
 

Institutionen för informatik 

Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT miljöer 

Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp 

SPB 2015.26 

 

Systemtid eller vårdtid? 

En arbetsplatsstudie i vårdens digitala arbetsmiljö 

 

Mattias Tynnemark & Mikael Kindblad  



 

 

Abstract 

Swedish healthcare systems have endured harsh criticism from healthcare professionals 

because of their inability to understand healthcare processes. These systems have been 

identified as significant time consumers, and Swedish healthcare is therefore facing a major 

challenge to assure patient safety. The following paper is based on a workplace study, 

which aims to examine healthcare systems’ impact on physicians’ practices. Our findings 

show that physicians spend substantial amounts of time chasing information, rather than 

managing information and pursuing healthcare. Furthermore, we conclude that the 

structure of healthcare systems is incapable of understanding healthcare activities, which 

constitutes a hazard for patient safety. This paper draws attention to a need of further 

research being conducted on healthcare systems, in order to maintain safe patient care. 

 

Förord 

Ett stort tack vill vi främst rikta till vår handledare Carljohan Orre som med sitt konstanta 

engagemang har motiverat och väglett oss under arbetet med uppsatsen. Vi vill även tacka 

samtliga respondenter samt Kalle som möjliggjorde logistiken. 
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1 Inledning 

Sverige ligger på toppen av de länder inom OECD:s1 medlemsländer vad gäller läkare per 

invånare, paradoxalt nog ligger Sverige i botten när det gäller tid för patienter enligt en 

rapport av Vårdanalys (2013). Enligt rapporten är administration grunden till varför vårdens 

dyraste resurs inte har tid för sina patienter. En disponering av tid som idag upplevs orimlig. 

En sökning på administration och dagens medicin på Google ger på första sidan tio resultat 

varav åtta handlar om att minska administrationen för läkare. Det handlar inte om att 

läkaryrket idag kräver den tiden för administration, det handlar om att de vårdsystem som 

används för administration kräver den tiden från läkaren. 

Digitalisering av sin verksamhet kan ge möjligheterna till stora tidsbesparingar i det 

administrativa arbetet, den pågående digitaliseringen möjliggör även nya sätt att bedriva sin 

verksamhet på. Samtidigt kan digitalisering bli kontraproduktivt om ingen hänsyn tas till de 

behov och miljö som teknologin ska implementeras i. Det kan resultera i ett system som 

snarare belastar arbetet istället för att effektivisera. Söderström (2010) beskriver denna 

problematik genom att påstå att det finns en osund idé av att teknik ska driva utvecklingen, 

där IT-avdelningar med programmerare som styr utvecklingen. För att sedan låta 

verksamheten anpassa sig efter tekniken. Den digitala arbetsmiljön inom vården har fått 

utstå hård kritik för deras system som försämrar förutsättningarna för en effektiv och 

innovativ vårdprocess, där resultatet idag kostar samhället miljarder och innebär förlorad 

arbetstid och en risk för patienter (Läkartidningen, 2014).  

IT används inte enbart som ett stöd för att rationalisera vården, teknologin är integrerad i 

den grad att vårdprocessen dikteras av de system som används. Ett resultat av detta 

framkommer i Socialstyrelsen (S2013:14) rapport där två problem uppstår på grund av 

vårdens digitala arbetsmiljö 1) det skapar ohälsa för personalen, 2) det äventyrar patienters 

vård och en patientsäker vård går således inte att säkerställa. Två allvarliga varningssignaler 

som visar på att situationen inte är hållbar. Fler tecken på att något står fel i vårdens system 

är en sammanställning av Lex Maria-anmälningar som visar att IT är orsaken till allt fler 

problem, där felaktig medicinering och driftproblem är vanliga orsaker (IDG, 2013). Vidare 

visar en rapport från Vårdanalys (2013) i en enkätundersökning som innefattade drygt 1500 

läkare där 36 % menade på att datajournalerna försvårade möjligheten att arbeta i hög grad 

på grund av dess bristande användarvänlighet. Samma rapport visar på en ytterligare 

paradox som blir problematisk genom sin existens: 

I en internationell jämförande studie bland allmänläkare 2012 framkom att Sverige har 

kommit långt vad gäller användning av elektronisk journalföring, men att funktionaliteten är 

sämre än i många andra länder (Vårdanalys, 2013, s 126).  

