så att svarstiderna 

minimeras. En alltmer komplex IT-miljö, bland annat som konsekvens av ökade krav på 

utbyte av information mellan vård- och omsorgsgivare, gör att vårdgivarnas organisationer 

för drift och förvaltning av eHälsosystemen måste samordnas bättre (Kommunal et al., 2013). 

2.4 Sammanfattning 

Vården innefattar många IT-relaterade problem idag och de största problemområdena, sett 

till tidigare studier, anses vara avsaknaden av användbarhet i systemen, bristen på 

kommunikation eHälsosystemen sinsemellan och att dessa två delar leder till att 

administrationen blir en betungande uppgift för speciellt läkare. Den uppenbara bristen på 

kommunikation mellan dagens eHälsosystem har bidragit till att interoperabilitet är ett 

nyckelbegrepp i vår uppsats. Vi har fokuserat på olika nivåer av interoperabilitet eftersom att 

en allmän nivå inte är tillräcklig för att peka ut de brister som finns i vårdens eHälsosystem.  

Den tekniska interoperabiliteten används i vår text för att belysa problemet att trots att 

många system har den mest grundläggande tekniska interoperabiliteten så brister det ofta i 

den syntaktiska och den semantiska interoperabiliteten som är ett resultat på låg grad av 

organisatorisk interoperabilitet. Syntaktisk interoperabilitet är en förutsättning för att 

semantiken ska ha möjlighet att fungera. Semantisk interoperabilitet används för att visa på 

bristen av informationsöverföring och tolkning av informationen systemen emellan. 

Semantisk interoperabilitet används även till stor del i vår uppsats för att belysa diskussionen 

om bristen på ett nationellt fackspråk inom vården och hur detta påverkar den digitala 

arbetsmiljön vilket även kan kopplas till den organisatoriska interoperabiliteten eftersom 

den omfattar frågor som gränsöverskridande vård som ur vårt resultat har framkommit är 

problematiskt i vissa lägen. Pragmatisk interoperabilitet används för att belysa på vilket sätt 

en uppgift hanteras utifrån den befintliga digitala kontexten och vikten av att information 

måste tolkas på rätt sätt. Genom att ha gemensamma regler och standarder finns 

förutsättningar för att den pragmatiska interoperabilitet ska fungera.                                

I resten av uppsatsen kommer interoperabilitet nämnas som ett samlingsbegrepp för all 

typ av kommunikation eHälsosystemen och organisationen sinsemellan. Fokus kommer dock 

att ligga på ovan nämnda typer av interoperabilitet trots att de benämns med en gemensam 

nämnare.  
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3. Metod och genomförande 

Inom samhällsvetenskaplig forskning finns det två olika tillvägagångssätt som Bryman (2011) 

klassificerar som kvalitativ och kvantitativ. Kvantitativa studier fokuserar huvudsakligen på 

att samla in data som kan omvandlas till siffror och statistik och som i sin tur kan 

generaliseras på en stor population medan kvalitativa studiers huvudsyfte är att samla in en 

rik och fyllig data som inte avser att generalisera utan snarare att skapa en förståelse för 

deltagarnas uppfattning om det studerade sammanhanget. Bryman (2011) menar på att det 

råder delade meningar om huruvida distinktionen dem sinsemellan är viktig eller inte, men 

han själv anser att en distinktion blir allt viktigare och därför har han klassificerat 

tillvägagångssätten för att visa vilken betydelse det har att skilja dem åt. Han poängterar 

dock att även om det är viktigt att ställa dessa två strategier emot varandra så bör man inte se 

dem som oförenliga eftersom de olika inriktningarna mycket väl kan influeras av varandra 

både när det gäller teorins roll, kunskapssynen och ontologiska ståndpunkter och det har 

idag blivit allt mer vanligt, om än inte vanligast, att bedriva en flermetodsforskning som 

innebär att man kombinerar de båda strategierna med varandra för att det kan utveckla en 

bättre förståelse för det studerade fenomenet. Flermetodsforskning är inte något som ska 

anses vara överlägsen enkel metodforskning då allt hänger på hur pass kompetent utförd 

studien är (Bryman, 2011). 

3.1 Vår studie 

Ord väger tyngre än siffror i kvalitativa studier och det är den utgångspunkten vi har valt i vår 

studie. Därför har vi valt att göra en kvalitativ intervjustudie, med fokus på 

semistrukturerade intervjuer eftersom vi avser att skapa en djupare förståelse om 

testpersonernas uppfattningar och upplevelser av deras digitala arbetsmiljö och kvalitativa 

studier har som mål att generera den typen av förståelse vi eftersöker. 

När man utvärderar IT kan det vara bra att genomföra både kvalitativa och kvantitativa 

utvärderingar för att få ett bredare perspektiv på hur tekniken används (Preece, Rogers, & 

Sharp, 2011). I början av vårt arbete hade vi en tanke om att genomföra en intervjustudie 

kombinerat med en enkätundersökning för att få bäst förståelse för hur den digitala 

arbetsmiljön ser ut och hur vårdpersonalen arbetar i den. Vi är dock medvetna om att det är 

komplicerat att genomföra flermetodsforskning då det kräver erfarenhet av forskning som vi 

inte besitter (Bryman, 2011) och tidsramen för vår uppsats hade inte varit tillräcklig. Därför 

passade det oss utmärkt att det studerade landstinget genomförde en enkätundersökning 

gällande Medibas bland testpersonerna under tiden vi höll på med vår uppsats. Vi ansåg att 

det inte fanns någon anledning att inte ta del av det resultatet, dels för att resultatet kunde 

bidra till att skapa en djupare förståelse för hur vårdpersonalen upplever Medibas i den 

existerande digitala arbetsmiljön men även för att bekräfta vår förståelse för hur de anser att 

Medibas har fungerat som resurs i deras arbetsvardag. Utifrån detta fokuserar vår analys och 

vårt resultat på insamlad data från intervjuerna, resultatet av enkätundersökningarna ses 

endast som ett komplement som kan komma att bekräfta våra redan genererade teorier. 
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3.2 Etiska övervägande   

Inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning är individskyddet den självklara 

utgångspunkten för forskningsetiska överväganden. Individskyddet kan konkretiseras i fyra 

huvudprinciper som behandlar frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet 

(Bryman, 2011). Dessa principer är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002) 

Informationskravet syftar till att: ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda 

om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Konkret innebär 

det att forskaren ska informera de som berörs av forskningen, vad syftet med studien är, 

vilken uppgift deltagaren har, att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att bryta sitt 

deltagande när som helst under studien. Informationen ska även innefatta inslag i den 

aktuella undersökningen som kan tänkas påverkas deras vilja att delta (Vetenskapsrådet, 

2002). Eftersom vi fick våra respondenter tilldelad till oss är de medveten om vart vi kommer 

ifrån och varför vi är där men vi inleder ändå våra intervjuer med att informera våra 

respondenter om ovan nämnda saker och efter rekommendationer från Vetenskapsrådet 

(2002) så informerade vi också om var vårt resultat kommer att publiceras och vi erbjöd även 

våra respondenter att få ta del av den slutliga rapporten som syftar till utvärderingen av 

Medibas. 

Samtyckeskravet syftar till att: ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan.” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Med detta menas att forskaren måste ha 

ett samtycke från deltagaren att denne vill delta och som ovan nämnt att deltagaren har rätt 

att ställa krav på sin medverkan genom att själv bestämma om, hur länge och på vilka villkor 

de ska delta. De kan alltså avbryta sin medverkan när som helst de önskar. Om en önskan om 

att allt insamlat material ska raderas i samband med avbruten medverkan ska detta 

önskemål tillgodoses så långt som möjligt (Vetenskapsrådet, 2002). Vi informerade våra 

respondenter om att deras deltagande är frivilligt och om de väljer att avbryta sitt deltagande 

kommer vi självklart respektera det och om de önskar att redan insamlat material ska raderas 

respekterar vi även detta. Vi frågade även om samtycke för inspelning av intervjuerna och 

ingen av våra respondenter hade något problem med det. Ingen av våra respondenter valde 

att avbryta sitt deltagande så inga åtgärder behövde vidtas. 

Konfidentialitetskravet syftar till att: ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående 

personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Så långt det 

är möjligt ska deltagare i studien anonymiseras för att utomstående ej ska kunna identifiera 

enskilda deltagare, speciellt om det är etiskt känslig information som behandlas i studien 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vi informerar våra respondenter att deras deltagande kommer att 

behandlas anonymt. För att säkerhetsställa anonymiteten har vi valt att endast ta med 

yrkesroll och koda år inom yrket (år inom yrket, kanske tidsintervaller 10-20 år kodas som 1 

osv?) då vi anser att kön, ålder etc. ökar risken för identifiering av en enskild individ då det är 

en relativt liten vårdcentral som studerats. 

Nyttjandekravet syftar till att: ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamål.” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). När vi informerade om 

syftet med studien påpekade vi även att det insamlade materialet kommer enbart att 
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användas i syftet att färdigställa vår uppsats och att det är endast vi och vår handledare som 

kommer att ta del av det inspelade materialet och att det kommer raderas vid publicering av 

uppsatsen. 