Ett citat som visar på att den svenska vården har digitaliserat sin verksamhet i större mån än 

andra länder, men där digitaliseringen i sig är av sämre funktionalitet än andra länder, mer 

av det sämre med andra ord. Dessa exempel visar på att det inte handlar om enstaka 

                                                        

 
1 OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) är en internationell organisation 
som jämför medlemsländers politik och policys i syfte av att förbättra ekonomin och välmående 
världen runt.  
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individer inom vården som upplever problem med IT-användningen, problemet är betydligt 

mer omfattande än så - det finns en strukturell problematik med vårdens digitala 

arbetsmiljö, oavsett landsting eller vårdmottagning.   

I en rapport av Vårdförbundet (2013) beskrivs ett ökat behov av användarbarhet som 

bygger på en samverkan mellan system och verksamhet. System ska vara anpassade efter 

den roll och situation användaren innehar där användarcentrering är i fokus, vilket enligt 

rapporten tillhör forskningsområdet människa-dator-interaktion där förståelse av socio-

tekniska faktorer ska vara ledande. Rapporten visar med andra ord på vikten av att system 

måste vara utvecklad i paritet till den verksamhet den ska vara verksam i, för att 

åstadkomma det måste system skapas genom att förstå tekniken och verksamheten som en 

enhetlig kropp. Ett första steg i den riktningen är att undersöka hur vårdens nuvarande 

digitala arbetsmiljö påverkar vårdprocessen.  

1.1 Premisser för studien 

I uppsatsen är den digitala arbetsmiljön ett centralt begrepp. Med den digitala arbetsmiljön 

avser vi de olika moment i vårdssystemen som läkaren måste använda sig av för att utföra 

sina arbetsuppgifter under patientkonsultation och administration. Vi använder begreppet 

för att visa på att systemen och verksamhet inte går att skilja på i en arbetsplats, utan att det 

tvärtom, kräver ett samspel, vilket kan förstås genom det socio-tekniska perspektivet. Ett 

socio-tekniskt perspektiv är en utgångspunkt som syftar till interaktionen mellan individ och 

teknologi. Perspektivet visar på att det inte går att optimera de sociala förhållanden och de 

tekniska förhållanden isolerade från varandra. För att uppnå en verksam digital arbetsmiljö 

där systemen är lyhörd utifrån verksamhetens aktiviter krävs således en socio-teknisk 

organisering.  

Det är således nödvändigt att se till vilka aktiviteter som utgör en användares vardag för 

att kunna bedriva en utvärderande och en reflekterande observation om vårdsystemen. 

Bortser studien från det socio-tekniska perspektivet landar studien i att enbart utvärdera 

användarens arbetsuppgifter i systemen och tar ingen hänsyn till om systemets struktur 

lämpar sig mot användarens handlingar utifrån sin roll som läkare (Markus & Mao, 2004).   

1.2 Problemformulering och syfte 

Ett återkommande problem i vårdens digitala arbetsmiljö är den tid vårdssystem tar i 

anspråk. Kritik har lyfts kring tidsödande system som saknar integration mellan varandra 

och saknar anpassning efter vården som verksamhet, vilket resulterar i en frustrerande 

arbetsmiljö för vårdpersonal samt en risk för att bedriva en patientsäker vård. Med bakgrund 

av detta blir en utvärdering av en vårdens digitala arbetsmiljö en viktig fråga som resulterar i 

att vår studie vill besvara följande fråga: 

● Hur påverkar vårdsystemen läkaren i arbetet med patientkonsultationer och 

administration?  

En studie av vårdens digitala arbetsmiljö ger ökad förståelse att identifiera 

förbättringsområden och förutsättningar för den digitala arbetsmiljön. Den digitala 
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arbetsmiljön har en central roll i verksamheten vilket innebär att förståelsen för huruvida 

den ökar en patientsäker vård kommer belysas. 