3.3 Urval 

I vår studie ämnade vi att intervju de personer som under de senaste veckorna testat på att 

använda systemet Medibas vilket innebar att det redan var ett färdigt urval av respondenter 

eftersom det var ett pågående projekt med få deltagare. Detta urval kan liknas vid det som 

Bryman (2011) beskriver som ett bekvämlighetsurval som bland annat innebär att forskaren 

själv inte får bestämma sina respondenter utan de utses av den studerade organisationen. I 

vårt fall underlättade det studien avsevärt eftersom läkare som yrkesgrupp generellt är 

mycket tidspressade i sitt arbete och därför inte alltid har möjlighet att avsätta tid för sådana 

här typer av studier. När de nu deltog i ett redan tidsbegränsat projekt så var de redan 

medveten om att tid behövde avsättas för att utvärdera Medibas. Eftersom vi själva arbetar 

inom en snäv tidsram för vårt uppsatsskrivande passade det oss ypperligt. 

3.4. Datainsamling 

Som ovan nämnt har vi huvudsakligen samlat in vår data genom semistrukturerade 

intervjuer med läkarna på den studerade vårdcentralen. De har även besvarat en enkät som 

skickats ut via det landsting som vårdcentralen tillhör och då vi har tillgång till resultaten 

från den har vi valt att analysera det också då det kan bidra till en bredare förståelse för hur 

respondenterna upplevt det nya systemet men vi fokuserar på det insamlade materialet från 

intervjuerna i vår analys- och resultatdel. 

3.4.1 Semistrukturerade intervjuer 

Den vanligaste formen av kvalitativa intervjuer är, tillsammans med ostrukturerade 

intervjuer, semistrukturerade intervjuer som vi har valt att använda oss av i vår studie. I en 

ostrukturerad intervju använder sig forskaren endast av någon form av minneshjälp vid 

genomgången av de teman hen avser att utforska och ställer endast följdfrågor på det som 

anses vara relevant för tillfället. I semistrukturerade intervjuer har forskaren skapat en 

någorlunda strukturerad intervjuguide med förbestämda teman som forskaren avser att 

utforska närmare för att kunna samla in relevant material (Kvale, 1997). Viktigt är dock att 

intervjuguiden inte är för strikt då den ska ge utrymme för flexibilitet när intervjuaren ställer 

sina frågor. Frågorna behöver med nödvändighet inte ställas i ordningsföljd och följdfrågor 

ställs om det anses vara relevant för att fördjupa förståelsen kring tidigare ställd fråga. 

Intervjupersonen har även en stor frihet att utforma svaren på önskat sätt (Bryman, 2011). 

Enligt både Bryman (2011) och Kvale (1997) är intervjuer förmodligen den mest använda 

metoden inom kvalitativa studier på grund av den flexibilitet som intervjuer erbjuder och den 

förbättrade förmågan att förstå intervjupersonens världsbild, åsikter, uppfattningar m.m. 

Eftersom syftet med vår studie var att förstå våra respondenters digitala arbetsmiljö, hur 

de arbetar med deras befintliga system och hur ett nytt system påverkar deras digitala 

arbetsvardag ansåg vi att semistrukturerade intervjuer lämpade sig bäst för att samla in det 

material som var nödvändigt för att vi skulle ha möjlighet att skapa en djupare förståelse för 

den digitala verkligheten inom vården. Detta eftersom semistrukturerade intervjuer erbjuder 
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en form av struktur samtidigt som frågeschemat inte behöver följas slaviskt och 

respondenterna har som ovan nämnt en stor frihet att utforma svaren på önskat sätt 

(Bryman, 2011). Bryman menar även på att om en forskare inleder sin undersökning med ett 

relativt tydligt fokus är semistrukturerade intervjuer mest lämpligt för att ta sig an specifika 

frågeställningar utan att begränsa respondentens svarsmöjligheter. 

I utformandet av vår intervjuguide fokuserade vi huvudsakligen på tre teman: deras egen 

beskrivning av den digitala arbetsmiljön, deras beskrivningar av de befintliga systemen och 

deras beskrivningar av det nya systemet Medibas. Till respektive tema hade vi förberett ett 

par frågor och även potentiella följdfrågor beroende på vad respondenterna svarade på 

ursprungsfrågan. Vi visste redan innan genomförandet av våra intervjuer att respondenterna 

var väldigt tidspressade och utformade därmed våra frågor därefter. Vi önskade att vi kunde 

ställt mer öppna frågor och låtit respondenten berättat mer fritt om sina upplevelser men för 

att få ut den information som var nödvändig för att göra en analys ansåg vi att tämligen 

specifika frågor behövdes ställas för att få korta men konkreta svar. Vi anser dock inte att vi 

ställde alltför specifika och ledande frågor så svaret från respondenterna anses tillräckligt fria 

för att vara tillförlitliga som deras egna åsikter och uppfattningar. 

Våra respondenter kom ur ett bekvämlighetsurval eftersom landstinget utsett 

testpersonerna.  Vi bokade in en dag som passade dem bäst för att genomföra intervjuerna 

och eftersom att avståndet till hälsocentralen var relativt långt genomfördes alla intervjuer 

under samma dag. Intervjuerna varade mellan 6-22 minuter (se Tabell 2) och trots 

tidspressen kände vi att alla respondenter som deltog tog sig tid att svara riktigt på alla frågor 

utan att tänka avsevärt mycket på tiden även om några påpekade tidsramen innan intervjun 

börjande. 

 

Respondent Ålder Yrkestitel År inom yrket 
Längd på 
intervjun 

Respondent A 44 år Distriktsläkare 20 år 22:20 min 

Respondent B 56 år Distriktsläkare 23 år 10:20 min 

Respondent C 57 år Allmänläkare 20 år 15:44 min 

Respondent D 31 år ST-läkare 4 år 6:46 min 

Respondent E  39 år AT-läkare 1,5 år 12:48 min 

Tabell 2. En sammanställning av våra respondenter. 

En praktisk detalj som kan vara viktig att tänka på innan en intervju är att bekanta sig med 

den miljö där respondenten arbetar (Bryman, 2011). Då vi inte hade möjlighet att bekanta oss 

med hälsocentralen innan intervjuerna, på grund av avståndet, valde vi att filma intervjuerna 

då varje intervju skedde i respektive läkares arbetsrum. På så sätt fick vi en bättre bild över 

hur deras arbetsmiljö ser ut, främst den digitala arbetsmiljön, vilket har varit en positiv 

aspekt för vår del då vi kände att vi kunde fokusera mer på vad respondenten sa snarare än 
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på hur de sa det. Eftersom vi filmade behövde vi inte heller lägga lika mycket fokus på 

detaljer eftersom allt sådant fångades upp på film. Detta underlättade för oss när vi skulle 

transkribera och analysera intervjuerna. 

3.4.2 Enkätundersökning 

Under tiden vi genomförde vår studie hade det studerade landstinget planerat att genomföra 

en enkätundersökning bland testpersonerna om Medibas. Eftersom vårt uppsatsarbete är 

tidsbegränsat och vi redan innan visste att våra intervjuer skulle vara tidspressade lämpade 

sig en enkätundersökning ypperligt för oss eftersom vi då kunde välja bort vissa frågor från 

intervjun och ta med dem i enkäten istället. Enkäten skickades ut till alla testpersoner via 

deras mail och den innehöll nästan enbart kryssfrågor eftersom den typen av enkäter går 

snabbare och besvara och förhoppningsvis bidrog detta till att fler deltagare hade tid att 

besvara den. Tillsammans med en representant från landstinget utformade vi enkäten med 

frågor som skulle bidra till att få en bättre översikt över hur mycket och på vilket sätt de 

använt Medibas i sitt vardagliga arbete. Även om viss information om detta även kom från 

intervjuerna var enkäten ett bra komplement för att förstärka respondenternas åsikter om 

systemet. Enkäten var anonym vilket också innebär att vi inte vet om intervjurespondenterna 

deltog i enkäten eller inte. Totalt var det sju läkare som besvarade enkäten vilket kan ses som 

en relativt hög svarsfrekvens med tanke på att de endast hade en vecka på sig att besvara den. 

Enkätresultatet används endast i resultatdelen som berör Medibas eftersom frågor om övriga 

system inte ställdes i den.  

3.5 Bearbetning av material 

Efter det att intervjuerna hade genomförts så delade vi upp dem för att transkribera varsin 

del och detta främst för att det är en väldigt tidsödande process (Bryman, 2011). Eftersom vi 

var två som transkriberade kom vi överens om generella riktlinjer om hur vi skulle hantera 

texten och vilka kodningar vi skulle använda oss av vid till exempel pauser och liknande och 

detta framförallt för att minska missförstånd vid senare tillfällen.  Då vårt syfte med 

intervjuerna var att fånga respondenternas upplevelser och uppfattningar om den digitala 

arbetsmiljön valde vi att transkribera allt som sades men valde att utelämna upprepningar. 

Efter att alla transkriberingar var klara läste vi igenom varandras och där det kunde finnas 

tvivel om vad respondenten hade sagt, eller vad hen menat, gick vi igenom materialet 

tillsammans för att bilda oss en gemensam uppfattning. 

För att bearbeta det insamlade datamaterialet valde vi att använda oss av tematisk analys 

då vi redan under intervjuerna kunde identifiera ett antal övergripande teman. Vi började 

sedan att gå igenom varje intervju var och en för sig för att för att skapa oss en helhetsbild av 

hela materialet och här kunde vi identifiera ytterligare några teman. Detta valde vi att göra 

för att få olika synvinklar på materialet för att sedan sammanställa våra tankar och åsikter 

om de teman som vi sedan fortsatte att tillsammans arbeta med. Eftersom tematisk analys 

inte har någon tydlig arbetsbeskrivning på tillvägagångssätt (Bryman, 2011) organiserade vi 

detta själva utifrån den kunskap och datamaterial vi samlat in vilket gjorde att vi kände oss 

fria att göra lite som vi själva ville för att analysera datamaterialet. 

Efter att ha analyserat de transkriberade intervjuerna identifierade vi två övergripande 

teman som kommer ligga till grund för vår diskussion nedan. Dessa teman är: Användning av 
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eHälsosystemen och patientarbete. Vi har även identifierat olika kategorier i varje tema (se 

Figur 1) som förtydligar vad respondenternas svar fokuserat på i respektive tema. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Identifierade teman och kategorier  

3.6 Källkritik-, metod- och urvalsdiskussion 

3.6.1 Källkritik 

Vår litteratur har i stor utsträckning behandlat vård och utvärdering, både i Sverige och 

internationellt. Vi har använt oss av många svenska rapporter gällande undersökningar i 

vården (som inte genomgått vetenskaplig granskning) eftersom att det är den svenska vården 

vi avsett att undersöka. Detta innebär att vi i mindre utsträckning använt oss av litteratur 

som egentligen är mer tillförlitligt men helt enkelt inte relevant för vår studie. Detta kan 

påverka studiens tillförlitlighet internationellt men eftersom en större tillförlitlighet 

nationellt var syftet anser vi att detta inte är av betydelse. För att väga upp den vetenskapliga 

avsaknaden på vissa källor har vi strävat efter att hitta källor som bekräftat samma saker och 

i så stor uträckning som möjligt använt oss av primärkällor. 

Våra respondenter ser vi som tillförlitliga källor eftersom det är deras upplevelser vi avsett 

att studera och detta blir framträdande i vårt resultat. Eftersom inte alla testdeltagare kunde 

delta i intervjuerna och att arbetssättet på just denna hälsocentral är annorlunda jämfört 

med andra hälsocentraler i landstinget blev resultatet inte representativt för primärvården i 

sig och med kvalitativa studier är det inte meningen att resultatet ska bli representativt 

heller. 

3.6.2 Metodkritik 

Eftersom vi hade ett tydligt syfte med vad vi ville få ut av vår datainsamling var 

semistrukturerade intervjuer ett självklart val för oss. Vi är dock väl medvetna om att i 

kvalitativa studier är forskaren det viktigaste redskapet för insamling av data (Bryman, 2011) 

och därför speglades våra personliga åsikter och uppfattningar om läkares digitala 

arbetsmiljö i utformandet av vår intervjuguide. Vi hade inte helt ofärgade åsikter och 

uppfattningar när vi genomförde intervjuerna eftersom uppsatsens tidsram krävde att vi 

hade förkunskaper om systemet och hur läkares digitala miljö såg ut. Vi ansåg att för att få ut 

relevant data från intervjuerna behövde vi också vara påläst om ämnet. Vår brist på 

Tema 1 

Användning av 

eHälsosystem 

Tema 2 

Patientarbete 

Gränsöver- 

skridande vård 
Uthopp 

Informations- 

överföring 
Administration Konsultation Medibas 
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erfarenhet inom kvalitativ forskning kan ha påverkat hur vi utfört intervjuerna och studiens 

resultat men eftersom vi har varit två personer med olika perspektiv som genomfört studien 

med olika metoder anser vi att tillförlitligheten på analys och resultat ökat (ibid.). 

Vi hade för avsikt att genomför fler än fem intervjuer för att kunna dra säkrare slutsatser 

ur det insamlade datamaterialet men hälsocentralen kunde endast avsätta de fem 

respondenter som ställde upp på den planerade intervjudagen. Eftersom avståndet till 

hälsocentralen var relativt långt så hade telefon- eller mailintervju kunnat underlätta för oss i 

vårt arbete. Dessvärre fanns det ingen möjlighet till detta från hälsocentralens sida. I 

efterhand ser vi att antalet respondenter inte spelat någon roll då de som deltog hade olika 

lång erfarenhet inom yrket och varierande ålder och trots detta visade resultatet på att deras 

uppfattningar var väldigt lika i många skeden. 

Eftersom alla intervjuer genomfördes på en och samma dag medförde det att vi inte hade 

möjlighet att förändra och reflektera över vår intervjuguide avsevärt mellan intervjuerna 

vilket kan ha bidragit till att vi nu i efterhand har kommit på fler och bättre frågor som vi 

kunde ställt vilket hade genererat mer relevant data. Detta kan dels bero på vår oerfarenhet 

att genomföra intervjuer men om vi hade fått möjlighet att genomföra intervjuerna vid olika 

tillfällen hade detta kanske kunnat undvikas.  
  



20 
 

4. Case - en annorlunda hälsocentral 

Begreppet eHälsa baseras på Världsorganisationens definition av hälsa; ”ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande”. Genom att addera ett “e” till 

begreppet visar man möjligheten med att uppnå dessa nyttoeffekter för individen genom att 

använda sig av information- och kommunikationsteknik (Socialstyrelsen, 2013). eHälsa är 

således ett samlingsnamn på olika insatser, verktyg och processer som syftar till att rätt 

person ska ha rätt information vid rätt tillfälle och skapa nytta för invånare, personal och 

beslutsfattare (Fransson, 2013). eHälsa är en nationell satsning av regeringen som handlar 

om hur framtidens vård och omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp av e-

tjänster. Målet med en nationell eHälsa är ökad hälsa för befolkningen med stöd av digital 

teknik. En säker och enkel tillgång till relevant information som rör en individ är nyckeln till 

att personalen inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska kunna erbjuda insatser av 

hög kvalitet (Socialdepartementet, 2010).  

IT-system inom vården benämns som eHälsosystem. Ett eHälsosystem är ett IT-verktyg 

som ska vara användbart och förbättra effektiviteten, både vad gäller kvalitet och kvantitet. 

Det ska kunna användas utan att ge upphov till stress och dålig arbetsmiljö och ska bidra till 

att uppnå organisationens mål. De måste stödja vården, omsorgen och socialtjänstens fokus 

på hälsa för att maximal nytta ska kunna uppnås med systemen. Användandet av tekniken 

får under inga omständigheter vara ett hinder för att kunna ge och uppleva god vård på ett 

adekvat och effektivt sätt (Kommunal et al., 2013). 

4.1 Digital arbetsmiljö  

För att skapa en förståelse för hur interoperabiliteten förekommer i primärvårdens 

eHälsosystem idag är det en förutsättning att förstå den miljö som läkarna befinner sig i och 

därför valde vi att studera den digitala arbetsmiljön på en hälsocentral belägen i norra 

Sverige. Samtliga läkare på den studerade hälsocentralen beskriver att de arbetar på ett 

annorlunda sätt jämfört med andra läkare inom primärvården vilket påverkar deras sätt att 

arbeta med tekniken. På grund av nedskärningar av läkare finns det inte tid att träffa alla 

patienter personligen vilket har gjort att de arbetar med bedömningsteam. De har 

teamkonferenser med bedömningsteamen där de gör bedömningar som fungerar som en 

grindkontroll för vilka patienter som är i behov av läkarbesök. Detta innebär att man har 

möjlighet att se patienter snabbare men det är färre som faktiskt får komma. På grund av 

detta specifika arbetssätt arbetar läkarna till stor del med indirekt patientarbete, och enligt 

respondent A så är det oerhört många patienter som de bara handlägger och är inblandade i 

men som de aldrig har någon fysisk kontakt med. 

Men jag tror någonstans mindre än halva tiden träffar jag patienten och halva tiden gör jag 
indirekt patientarbete (...) så merparten av våra patienter träffar vi aldrig. Vilket ju låter ganska 
hemskt. (Respondent A) 

Enligt samtliga respondenter innebär detta speciella arbetssätt betydligt mer administration 

än om man skulle jobba med mer traditionell patientmottagning. Det kan handla om allt 

ifrån att hantera provsvar till att kontakta patienterna vilket respondent C anser är en 

förändring i arbetssättet mot för hur det såg ut för några år sedan. På grund av detta blir 
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eHälsosystemen ett allt viktigare verktyg för läkarna i deras dagliga arbete. De måste kunna 

förlita sig på de befintliga IT- systemen och veta att de gör det de ska för att bevara 

patientsäkerheten och för att underlätta läkarnas arbete. 