2 Relaterad forskning  

2.1 CSCW-forskning i sjukvården 

Engestrom, Engestrom och Saarelma (1998) gör en etnografisk studie på en hälsocentral i 

Finland. Genom att använda sig av videoinspelning och intervjuer undersöker de hur 

kommunikationen mellan olika aktörer fungerar med hjälp av det elektroniska 

journalsystemet. Konsultationerna spelas in och följs upp med intervjuer som undersöker 

varför läkaren nyttjar systemet som de gör. Konsultationernas längd registreras och vägs mot 

premisser författarna anser vara orsaker till att konsultationen tar olika lång tid. Dessa 

premisser är bland annat ålder på patienten och hur mycket datorn användes under 

konsultationen. Resultatet visar att mer datoranvändning tyder på längre konsultationer. De 

drar slutsatsen att det inte bara handlar om dålig optimering av systemen utan att läkarana 

inte ges tid att skapa arbetssätt som främjar deras arbete. Vidare visar studien att vid detta 

tillfälle utnyttjades inte den potential som finns för kommunikation mellan olika läkare. 

Information saknas i systemen som skulle underlätta möjligheten till en bättre vårdprocess. 

Zhou, Ackerman och Zheng (2011) analyserar hur vårdpersonal skapar tillfälliga lösningar 

i sitt arbete när de använder Computerized Prescribe Order Entry-system (CPOE). Tidigare 

studier visar på problem när det gäller användningen av liknande system. Dock har de sällan 

undersökt dess påverkan på arbetet. Zhou, Ackerman och Zheng utförde observationer där 

de följde efter vårdpersonal under en arbetsdag. De deltog även på de utbildningstillfällen 

som gavs i det aktuella systemet. Utifrån det insamlade materialet identifierade de tillfälliga 

problemlösningarna vårdpersonalen använde. Detta följdes sedan upp med hjälp av 

intervjuer för att förstå vårdpersonalens perspektiv av situationen. Resultatet visar att dessa 

problemlösningar växer fram på grund av hur systemet är konstruerat. Systemen tvingar 

vårdpersonalen att lösa olika uppgifter på olika vis vilket leder till en ökad arbetsbörda. 

Systemen bryter ned det mänskligka flödes-motiverade arbetet till att bli segmenterade 

moment. 

Att utformingen av systemen påverkar arbetsbelastningen visas i en studie utförd 2011. 

Studien utfördes i en simulerad miljö där två system testades mot varandra. Miljön speglade 

en intensivvårdsavdelning. Det ena systemet är framtaget av en multidisciplinär grupp 

bestående av forskare, programmerare och informatiker. Den andra testmiljön använder ett 

standardsystem vid namn “LastWord”. Dessa system jämfördes sedan med varandra genom 

att ställa frågor till deltagarna. En del av frågorna var utformade efter NASA-TSL, ett index 

för att mäta arbetsbelastning (Ahmed et al, 2011). 

Resultatet av studien visar på stora skillnader mellan systemen och den arbetsbelastning 

de skapar. Det nya systemet presenterar relevant information bättre och leder till mindre 

dokumentation och aktiv informationsåtkomst från användaren. Samtidigt minskar risken 

för felbedömningar och problem på grund av systemet (Ahmed et al, 2011). Studien belyser 

vikten av att journalsystemen är utformade för verksamheten syfte. De skillnader som 
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påvisades var markanta för resultatet av vårdprocessen. Problematiken som uppstår för 

studiens studieobjekt är att den sker i primärvården. Denna institution behandlar flera typer 

av patientfall och är inte endast fokuserad på en enskild vårddisciplin. Detta betyder att än 

mer information måste behandlas av primärvårdpersonal och belyser vikten av att systemet 

är utformat så den främjar vårdprocessen.  

2.2 Positiv upplevelse av systemen 

I en studie utförd i England utvärderades attityden till implementationen av elektroniska 

journalsystem inom sjukvården. De undersökte hur vårdpersonals upplevelse av elektroniska 

journaler under deras studietid påverkade deras attityd till dessa system i arbetslivet. 

Studien utfördes genom att först ställa frågor till studenter i enkätform om deras kunskap 

och tillgång till elektroniska journalsystem, dessa följdes sedan upp med 

fokusgruppintervjuer för att få djupare förståelse. Studien nyttjade således både kvantitativ 

som kvalitativ data. Studien visade att om studenter har positiva erfarenheter av systemen 

under utbildningen blir de också mer positiva till implementationen av den senare i 

arbetslivet (Baillie et al, 2011). Om detta påverkar attityden är det intressant att reflektera 

över respondenternas tidigare erfarenhet av system. Om nya system implementeras, hur är 

deras attityd till det nya systemet. 