Men nu sitter vi i en situation då vi kanske har dubbelt så många [patienter], och fler därtill per 

heltidsläkare och då kan man inte träffa dom utan då får man försöka lita mer på andra resurser 
runtom men också delvis jobba indirekt via telefon och mailkontakter. (Respondent A)  

En annan anledning till att läkarna på den studerade hälsocentralen arbetar så mycket med 

indirekt patientarbete beror på det geografiska läget. Det geografiska läget innebär att det på 

många ställen runt om i landstinget är glesbefolkat vilket gör att många har långt till närmsta 

hälsocentral. För att underlätta för dessa patienter använder sig hälsocentralen av 

telemedicin i stor utsträckning vilket framförallt innebär konsultationer på distans och i den 

mån det går också distansbehandlingar. 

Tidigare forskning har visat på brister både i interoperabilitet i olika eHälsosystem inom 

vården samt att dessa system många gånger blir till en tidstjuv istället för att skapa ett 

effektivare arbete (Vårdanalys, 2013). Med detta som utgångspunkt valde vi att studera den 

rådande digitala arbetsmiljön för läkare inom primärvården för att skapa oss en förståelse för 

den miljö de arbetar i och varför den ser ut som den gör. Eftersom läkarna jobbar med en 

mängd olika system så har vi utifrån intervjuerna valt att kategorisera upp dessa i fem 

kategorier (se Tabell 3). 

 

Telemedicin/ 

televård 

Elektroniska 

patientjournaler 

E-recept / 

Läkemedels-

hantering 

Webbaserad 

hälsoinform-

ation 

 

Patientadminist-

rativa system 

 

e-mail 

 

Systeam Cross 

 

 

Pascal 

 

 

Internetmedicin IDOC 

NPÖ 

Diverse moduler 

i Systeam Cross 

(t.ex. EKG, 

röntgen) 

FASS.se 
Mina 

vårdkontakter 
Prator 

 

 
UpToDate ICD.se 

1177.se RIS 

Medibas 
ROS   

Remiss och Svar 

 Nationella 

kvalitetsregister 

Tabell 3. Ett urval av alla system som läkare använder i sitt vardagliga arbete. 
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Vi valde att göra denna kategorisering för att enklare få en struktur på analysen och efter det 

kunde vi dela in de system som respondenterna nämnde i dessa kategorier (se Tabell 3) för 

att få en djupare förståelse för hur de hänger ihop med varandra samt för att förstå hur de 

arbetar med respektive system i förhållande till varandra. 

Eftersom de läkare som vi intervjuade arbetar på ett annorlunda sätt jämfört med många 

andra hälsocentraler så är deras telemedicin/televård en viktig del i deras vardagliga arbete. 

Detta på grund av att de många gånger inte har fysiska möten med sina patienter utan enbart 

konsulterar dem vi telefon och mailkontakt samt på grund av de långa distanser som finns 

inom landstinget. Telemedicin underlättar även behandlingen av patienter, t.ex. de som är 

rörelsehindrade, som har svårt att transportera sig till och från hälsocentralen när en fysisk 

kontakt inte är nödvändig. I begreppet telemedicin inkluderas diagnos, konsultation, 

behandling, utbildning och överföring av medicinsk information. 

De elektroniska patientjournalerna är den mest centrala informationskällan för 

vårdpersonalen och här antecknas all vård som berör en patient. Patientjournalerna är en 

möjlighet för läkare att med hjälp av IT komma åt relevant patientinformation på ett snabbt 

och enkelt sätt. Dock så anser flera av respondenterna att detta inte alltid fungerar optimalt 

då det är olika journalsystem inom olika landsting till exempel, vilket gör att 

informationsutbytet försvåras. Man ser även brister inom samma landsting då man ska 

hoppa mellan olika vårdenheter såsom hälsocentral och sjukhus. 

E-recept och läkemedelshantering innefattar först och främst system som behandlar och 

skickar elektroniska föreskrivningar till de aktuella apoteken. Sedan så innefattar det även 

system som behandlar och ger information om läkemedel. I denna kategori ingår också 

Pascal som är ett system som ordinerar dos läkemedel och som används till stor del av 

läkarna på hälsocentralen. 

De patientadministrativa systemen innefattar en mängd användningssituationer och 

exempel på dessa är bokning, remiss- och provsvar, vårdplanering med flera. Då läkarna vid 

denna hälsocentral arbetar med mycket indirekt patientarbete jobbar de dagligen med ett 

flertal patientadministrativa system. Många av dessa system är uthopp från patientjournalen 

och här uppstår det problem många gånger då man inte kan hoppa emellan olika system och 

olika patienter utan man måste avsluta och stänga ner det man håller på med för att sedan 

kunna gå in i ett nytt system. Det finns även brister i hur data överförs till patientjournalen 

då det i vissa system sker automatiskt men i vissa fall måste man skriva in informationen 

manuellt. 

Den sista kategorin som är webbaserad hälsoinformation avser den hälsorelaterade 

information som finns på internet och det kan ses som ett verktyg att stärka patientens 

ställning i kontakten med hälso- och sjukvården. Utbudet varierar på dessa vårdportaler och 

många av dem är reklamfinansierade. Mina vårdkontakter är ett exempel på webbaserad 

hälsoinformation och det är ett system som dagligen ska bevakas av läkare på hälsocentralen. 

Här sker allt ifrån bokning av tid, receptförnyelse och rådgivning. Andra exempel på 

webbaserad hälsoinformation är de hemsidor som bara vårdpersonal använder sig av som ett 

stöd i deras arbete. Här finns det både bra och mindre bra alternativ där vissa är 

kontinuerligt uppdaterade med enkel och följsam uppbyggnad medan andra är krångligare 

att hitta i och innehållet är mindre relevant för arbete inom svensk vårdpraxis.   



23 
 

4.2  Medibas 

I genomförandet av denna studie har vi tittat lite extra på ett system som heter Medibas. 

Medibas är ett evidensbaserat medicinskt kunskapsstöd som är särskilt framtagen för 

personal inom primärvården och är utvecklad för att användas i en stressig vårdvardag. 

Medibas bygger på Norges motsvarighet Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) som har 

funnits sedan 1998 och används idag av 95% av den norska allmänläkarkåren. Man har 

översatt NEL och anpassat den efter svensk klinisk praxis vilket har resulterat i Medibas. 

Texterna som översatts har blivit granskade och reviderade av läkare inom varje 

specialistområde och för att säkra kvaliteten har man vetenskapliga referenser till nationella 

riktlinjer genom bland annat vårdrapporter och ledande medicinska tidskrifter. Det är 

allmänläkare som skriver dessa texter och de följer kontinuerligt upp svenska och 

internationella vetenskapliga medicinska tidskrifter för att evidenssäkra innehållet. 

Artiklarna kontrolleras och revideras regelbundet av redaktörer med specialistkompetens i 

allmänmedicin. Kvalitetssäkringen sker i samarbete med redaktörerna för NEL i Norge, 

Lægehandbok i Danmark och Medibas i Sverige. (Medibas.se, 2014) 

I dagsläget finns det över 5000 behandlingsöversikter med flera hundra illustrationer, 

foton och animationer samt gedigen patientinformation till varje artikel. Varje 

behandlingsöversikt är strukturerad efter samma mall: basfakta, diagnos, behandling, 

förlopp-komplikationer, uppföljning, patientinformation, illustrationer och källor. Detta för 

att underlätta navigeringen i systemet. Länkar till samtliga källor redovisas löpande i 

texterna för att informationen ska vara lätt att kontrollera ytterligare om så önskas. 

Patientinformationen går att skriva ut, alternativt maila som ett no replay-mail, och ge till 

patienten eller anhöriga efter besöket för att optimera förståelse och compliance (till exempel 

att läkarens ordinering om behandling följs). Medibas kan nås från både dator, mobil och 

surfplatta, bara du har tillgång till internet, vilket gör att Medibas kan bli ett lättillgängligt 

verktyg för vårdpersonalen oavsett vart de befinner sig. (Medibas, 2014) 

Som vi nämnde tidigare så riktar sig Medibas framförallt till personal inom primärvården 

och det är tänkt att finnas som ett stöd för dem i den kliniska vardagen.  Detta ska bidra till 

en förbättrad kvalitet inom sjukvården samt att varje patient i Sverige ska få vård på lika 

grunder. Man måste dock komma ihåg att detta system inte finns för att ersätta det befintliga 

förhållandet mellan patient och läkare utan ska finnas som ett komplement vid till exempel 

kliniska bedömningar och diagnostiseringar. Förutom att finnas som ett stöd ute i praktiken 

fungerar Medibas även i ett fortbildningssyfte. 

Under skrivandet av denna uppsats höll Medibas på att testas på den studerande 

hälsocentralen och därför valde vi att använda det som ett exempel på hur ett nytt system 

påverkar arbetssituationen för personal inom primärvården.  
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5. IT i vården 

För att minska uppfattningarna om de “digitala öar” som anses finnas inom vården idag 

krävs det att man förändrar sättet att se på organisationen. Nardi och O’Day (1999) väljer att 

se på det som en informationsekologi där alla delar påverkas av varandra och förändras en 

del påverkas alla andra delar. Det är på samma sätt vi i denna uppsats väljer att se på IT-

system i vården där interoperabiliteten i informationsekologin kan liknas vid byggandet av 

järnvägar och växelstationer där information ska utbytas på ett säkert sätt för att garantera 

patientsäkerheten. Går en del av järnvägen eller växelstationerna sönder fungerar inte 

informationsöverföringen som den ska vilket leder till en låg grad av digital samverkan - 

interoperabilitet - och patientens säkerhet riskeras.  