En annan studie utförd genom elektroniska enkäter visade att det generellt är positiva 

åsikter om elektroniska journalsystem och dess inverkan på arbetsprocessen. Dock visar 

resultat att desto mer komplex uppgift desto sämre attityd till verktyget. Samtidigt visar 

studien att de som anammade ny teknik hade en mer positiv attityd till de positiva effekter 

dessa system ger. Resultatet visar också på en korrelation hur nyexaminerade användarna är 

och deras inställning till systemen, de visar på en positivare attityd till systemen än de som 

verkat längre (Makam et al, 2014).  

2.3 Systemets påverkan på vården 

Systemens påverkan på vårdprocessen har sen införandet diskuterats och problematiserats, 

den huvudsakliga diskussionen har handlat om huruvida systemen hjälper eller stjälper 

vårdpersonal i sitt arbete. Allmänläkaren Ingmarie Skoglund (2012) beskriver i sin 

doktoravhandling den tidsbrist systemen skapar och vad det innebär för allmänläkare 

Avhandlingen baserar sig på kvalitativa intervjuer som bearbetats med en innehållsanalys. I 

avhandlingen använder hon sig av begreppet näranytta, som innebär att en läkare använder 

de verktyg och metoder utifrån tid och rum som påverkar patientkonsultation så lite som 

möjligt. Problemet uppstår när systemet dikterar vilken tid som kan disponeras till 

patienten, i avhandlingen utgår hon från journalsystemet. Kräver journalsystemet tid 

resulterar det i att läkaren måste anpassa sin patientkonsultation därefter, oavsett om 

läkaren önskar att spendera mer tid med patienten. 

Tidstjuvar har även undersökts i fackförbundets Visions rapport som hanterar hur den 

digitala arbetsmiljön påverkar vården. I rapporten framgår det att 94 % av deltagarna i en 

enkötundersökningen anser att systemen fungerar som ett stöd under vårdprocessen och 

således underlättar deras arbetsdag. Samtidigt framkommer tidstjuvarnas existens i 

rapporten, undersökningen visade på stor differens vad gäller tid som systemet tar anspråk i. 
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Den genomsnittliga tiden som går åt i IT-strul resulterade i 26 minuter per dag. Rapporten 

menar att det måste finnas metoder för att synliggöra tidstjuvarna för att de ska kunna 

åtgärdas, och sammantaget måste användarna vara delaktiga vid systemplaneringen och 

implementering för att systemen ska vara anpassade för verksamheten (Vision, 2014).  

Sammanfattningsvis belyser tidigare forskning flera faktorer som präglar hur dessa 

system fungerar. De visar bland annat på att systemets utformning tvingar vårdpersonal att 

använda dessa system under patientkonsultationen. De visar även på att attityden till 

systemen påverkas av deras tidigare erfarenheter, i bland annat studietiden. Systemen 

skapar behov från vårdpersonal att ständigt lösa problem. Uppemot 26 minuter per dag 

ägnar personalen åt IT-strul. Slutligen visar den relaterade forskningen att systemen skapar 

en ökad arbetsbelastning.   

3 Relaterat ramverk 

Technology-Enhanced Activity Spaces (TEAS) utarbetad av Victor Kaptelinin och Liam J. 

Bannon (2012) används som grund för att analysera materialet. TEAS lyfter flera premisser 

som är relevanta för analysen av människa-dator-interaktion av den situationen denna 

studie söker mer kunskap om. De fyra premisser de lyfter i sin modell TEAS är (a) 

designability; (b) integration of the physical, the social, and the virtual; (c) variable scope och 

(d) diverse interaction designers (Kaptelinin och Bannon, 2012). 

Designability belyser att det inte går att skapa mänskliga beteende utifrån design. Utan att 

det enbart går att skapa resurser för användaren att utföra en handling. Dessa handlingar är 

situationsbundna och personliga vilka är svåra att förutse, därför måste det lämnas utrymme 

till användarens handlingar i systemet.   

Premissen Integration of the physical, the social, and the virtual lyfter tanken om att olika 

mänskliga handlingar tillsammans skapar mening till teknologi. Samt andra aspekter av 

miljön, den fysiska sfären och dess sociala interaktioner samt information är integrerade i 

kontexten av mänskliga handlingar. Dessa olika dimensioner representerar olika premisser 

för människan när de når det tänkta målet. De är inte separerade från varandra utan 

sammankopplade och kan användas fritt.   

Variable scope är ett begrepp författarna använder för att visa på att aktiviteter är skapade 

för att lösa olika aktiviteter på olika nivåer. Varje aktivitet har en plats i den hierarki 

organisationen har skapat. Genom detta kan förståelse skapas om hur miljön påverkar de 

handlingar som utförs under de olika uppgifter läkaren uträttar, då olika aktiviteter har olika 

nivåer och således olika efterverkan.  

Diverse interaction designers belyser att det inte bara är den som utvecklar systemet som 

skapar och utformar systemet. Det är snarare en kollektiv insats att designa interaktionerna. 

Med detta resonemang blir även vårdpersonalen designers, där till exempel en läkare 

utformar sin digitala arbetsmiljö utifrån de verktyg som är tillgängliga. Utvecklaren är 

således bara ansvarig för en del av utformningen av systemet, de personer som använder 

systemet är minst lika viktiga då de genom sin användning utformar och utvecklar själva 

interaktionen med IT systemet.  
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4 Metod 

I den här studien utforskas den digitala arbetsmiljön i primärvården. Studien grundas på 

data som producerats i en arbetsplatsstudie med observationen som den huvudsakliga 

metoden.  En stor del av materialet består i videoinspelningar av administrativt arbete och 

patientkonsultationer. Valet bakom en arbetsplatsstudie som metod bygger på att vi vill att 

materialet ska vara empirinära som sedan går att ställa mot de intervjuer som tas upp 

senare. Perspektivet kan i enlighet med Suchmans (1987) beskrivning av situerade 

handlingar, belysa hur människor agerar i sin sociala och teknologiska miljö. Det är således 

omständigheterna i en situation som får individen att agera på ett visst sätt. Med andra ord 

faller det naturligt att utföra en arbetsplatsstudie som undersöker läkarnas praktik med en 

strävan att förstå läkarens handlingar utifrån yttre omständigheter som i detta fall 

representeras av den digitala arbetsmiljön.  

 

4.1 Urval 

Urvalet av respondenter utfördes genom ett snöbollsurval. Kontakten var etablerad med 

personer inom primärvården som i sin tur resulterat i fler kontakter. Detta 

bekvämlighetsurval bedöms rimligt då studien utförs i en miljö där känsliga personuppgifter 

behandlas. Detta påverkar hur arbetet är upplagt för läkarna. Detta betyder att deltagarna 

måste vara beredda att delta i studien för att inte begränsa och störa den naturliga 

arbetsprocessen. Samt att ett engagemang ökar förutsättningarna för respondenterna att 

enklare förklara studien syfte till patienterna vid eventuella frågor. Urvalstorleken består av 

fyra respondenter, där samtliga intervjuades varav tre deltog i observationen. Denna mängd 

bedömdes vara rimlig utifrån studiens tidsram då videoinspelningen pågick under en hel 

arbetsdag per respondent samt tillräckligt för att få en tydlig riktning på resultatet.  

Urvalet av patientermöten/konsultationer har varit slumpmässigt då baserats på de 

patienter som har inbokade möten med aktuell vårdpersonal de specifika dagar 

observationerna genomfördes. Patienten fick information innan konsultationen och kunde 

där ta ställning innan vårdkonsultationen inleddes om de kunde tänka sig att delta i studien. 

Om de avböjde deltagande monerades kamerorna bort. Storleken på urvalet beror på antalet 

patientmöten vårdpersonalen har och hur många som aktivt gick med på att delta i studien. 

4.2 Datainsamling 

Som vi nämnde inledningsvis bygger datainsamlingen i huvudsakligen på observationer av 

vårdarbetet, samt semistrukturerade intervjuer för att förstå respondentens upplevese av 

den digitala arbetsmiljön. Intervjuerna utfördes med samma respondenter som deltog under 

videoinspelningen, av detta ges vi ett upplevt perspektiv och ett faktiskt perspektiv. Den data 

som samlas in via observationerna mynnar ut i statistik om tid och mängd moment, samt 

information om hur respondenterna använder och påverkas av systemet.  
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4.2.1 Observation 

Observation med stöd av videoinspelning utfördes under vårdprocessen som observerade 

både administration och patientkonsultation. Totalt samlades ca 22 timmar ren arbetstid in 

fördelat på tre respondenter.  Kamerornas placering demonstreras i bild 1.  