5.1 Användning av eHälsosystemen  

I vår studie har vi uppmärksammat att bristen på interoperabilitet är ett stort problem i 

vården idag eftersom ett automatiskt informationsutbyte inte fungerar optimalt i alla lägen. 

Den stora bristen på interoperabilitet i eHälsosystemen gör det svårt för vårdgivare att 

komma åt information från andra vårdgivare, de måste göra ständiga ut- och inloggningar i 

olika system för att hitta åt information som är ostrukturerad vilket leder till att en snabb 

patientöversikt blir svårare att göra. Detta medför att systemen blir väldigt tidskrävande och 

krångliga att använda. Ett system som ofta upplevs som krångligt och tidskrävande är 

ordinationsverktyget Pascal. Respondent E beskriver Pascal som: 

(…) ett riktigt riktigt riktigt ruttet system. (...) Jättemånga olika moment för att komma in i 
PASCAL, det är väldigt bökigt att göra saker i PASCAL och sen fungerar inte alltid kopplingen 
mellan PASCAL och BMS [läkemedelsföretag] som den ska. (Respondent E) 

Vi har utifrån våra intervjuer identifierat att gränsöverskridande vård, interna och externa 

uthopp kopplade till patientjournalen samt informationsöverföring är det som läkare 

upplever som mest problematiskt i relation till interoperabiliteten och kommer nedan att 

presentera första delen av vårt resultat utifrån dessa kategorier.       

5.1.1 Gränsöverskridande vård 

En problematik som framhölls av samtliga respondenter var det samspel som man ansågs 

saknas mellan olika kliniker och vårdenheter. För att få en sammanhållen bild av en patient 

är man idag tvungen att gå in i flera olika klinikers journaler och dessa är inte 

sammankopplade till varandra. Enligt Kommunal et al. (2013) finns det ett behov av digitala 

system som hanterar informationsutbyte över vårdgivargränser och underlättar och ökar 

användbarheten hos ett system samtidigt som säkerheten och sekretessen bibehålls. Trots att 

detta är något man arbetar med att uppnå är det inget som våra respondenter upplever ha 

skett ännu och de beskriver att mycket av den information de måste komma åt finns i olika 

system vilket anses både vara tidskrävande samt att de många gånger känner en oro över att 

göra något fel som kan påverka patientens säkerhet.  
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För man har ju uppe så många fönster samtidigt och ibland två olika journaler, man har varit 
inne och läst i nån journal från sjukhuset eller, alltså det blir ju en viss risk för att man gör fel.. 
(Respondent D) 

Den gränsöverskridande vården är framförallt kopplad till de elektroniska patientjournalerna 

som inte är sammankopplade mellan de olika klinikerna eller vårdenheterna både inom och 

utanför landstingsgränserna. Inom det studerade landstingets vårdenheter fungerar det 

förhållandevis bra säger Respondent A men bristen på kommunikation och interoperabilitet i 

övrigt leder till att informationsutbytet försvåras vilket visar på vilket behov det finns av att 

interoperabiliteten måste förbättras både för att underlätta personalens arbete men också för 

att vidhålla en säker vård för patienten. 

Det som skapar stort missnöje bland samtliga av våra respondenter är den upplevda brist 

på kommunikation mellan den slutna vården och primärvården. För att behandla en patient 

som tidigare legat inne på sjukhus måste man kunna ta del av en separat journal som 

författats där, vilket många gånger både kan vara onödigt krångligt och tidskrävande. De får 

ofta gå ut ur ett system och in i nästa och om de ska ha en sjukhusjournal måste de först leta 

fram sjukhuset i en lång lista och därefter slå in patientens personnummer igen.  

Ja, för det är jättesynd, för jag menar oftast kanske speciellt om du legat inne på sjukhuset först 
och sedan kommer dom till oss och så ska vi göra sjukskrivning och så ser jag inte vad dom 
andra doktorerna har gjort så vad dom är sjukskriven för, så då får jag ringa till en sekreterare 
där som får faxa papper, asså det känns ju som vi lever på 70-talet liksom. Det tycker jag är 
synd, att det inte är mer gemensamt. (Respondent D)  

Detta är först och främst ett problem då man måste hoppa mellan olika landsting men 

Respondent A och B beskriver att kommunikationen inom landstinget fungerar bättre på 

grund av det gemensamma journalsystemet som man har införskaffat. Prator som är ett 

planeringsverktyg som styr samspelet mellan slutenvård, primärvård, psykiatrisk öppenvård 

och kommun är ett exempel på system där man ser en fungerande kommunikation. Prator 

innehåller ett antal fasta meddelanden som skickas mellan de olika aktörerna. Detta innebär 

att öppenvården får tillgång till rätt information för att kunna ge en bra vård efter en 

sjukhusvistelse. Respondent A och Respondent B bevakar detta system dagligen och ingen av 

dem har något negativt att säga om systemet idag.  

5.1.2 Uthopp 

Under intervjuerna talade samtliga läkare om uthopp, både som interna och externa. Med de 

interna uthoppen syftade de till de uthopp som sker utifrån patientjournalen, det vill säga de 

som är kopplade till journalen och där det (oftast) sker automatiska 

informationsöverföringar. Med de externa uthoppen syftade de till de uthopp som inte är 

kopplade till journalen, utan till övriga system där man är tvungen att logga in på nytt igen 

och där patientinformation måste överföras manuellt till och från journalen. Det är ofta vid 

dessa externa uthopp som respondenterna upplever dålig kommunikation mellan systemen, 

vilket talar för bristen av interoperabilitet.   

De externa uthoppen är inte kopplade till patientjournalen vilket gör att mycket 

information måste skrivas in manuellt av läkarna och det upplevs av samtliga respondenter 

som tidskrävande. Först måste man alltså hoppa in i ett annat system som inte är integrerat 
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med journalsystemet, till exempel Försäkringskassans sjukskrivningssystem, där man måste 

logga in på nytt för att kunna skriva ett sjukintyg. 

Ja, och ett sånt där som vi också nyttjar dagligen är ju sjukintyg, försäkringskassans sjukintyg. 
Är ett uthopp från själva journalen och som tar tid att öppna och så är det inte logiskt och sen så 
får man stänga och öppna igen och så för att hamna rätt. (Respondent A) 

Även om vår intervjuguide inte berör uthopp över huvud taget nämner samtliga respondenter 

genomgående under intervjuerna att uthopp är en stor problematik i deras dagliga arbete och 

att de externa uthoppen är väldigt tidskrävande. Samtliga läkare anser att det många gånger 

jobbar under tidspress och är stressade vilket visar sig framförallt genom att de inte hinner 

möta så många patienter som de hade önskat. Som ett led i detta har ett antal respondenter 

klockat när de har gjort uthopp från journalen till externa system för att se hur lång tid det 

faktiskt tar och vad de skulle kunna spara per dag om de fungerade mer som de själva hade 

velat. 

Nu tror jag, ja, det som tar mest tid, det är det som rapporteras på dos, som heter Pascal. Det 

har jag klockat och det tar, att bara gå in i systemet och gå ut ur systemet tar en minut för varje 
patient (...) ändra recept i det, det går lika fort som andra system, men in och ut, det tar tid. 
(Respondent B) 

Jag har suttit och klockat ibland, det brukar ju ta 15, 17, 20 sekunder att få upp labblistan. (...) 
Även APO-dosen [Pascal] tar väldigt lång tid, det går inte, man får stänga ner, man får börja om. 
På det sättet samspelar det dåligt. (Respondent C) 

Samspelet med journalen och de andra systemen är tillsynes inte optimal och i en tidspressad 

situation kan fel uppstå vilket påverkar läkarnas arbetssituation negativt. Kaptelinin och 

Bannon (2012) menar på att under utvecklingen av ett system ska fokus inte bara ligga på att 

skapa en bra produkt utan fokus ska även ligga på att utveckla en produkt som hjälper 

användaren att skapa en bättre arbetsmiljö och här kan man tydligt se att större resurser bör 

läggas på hur interoperabiliteten kan förbättras hos eHälsosystemen för att hjälpa dem skapa 

en önskvärd arbetsmiljö. Respondenterna är väldigt medvetna om att bättre samspel 

systemen sinsemellan skulle underlätta deras arbete men enligt tidigare forskning har det 

framkommit att användarnas behov inte är i fokus vid utvecklingen av systemen vilket också 

medför att användarna inte orkar engagera sig vid utvecklandet och införandet av nya IT-

system då deras åsikter ändå inte tas i beaktning (Vårdanalys, 2013) vilket kan vara en orsak 

till de otillräckliga systemen som finns idag. Detta visar på vikten av att användare ska 

involveras i utvecklingsprocessen för att eHälsosystemen ska främja användaren i deras 

arbetsmiljö och anpassas efter både verksamheten och användarens behov (Iivari, 2009). 

De externa uthoppen upplevs ofta som tidskrävande enligt samtliga respondenter. De 

interna uthoppen däremot upplevs inte vara negativ i lika stor utsträckning eftersom de 

minskar risken för att göra fel. 

Jo, det är ju väldigt skönt, det som finns som [internt] uthopp ur journalen tycker jag är att 
föredra för då är ju allt kopplat, man behöver inte vara rädd för att skriva på fel patient, man 
behöver inte vara rädd, ja, att dubbelkolla personnummer, blev det rätt, för man har ju uppe så 
mycket fönster samtidigt och ibland två olika journaler, man har varit inne och läst i nån journal 
från sjukhuset eller, alltså det blir ju ett visst risk för att man gör fel (...) om uthoppet sker att 
det är kopplat till varje enskild patient tänker jag att ju mer sånt desto bättre tycker man ju som. 
(Respondent D) 
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Trots att de interna uthoppen kan ses som mer positiva än de externa uthoppen visar 

resultatet på vikten att belysa den problematik som uppstår vid uthopp och att det finns ett 

stort behov av en bättre sammankoppling mellan systemen för att läkare ska få mer flyt och 

effektivitet i sitt arbete.  

5.1.3 Informationsöverföring 

Som vi tidigare nämnt så är informationsöverföringen mellan sjukvårdens olika delar en 

viktig del att ta hänsyn till. Läkare arbetar i många system där kompabiliteten med andra 

system upplevs bristfällig eftersom de måste mata in samma information manuellt i flera 

eHälsosystem. Att informationen inte överförs automatiskt får konsekvenser ur ett 

effektivitets-, arbetsmiljö, och patientsäkerhetsperspektiv (Vårdanalys, 2013). Information 

som man har mätt eller observerat på en patient ska vara tillgänglig i alla sammanhang där 

patienten kan komma att behandlas. Man vill slippa alla mellanled där man manuellt måste 

föra in data i IT-systemen och drömmen är att all denna information ska överföras 

automatiskt och detta handlar framförallt om information som behandlas i patientjournalen. 

[Försäkringskassans sjukskrivningssystem] Och där lagras inte automatiskt i journalsystemet 
utan man är tvungen att skriva in den som ska sjukskrivas… inga automatlagringar där… ja, 
framförallt, det tar tid. Det tar liksom 10 -15 sekunder att öppna dom här systemen och är man 
då redan stressad och efter och sådär så...  (Respondent A) 

För att detta ska vara möjligt över huvud taget så är det av största vikt att de system som 

används i sjukvårdens alla olika delar kan kommunicera och utbyta information mellan 

varandra. Exempel på ett system där denna automatiska informationsöverföring inte sker är 

nationella kvalitetsregister som läkare måste fylla i för att kunna säkra patientens vård och 

förhöja upplevelsen. Denna manuella dubbelinmatning är något som upplevs som en 

frustrerande arbetsuppgift och kvalitén på informationen kan därför ifrågasättas 

(Vårdanalys, 2013). Respondent A menar på att detta är något som man inte prioriterar att 

göra då det tar tid att fylla i alla uppgifter och en automatisk överföring från journal till 

kvalitetsregistren är önskvärd. 

Och, nu, var det något ytterligare jag tänkte på, jo men till exempel sånna här kvalitetsregister 
(...) och det ligger helt utanför journalsystemet, vilket innebär att vi plockar liksom inte, där 
skulle man önska att den informationen plockades per automatik från journalsystemet, men det 
görs det inte, och då är det den som arbetsuppgift bortprioriterad då tiden är knapp. 
(Respondent A)  

Ännu ett exempel på ett system där informationsöverföringen är under kritik är enligt några 

av våra respondenter Mina vårdkontakter som är en alternativ kommunikationskanal till 

vården. Enligt Respondent D är det ett krångligt system som inte är integrerat med 

patientjournalen vilket framförallt gör att det tar tid att öppna sedan så måste personalen 

klippa och klistra i texten för att rätt information ska dokumenteras på rätt ställe då detta 

inte sker automatiskt. 

5.2 Patientarbete 

När vi talar om patientarbete talar vi om indirekt och direkt patientarbete. Det direkta 

patientarbetet syftar till traditionell patientmottagningen där en patient konsulteras av läkare 
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på en hälsocentral. Indirekt patientarbete syftar till det arbete som en läkare lägger på 

administrering och konsultation på en patient utan fysisk kontakt och detta ökat en hel del de 

senaste åren i samband på de ökade kraven på patientrelaterad dokumentation.  Införandet 

av patientdatalagen 2008 ökade kraven på patientrelaterad dokumentation i och med att 

kravet på en sammanhållen journalföring uppkom (Socialdepartementet, 2008). På grund av 

den rådande situationen på den studerade hälsocentralen hävdar samtliga respondenter att 

det direkta patientarbetet har blivit lidande vilket också påverkar deras arbetsmiljö och 

användning av eHälsosystem. På frågan om hur många IT-system respondenten uppskattar 

att de använder i samband till ett patientbesök fick vi lite olika svar, och de har svårt att 

uppskatta hur många. Men när vi räknar ihop alla system som de tillsammans kunde komma 

på så använder de strax över 20 system nästan dagligen och de flesta hanterar i huvudsak 

patientrelaterad administration. 

Vi har identifierat indirekt patientarbete som det mest krävande arbetet. I det indirekta 

patientarbetet ingår administration och konsultation som är enligt våra respondenter det 

mest tidskrävande och stressfyllda arbetet. Medibas, som de endast testar under en 

tidsbegränsad period, faller in under patientarbete eftersom det är ett system som används 

både under och utanför besöken.  

5.2.1 Administration 

Söderström (2010) diskuterar huruvida vården verkligen blir bättre av införandet av 

informationsteknik eller om det snarare bidrar till att öka vårdpersonalens administrativa 

uppgifter som i sin tur riskerar att de fysiska patientbesöken blir lidande. Enligt Vårdanalys 

(2013) undersökning uppskattar läkare att de lägger ner ⅓ av sin arbetstid på administration 

vilket har bidragit till att de spenderar mindre tid med patienten. Våra respondenter har 

liknande åsikter men de uppskattar tiden som går åt till administration väldigt olika. Trots 

detta är de flesta ändå eniga om att mycket tid går åt till administreringen och att det i många 

situationer gör att de fysiska patientbesöken blir lidande. 

Men jag tror någonstans mindre än halva tiden träffar jag patienten och halva tiden gör jag 
indirekt patientarbete. (Respondent A) 

 Eller ja det är svårt att uppskatta tid, men 1/3 av besökstiden kanske. (...) Så mer och mer 
andelen av tiden går ju nu till administration än rena patientbesök. (Respondent C) 

 Om man tänker sig att det är mycket med sjukskrivningar och försäkringskassan kan det vara 
timtals [arbete] man lägger på intygsskrivning [administration]. (Respondent E) 

Respondent B däremot upplever att administreringen inte är en särskilt betungande del på 

grund av hens arbetssätt. 

 Jag är väldigt kortfattad [vid skrivandet i] journaler, så att, det gör ju att det blir mindre 
administration, diktering, kort och det går fort att signera journaler sen också (...) om man har 
patientbesök på 25 minuter så tar det fem minuter med administration runtomkring det. 
(Respondent B) 

Genomgående under alla intervjuer pekar respondenterna på att den administrativa delen är 

betungande och tidskrävande. Det extraarbete som de måste lägga ner på dokumentering, 

framförallt patientrelaterad dokumentering, påverkar på ett negativt sätt då man förutom att 
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dokumentera även måste hoppa in och ut mellan olika journaler och i vissa fall överförs den 

information man lagt till automatiskt, men i andra fall måste man göra detta manuellt vilket 

också ökar risken för att fel ska uppstå som riskerar patientsäkerheten. Detta medför att mer 

tid går åt till administration än den faktiska patientkontakten vilket våra respondenter ser 

som en negativ aspekt av administreringen. 

I dagsläget uppger Respondent A att det finns ett mål på att man borde ha max 1500 

patienter per heltidsläkare, dock så är det inte så det ser ut på den studerande hälsocentralen, 

och det är enligt Respondent C främst på grund av att de har blivit färre fasta allmänläkare. 

Detta innebär att de befinner sig i en situation där de har nästan dubbelt så många patienter 

per heltidsläkare vilket gör att de inte har de resurser som behövs för att kunna möta varje 

patient. Det rådande läget medför därför att läkarna måste förlita sig på de resurser som 

finns runt omkring och framförallt jobba med indirekt patientkontakt via telefon och mail-

kontakter. Enligt respondent A innebär detta arbetssätt mer administration. 

Så, ju tyngre belastning av patienter, alltså ju fler patienter man ska kunna hantera ju mindre 
direkt patientarbete har man tid med. Ju mer administration är indirekt patientarbete. 
(Respondent A)  

Att respondenterna måste förlita sig på de resurser som finns runtomkring dem i deras 

arbetsvardag betonar ytterligare vikten av att eHälsosystemen måste fungera korrekt i alla 

avseenden, främst när det handlar om interoperabiliteten. Onödig och omfattande 

administrering kan i grunden vara ett resultat av bristande IT-stöd som inte är tillräckliga för 

läkare i deras arbete. Detta talar för att förbättrade IT-stöd kan underlätta för läkare i deras 

arbete och bidra till minskad administration. 