 

Bild 1. Kamerornas placering. 

I bilden ser vi att kamera ett (1) fokuserar på skärmytan som vårdpersonalen använder i sitt 

dagliga arbete. Utifrån denna kamera kunde observation utföras om hur personalen nyttjade 

systemen och hur det påverkade deras arbete. Kamera två (2) tog upp en stor del av rummet 

vilket visar på hur interaktionen mellan läkare och den digitala arbetsmiljön påverkade 

patientkonsultationen. 

Fyra kameror användes för att löpande kunna spela in objektet i studien. När de två 

aktiva kamerorna var fyllda byttes de ut och tömdes på information. Denna information 

katalogiserades och lagrades i en extern hårddisk. 

Vid observation satte vi i rum som befann sig bredvid de som observerades, ofta blev det 

ett läkarkontor som inte användes för dagen. Vi hade fria tyglar att styra observationen, både 

vad gäller beslut om kamerornas position samt tillgång till respondentens kontor när det inte 

var upptaget för patientkonsultationer. 
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4.2.2 Semistrukturerade intervjuer 

Inledningsvis skapades en intervjuguide för de semistrukturerade intervjuerna (se bilaga 1), 

semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren har fördefinierade teman som ska 

behandlas under intervjuns gång men präglas av frågor som inte är strikta. Det 

bakomliggande motivet är att det ska finnas en flexibilitet under intervjun och där 

respondenten ska kunna tala fritt inom temat (Kvale, 1997). Frågornas konstruktion avsåg 

att fånga vårdpersonalens upplevelse av hur den digitala arbetsmiljön påverkar deras arbete. 

Varje fråga har en tydlig relation till studiens frågeställningar och är tänkta att vara ett stöd 

under intervjusituationen. Frågornas karaktär utformades på det vis att de mer abstrakta 

frågorna ställdes först, för att respondenten ska få tala ostört och utan några specifika 

infallsvinklar. För att sedan följas upp av mer konkreta och värdeladdade frågor. Denna 

utformning leder till att respondenten får forma samtalets struktur, fokus för den som 

intervjuar blir att lyssna och vara lyhörd för att kunna ställa följdfrågor relaterat till vad 

informanten säger. Bryman (2012) belyser vikten av att beskrivningen av situationen skall 

bli så verklig som möjlig. De infallsvinklar varje respondent har blir därför unik för varje 

intervju vilket ger ett bredare perspektiv på frågeställningarna. 

 

Respondent Yrkestitel Intervjulängd 

Respondent A Distriktsläkare 52:38 min 

Respondent B Distriktsläkare 49:03 min 

Respondent C Distriktsläkare 47: 23 min 

Respondent D Distriktsläkare 42: 27 min 

Tabell 1. Sammanställning av respondenter och intervjulängd.  

Intervjuerna bokades in utifrån respondenternas möjligheter, den inplanerade mötestiden 

var en timme, varav intervjun drygt halva tiden. Resterade tid användes för att informera om 

studien och vad den innebar för respondenterna. Samt låta respondenterna bekanta sig med 

kamerautrustningen. Därefter skedde ett förberedande arbete om var kamerorna skulle 

placeras under observationen. Intervjuerna visade sig att ta längre tid än förväntat vilket kan 

utläsas ur tabell 1. Det var ett resultat av att fler frågor dök upp kring intervjun än förväntat 

samt att respondenterna hade en mängd frågor kring studien.  
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4.3 Riktlinjer för analys 

4.3.1 Innehållsanalys  

Analysen av materialet är utformad utifrån innehållsanalysen beskriven av Hsieh och 

Shannon (2005). Det innebär att vi lät materialet själv visa på premisser som breddar 

analysen. Inledningsvis påbörjades kodningsarbetet genom att initialt markera de 

formuleringar och tankar som vi som författare uppmärksammar i materialet. Nästa steg var 

att koda de markerade passagerna till att visa på om det fanns tendenser i materialet. Det 

som inte passade in i de initiala koderna eller var för breda tilldelades nya koder. Den 

digitala arbetsmiljön inom vården är en komplex miljö där användningen och upplevelsen av 

systemen kan te sig på olika sätt, vilket innebär att koder och kategorier inte nödvändigtvis 

har en relation. Av den anledningen avser studien att använda analysen som ett medel för att 

skapa struktur snarare än att följa den till punkt och pricka. Intervjuerna kodas och 

analyseras var och för sig av författarna av studien, som sedan jämfördes med varandra. Det 

ger ett bredare perspektiv och större tendenser kan identifieras som styrks med högre 

validitet om båda parter har noterat liknande upplevelser (Boyatiz, 1998).  

4.3.2 Segmentering av videodata 

Segmenteringen utfördes genom att skapa ett observationsschema. Schemat utformades 

efter fördefinierade koder som framkom i arbetet med att bearbeta intervjumaterialet, samt 

att låta nya koder växa fram under observationerna och bearbetning av videomaterialet. 

Detta resulterar i koderna (tabell 2) blev fundamentet i det observationsschema som vi sedan 

använde oss av för segmentering av observationen.  

 

Kod Förklaring 

Sökväg Tid att ta sig från A till B 

Laddningstider Tid systemet tar på sig att utföra uppgiften 

Upprepande inmatning Systemen kräver att inmatad information måste skrivas in 
upprepande 

Låsning Systemet kräver att användaren att utföra uppgifter i en 
viss ordning 

Avbrott Systemet hänger sig 

Omloggning Systemet kräver att användaren loggar in på nytt, delas 
upp i två koder, säkerhetsinloggning och återinloggning 

Uthopp Systemet kräver ett uthopp från det befintliga systemet för 
att utföra uppgiften 

Onödiga moment Systemet kräver att användaren utför moment för 
systemets egna skull 
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Program Vilket program användaren befinner sig i 

Bristande funktionalitet Bristande funktionalitet som kräver att användaren måste 
göra mer än nödvändigt 

Kommentar En kort beskrivelse om vad som inträffar i momentet 

Tabell 2. Koder för segmentering. 

Segmenteringen av det observerade materialet matades in i Google sheet som är ett 

kalkylprogram. Valet av att använda ett kalkylprogram grundar sig i att vi hanterade stora 

mängder data som enklast struktureras upp i denna typ av program. Vidare gav det oss 

möjligheten att kalkylera fram resultat samt bygga funktioner som underlättade kodningen 

och översikten av materialet. Segmenteringen av materialet genomfördes utifrån läkarens 

aktiviteter där noteringar antecknades i kronologisk ordning. Varje moment under 

aktiviteten gavs en starttid och en sluttid för att identifiera aktivitetens tid. Till varje aktivitet 

formulerades kommentarer som beskrev situationen och läkarens agerande. Vidare gav 

funktionerna i kalkylprogrammet oss möjlighet till att ta fram statistik som kunde basera sig 

på valfri kod under en bestämd tidpunkt.   

4.4 Etiska överväganden 

Vid forskning av humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning är det av stor vikt att följa 

forskningsrådets etiska principer. De som är direkt inblandande i studien omfattades av 

individskyddskravet som innefattar informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vetenskapsrådet har definierat dessa i sin codex 

om forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, u.å.) 

Informationskravet syftar till att samtliga deltagare i studien får ta del om information om 

de premisser de deltar i studien. Samt att de alltid har möjlighet att avbryta sitt deltagande. 

För att nå ut med denna information till patienterna delades en blankett ut i börjar av 

vårdmötet där information om studien presenterades och kontaktuppgifter för ytterligare 

information. Samtyckesdokumentet kräver en underskrift där patienten stärker sin 

medverkar i studien och att de när som helst hade möjlighet att avbryta deltagandet. 

Personerna som utför observationerna fanns närvarande i anslutning till studieobjektet och 

kunde svara på ytterligare frågor gällande studien. Liknande samtyckesdokument gavs till 

aktuell vårdpersonal som deltog i studien och samma premisser informerades till dem. 

Nyttjadekravet underströks i samtyckesdokumentet vårdpersonal och patienter skrev under. 