5.2.2 Konsultation 

Administrationen är som ovan nämnt en betungande arbetsuppgift för läkare. Under våra 

intervjuer framkommer det även att konsultation, både till kollegor och till patienter, är ett 

indirekt patientarbete som tar upp mycket tid även om det inte är något negativt alla gånger. 

För att underlätta detta krävs det även här att eHälsosystemen kommunicerar mellan vandra 

för att säkra en effektiv vård. 

Respondenterna på den studerade hälsocentralen arbetar till stor del med telemedicin i 

dagsläget och en av anledningarna till detta beror på det geografiska läget och att många 

inom landstinget har långt till närmsta hälsocentral samt på grund av bristen på läkare. För 

att underlätta detta har de börjat med ett arbetssätt som innebär att personalen på 

hälsocentralen bedömer patienterna vid temakonferenser vilket gör att de kan reglera hur de 

ska gå vidare med varje enskild patient. 

(…) har vi delat in oss i team och sitter tillsammans med sköterskor, sjukgymnast och prioriterar 

och bedömer de patienter som hört av sig.. Så på det sättet har vi ju då kunnat säga mer 
grindkontroll för vilka patienter som sedan får läkarbesök.. Nu har vi ju en möjlighet att se 
patienter lite snabbare men det blir ju färre som får komma. (Respondent C)  

Arbetssättet kräver att läkarna snabbt får en helhetsbild över patienten vilket betyder att det 

hade varit till stor fördel för dem om alla patientjournaler hade varit integrerade med 

varandra istället för att de som idag måste gå in i flera klinikers journaler för att kunna se en 

patients historik. Detta stödjer Rogers et al., (2011) argument som innebär att man bör 
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designa system som stödjer personalens sätt att kommunicera och interagera i sin 

arbetsmiljö. 

Konsultation kollegor emellan är något som blivit allt viktigare på grund av den rådande 

arbetssituationen och respondenterna, som alla är läkare, fungerar som back up för hela 

hälsocentralen. Detta innebär att de många gånger ska finnas till hands för att svara på övriga 

personalens frågor, samt att de genomför utbildning för dem vid behov. Under dessa 

utbildningar använder de sig av befintliga eHälsosystem som bas då de inte har tid över att 

förbereda någon egen information i större utsträckning. 

Vi skulle ha en genomgång på en arbetsplatsträff kring yrsel och det var sköterskor som 
efterfrågat. Och så pratade vi i gruppen hur man, kring det här, vad man har att säga om yrsel 
och så. Då använde vi oss av Medibas som stöd vid en genomgång. Plockade upp det på 
storbildskärm för att se, liksom titta igenom vilka olika typer av undersökningar finns det och 
vilka ska man utreda och vilka frågor ska man ställa till patienterna och sånna saker. 
(Respondent A) 

Även om Medibas inte i första hand är ämnad för detta ändamål så utnyttjar man de 

befintliga systemen och anpassar dem till befintliga arbetssätt men också utnyttjar de 

funktioner som systemet tillhandahåller vilket Berg (1999) hävdar är en viktig aspekt att ta 

tillvara på om man ska se organisationen ut ett sociotekniskt perspektiv och att personalen 

tillsammans försöker skapa en bättre arbetsmiljö med hjälp av Medibas istället för att se det 

som en enskild IT-artefakt. Detta visar på att ett system kan förbättra den digitala 

arbetsmiljön om man kan anpassa sina arbetsrutiner till de befintliga systemen samtidigt 

som utnyttjar och anpassar systemens funktioner till sitt vardagliga arbete. 

5.2.3 Medibas 

En relativt stor del av intervjuerna behandlade ämnet Medibas eftersom vår studie utgår 

ifrån det systemet som ett exempel på hur ett nytt system integreras med redan befintliga 

system. Kaptelinin och Bannon (2012) argumenterar för att det är viktigt att ny teknik som 

införs i en ekologi främjar användarnas digitala arbetsmiljö och stöttar dem i deras arbete 

och därför är det viktigt att ta hänsyn till graden av interoperabilitet vid införandet av nya 

eHälsosystem. 

När intervjuerna genomfördes hade ingen av respondenterna hunnit använda Medibas i 

en särskilt stor utsträckning men samtliga respondenter verkar ändå vara positivt inställda 

till systemet och dess funktioner. Något som framkom i både intervjuerna och i 

enkätundersökningen var att patientinformationen var väldigt uppskattad och den del av 

Medibas (tillsammans med symptomguiden och det kliniska kapitlet) som användarna ansåg 

vara mest användbar eftersom det var väldigt lättläst och lättförståelig information vilket inte 

alltid är helt lätt att få tag på menar Respondent A: 

Medibas har en patientinformation… men det fanns någonting också att man skulle kunna maila 
patienten information… Att man pratar med patienten per telefon och kan säga, jamen jag 
mailar dig information om det här. (...) Det är svårt att hitta bra sån [patientinformation] 
ibland.  (Respondent A)  

Patientinformationen var därmed en användbar del under patientbesöken men utöver det 

tror respondenterna att Medibas förmodligen inte kommer användas i någon större 

utsträckning under just patientbesöken. Däremot tror flera av respondenterna och 
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enkätdeltagarna att Medibas kan komma att bli en tillgång för primärvården i framtiden om 

det skulle köpas in och flera av respondenterna kan idag, efter att testperioden är över, 

komma på sig med att sakna att kunna gå in i Medibas för att kolla upp diverse saker. Detta 

talar för att det nya systemet fungerat bra i deras digitala arbetsmiljö och Respondent C 

menar på att det är vanans makt som spelar in i hur frekvent ett system används:  

Jag tror att det [Medibas] skulle kunna vara en tillgång. Alltså för det blir ju lite grann vanans 
makt också. Är man inne i nått system och tycker att man för det mesta hittar det man behöver 
då söker man ju inte så mkt eller går en väg via Google utan då går man ju direkt dit man tycker 
att det brukar finnas. (Respondent C) 

Flera respondenter berättar att ytterligare ett område där Medibas har varit användbart är 

vid grupputbildning. Respondent A, C och E nämner att de på begäran av sköterskorna hade 

en informationsträff om yrsel, vad som är viktigt att tänka på, symptom, vad man ska fråga 

patienten, etc. Då användes Medibas kliniska kapitel om yrsel och symptomguiden för att gå 

igenom bland annat orsaker, symptom och olika typer av behandling och informationen 

upplevdes mycket enkel och strukturerad vilket gjorde den lättförståelig för alla inblandade. 

Eller det som jag tänkte på som vi kollade på tillsammans i läkargruppen en gång var när vi 
skulle försöka strukturera upp sökorsak yrsel till sköterskorna som ville ha lite hjälp (...) för 
yrsel kan ju vara så mycket. Och då använde vi det där [Medibas] och då kändes det väldigt 
strukturerat och enkelt. Och det tror jag kanske inte var på samma sätt i internetmedicin [ett 
annat internetbaserat kunskapsstöd]. (Respondent C)  

På frågan när Medibas skulle kunna vara mest användbart delade sig respondenternas 

åsikter lite. Respondent E tror att Medibas är mest användbart de gånger då något sällsynt, 

men inte nödvändigtvis krångligt, dyker upp eftersom det kan vara lätt att glömma gång till 

gång hur man faktiskt gick tillväga. Respondent A tror att patientinformationen kommer vara 

mest användbar medan Respondent B tycker att det kan vara mest användbart när man 

stöter på riktigt udda saker man inte stött på förut förutom under sin utbildning och det kan 

ha varit många år sedan man utbildade sig. Respondent C tycker att det kan vara mest 

användbart då man vill kolla upp lite grejer för sig själv, i viss mån kan även 

patientinformationen vara till nytta. Respondent D tror främst att Medibas kan bli mest 

användbart om det kommer ordnas automatiskt inloggning i systemet eftersom hen upplever 

att det är ett stort problem idag att behöva logga in och ut. Men utöver det tror hen att det 

kan bli användbart när man vill söka efter olika symptom som patienterna kommer med 

eftersom Medibas tillsynes har en bra symptomguide som är lätt att söka i. 

Det som de flesta respondenterna också upplever som positivt med Medibas är att allt 

innehåll är anpassat efter Sveriges vårdförhållanden vilket saknas i många andra 

kunskapsstöd eftersom de är internationella stöd och därmed anpassad efter utländska 

riktlinjer. Respondent E uttrycker sig följande: 

Medibas är ju väldigt lättillgängligt och det är ju faktiskt anpassat efter våra förhållanden, hur 
vårt sjukvårdsystem ser ut. De rekommendationer som man läser i internationella system är ju 
oftast utifrån amerikanska förhållanden, det kan ju vara väldigt stora skillnader. (Respondent E) 
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5.3 Sammanfattning 

I resultatet från våra intervjuer kan vi se tydliga brister på kommunikation mellan 

eHälsosystemen på den studerade hälsocentralen men man kan också vid vissa tillfällen se 

hur de utnyttjar befintliga resurser för att förbättra och förenkla sin arbetsmiljö vilket gör att 

man ser eHälsosystemen som en integrerad del i en informationsekologi. Interoperabiliteten 

är bristfällig på flera olika nivåer idag, dels för att den tekniska strukturen inte alltid fungerar 

optimalt (t.ex. uthopp) och den syntaktiska, semantiska och pragmatiska barriären blir 

väldigt tydlig när mycket informationsöverföring måste ske manuellt och informationsutbytet 

systemen emellan fungerar överlag dåligt, om det över huvud taget fungerar. Bristen på 

interoperabilitet överlag skapar ett missnöje bland våra respondenter, dels för att 

administrationen blir alltmer omfattande vilket gör det svårt att få en snabb patientöversikt 

och dels för rädslan att skriva fel information i fel journal vilket medför dubbelkontroller som 

också är en tidskrävande aspekt. Detta talar för att det är viktigt att interoperabiliteten 

fungerar korrekt eftersom den underlättar användningen av systemen, speciellt de system 

som inte är integrerade med journalsystemet, för att lätt komma åt rätt information vid rätt 

tidpunkt. Detta påverkar även den gränsöverskridande vården som är problematisk när viss 

information om patienten behövs från flera olika vårdenheter, både inom och utanför 

landstingsgränserna, för att till exempel kunna skriva sjukintyg baserat på tidigare 

sjukskrivningar. Den gränsöverskridande vården förbättras allt eftersom, till exempel med 

system som Prator, men än finns det mycket kvar att göra för att den ska fungera optimalt 

vilket också våra respondenter håller med om.  
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6. Slutdiskussion  

Syftet med denna studie har varit att söka en förståelse för hur den digitala arbetsmiljön ser 

ut i vården idag och hur ett nytt system integreras i den här miljön. Detta för att öka vår 

medvetenhet om hur interoperabiliteten fungerar i eHälsosystemen och hur det påverkar 

arbetet för läkare. För att få en snabbare och effektivare vård krävs att eHälsosystemen 

integreras med varandra och standardiseringar är viktiga för att uppnå säkra 

informationsutbyten. Detta område är högst aktuellt då man ser stora brister vid införandet 

av eHälsosystem vilket påverkar både de anställdas arbetsvardag samtidigt som det påverkar 

patientens säkerhet. Missnöjet bland läkarna beror främst på den dåliga kommunikationen 

mellan eHälsosystemen vilket tyder på en låg grad av interoperabilitet. På grund av den 

snabba utvecklingen som sker av teknik och IT-system idag krävs det att interoperabiliteten 

utvecklas i samma takt och framförallt att man ökar kunskapen om detta vilket man ser 

brister på idag.  

För att förstå interoperabilitet och dess påverkan på en organisation krävs en kunskap och 

förståelse för vårdprofessionen och detta kan uppnås genom att genomföra utvärderingar.  

Tidigare forskning som vi tagit del av inom detta område visar dock på att de 

utvärderingsmetoder som används idag fokuserar till största del på användartillfredsställelse 

och användargränssnitt, vilket gör att man många gånger missar att titta på växelverkan 

systemen emellan, men också att se det som ett system med människor, metoder, 

värderingar och teknik, i en specifik lokal miljö där alla delar påverkas av varandra. Teknik 

och människor bör ses som en ekologi där man betonar vikten av att de olika systemen 

förstår varandra och talar samma språk. Under denna studie har vi uppmärksammat att detta 

saknas och fokus ligger mer på att designa och utvärdera produkter ur ett tekniskt perspektiv 

snarare än att skapa interaktiva system som är anpassade till den miljö som den ska 

implementeras i.  

Utifrån vårt resultat och vår litteraturundersökning har vi kommit fram till följande 

slutsatser:  

 

1. Läkares missnöje över sin digitala arbetsmiljö beror till stor del på en låg grad av 

interoperabilitet i dagens eHälsosystem. En orsak till låg grad av interoperabilitet är 

att man ser systemen, människorna och organisationen som olika enheter istället för 

att se dem som delar i en informationsekologi vars överlevnad bestäms av den 

dynamiska interaktionen men det beror även på brister i befintliga 

utvärderingsmetoder vilket leder till att man inte vet hur man ska utveckla och införa 

eHälsosystem för att nå en högre grad av interoperabilitet. 

2. Det administrativa arbetet för vårdpersonal påverkas av graden av interoperabilitet i 

systemen och eftersom den är låg i dagsläget resulterar det i tidskrävande och 

betungande administration som leder till färre direkta patientbesök. Om 

interoperabiliteten förbättras leder det till att läkare får mer tid över till patienten 

eftersom det administrativa arbetet blir mindre tidskrävande.  

 

Effektivitet, bra arbetsmiljö och patientsäkerhet är viktiga aspekter att ta hänsyn till inom 

vården och detta är några av de saker som man vill uppnå vid införande av nya 
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eHälsosystem. Eftersom varje nivå av interoperabilitet påverkas av den tidigare nivån så är 

det viktigt att förstå att problem inte blir lösta bara för att till exempel graden av den tekniska 

interoperabiliteten är hög utan att varje nivå måste fungera i hög grad för att uppnå lyckade 

resultat (Wang et al., 2009). Om man ser interoperabilitet utifrån en effektiv vård är det 

viktigt att den syntaktiska och semantiska interoperabiliteten fungerar eftersom det 

förutsätter en grundläggande struktur för informationsutbytet. Finns detta kan 

informationsutbytet ske på ett säkert och effektivt sätt. Fungerar även den semantiska 

interoperabiliteten tolkas informationen på samma sätt av alla användare vilket gör 

informationen mer lättöverskådlig och lättförstådd och minskar risken för att ge patienten fel 

vård. Om man ser interoperabilitet utifrån att skapa en bra arbetsmiljö för läkare är det 

främst den tekniska och organisatoriska interoperabilitet som är viktigt. Detta för att en 

grundläggande teknisk kommunikation är utgångspunkten för att olika nivåer av 

interoperabilitet ska fungera och det är verksamheten som ser till att detta fungerar genom 

en bra intern kommunikation. Om ser man interoperabilitet utifrån patientsäkerheten så är 

det av största vikt att den pragmatiska interoperabiliteten är hög eftersom den hanterar hur 

information tolkas utifrån den befintliga digitala kontexten och för att garantera 

patientsäkerheten måste avsändarens avsikt vara förenlig med hur mottagaren använder 

informationen i den aktuella kontexten för att uppnå avsedd effekt med 

informationsöverföringen. Bristen på gemensam förståelse leder till att man inte kan se 

organisationen som en informationsekologi och detta bidrar till tidskrävande system som 

påverkar både vårdpersonalen arbetsmiljö samt kvalitet på patientens service och vård. 

Då eHälsosystem hanterar stora mängder data som många gånger på grund av patientens 

säkerhet är sekretessbelagd finns det lagar och regler som bestämmer hur man ska hantera 

denna information. Även om denna studie inte behandlat det området så har vi 

uppmärksammat att detta är något som försvårar arbetet vid utveckling av eHälsosystem då 

man måste ta hänsyn till detta samtidigt som det sätter ytterligare press på att systemen ska 

fungera på det sätt som de är tänkta. 

Som det har framkommit i vår studie är interoperabilitetsområdet ett komplext område 

med många olika delar och nivåer att se till. Idag råder det en brist på kompetens, gällande 

alla nivåer av interoperabilitet, som begränsar möjligheterna för vård och omsorg att utveckla 

samverkanslösningar (E-delegationen, 2013) vilket ytterligare poängterar vilket viktigt 

område det är att utforska.  

6.1 Förslag på vidare forskning 

Det har gjorts många omfattande studier om den svenska vården och många av dem är inne 

och berör området bristfällig kommunikation systemen sinsemellan men det har inte kommit 

till vår kännedom att någon behandlar interoperabilitet på olika nivåer i någon större 

utsträckning. Interoperabilitet har visat sig vara en viktig del att se till i vårdens verksamhet, 

både den organisatoriska och den tekniska delen tillsammans, och med ett ännu bredare 

sociotekniskt perspektiv kan interoperabiliteten utforskas i ännu större utsträckning.  

Denna inledande studie omfattar endast läkares digitala arbetsmiljö eftersom deltagarna 

som testade Medibas endast tillhörde den yrkesgruppen. Men för att få en välfungerande och 

effektiv hälso- och sjukvård krävs det att alla yrkesgrupper har samma goda förutsättningar 
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för att arbeta i en digital arbetsmiljö som främjar deras arbete snarare än hämmar det. 

Förslagsvis kan vidare forskning se till vårdprofessionen som helhet, och inte bara läkare. 

Detta för att få en bredare bild av hur interoperabiliteten fungerar inom hela vården, med 

både öppen- och slutenvård i åtanke.  

Användbarhet i relation till interoperabilitet i eHälsosystem är ett område vi önskat att vi 

haft mer tid att utforska. Hur ser relationen ut mellan dem och hur påverkar 

interoperabiliteten användbarheten? Vi har endast snuddat vid det området men vi anser att 

det kan vara viktigt att utforska i framtiden eftersom både användbarhet och interoperabilitet 

är något som saknas till stor del i många eHälsosystem idag.   

Den viktigaste slutsatsen som kan dras av vår studie är att interoperabilitet är ett viktigt 

område att utforska närmare för att morgondagens eHälsosystem ska kunna garantera en 

effektiv, bra och säker hälso- och sjukvård och för att minska missnöjet bland läkare och 

annan vårdpersonal. 
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