Samtyckeskravet uppfylldes genom att samtliga deltagare får skriva på en blankett där de 

gav sitt godkännande om deltagande i studien. Konfidentialitetskravet styrks genom att all 

insamlad data behandlas konfidentiellt och inga uppgifter gavs till någon annan part.  

Enligt de riktlinjer som är framtagna utifrån lagen som behandlar forskning som avser 

människor (SFS 2003:460) krävde denna studie en etikprövning. Etikprövningsnämnden i 

Umeå godkände denna studie i april 2015. Resurser som skall garantera 

forskningspersonernas integritet tillfördes både från aktuell primärvård samt från 

informatikinstitutionen vid Umeå universitet. 
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För att säkerställa att materialet inte hamnade i fel händer placerades datamaterialet på 

en extern lagringsenhet. Detta ökade säkerheten vid användning av tredjepartsdatorer som 

användes vid videogransking och redigering. När materialet inte användes förvarades det i 

ett låst förvaringsutrymme, en säkerhetsåtgärd för att trygga deltagarnas medverkan. Detta 

åtgärder innebär att materialet inte kunde användas av obehöriga.  

4.5 Metoddiskussion 

Förenat med urvalsmetoden kan respondenterna ge en missvisande bild då datamaterialet 

kan formas genom att enbart inkludera de som är investerade i ämnet redan. Således 

försvinner perspektiv som finns från övrig vårdpersonal. Antalet respondenter kan anses 

vara lågt, dock består stor del av materialet av att dokumentera en hel arbetsdag. Vilket 

kompletterar det mindre urvalet. 

Att bedriva arbetsplatsstudier är förenat med vissa problem. När personer blir övervakade 

riskerar de att förändrar sitt beteende. Detta kan ske genom att de övervakade personerna 

försöker tillfredsställa personerna som observerar deras arbete, för att de vill nå det 

förväntade resultatet. Problematiken med denna företeelse2 är att förstå vad det är som 

påverkar och varför det inträffar är svårt att identifiera (McCambridgea, Witton och 

Elbournec, 2013). Därför är det viktigt att vara ödmjuk och kritisk till den data som samlas 

in. Samtidigt ställer det stora krav på hur vi formulerar syftet med studien till 

respondenterna. 

Studien utförs i en miljö med flera etiska premisser att ta hänsyn till. I miljön hanteras 

personuppgifter som skyddas av personuppgiftslagen (SFS 1998:204), detta innebär att all 

information gällande personens närvaro på platsen måste skyddas. Vidare befinner sig 

patienter i en förtroendeställning till vårdpersonalen. Patienten kan uppleva situationen 

problematisk om en tredjepart observerar konsultationen. Detta kan påverka upplevelsen 

negativt vilket i sin tur kan hämma viljan att prata om för dem känslig information. Det här 

handlar om vikten av värna transparens i studien och att patienterna är medvetna om att de 

kan avbryta sitt deltagande i studien när helst de vil Även under pågående 

patientkonsultation. 

I början av studien användes programvaran ChronoViz som verktyg för att utföra 

segmenteringen och kodningen av data. Detta visade sig inte fungera väl då flera 

funktionaliteter saknades som skulle underlätta kodningen. Övergången till att använda ett 

kalkylprogram fungerade väl. Detta val innebar att mer information kunde dokumenteras 

under observationerna vilket ger ett bredare underlag för analys. 

Att utföra denna studie med hjälp av Go PRO-kameror var förenat med vissa nackdelar. 

Kamerorna har en begränsad lagringskapacitet vilket leder till att de måste tömmas 

kontinuerligt och därefter laddas. Detta betyder att vi som observatörer blev tvingade att 

byta kamera vid några tillfällen vilket kan ha stört läkaren i sitt arbete. Att använda kameror 

med längre observationstid (minneskort) än de som använts i denna studie skulle vara att 

föredra. 

                                                        

 
2  Hawthorneeffekten är en term som används för att beskriva effekter av att bli övervakad och vilken 

påverkan det har på de handlingar studieobjektet utför (McCambridgea, Witton och Elbournec, 2013). 
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5 Den nuvarande digitala arbetsmiljön 

Den digitala arbetsmiljön i primärvården bygger på ett flertal vårdsystem som läkaren i 

normalt disponeras på två datorskärmar. Den vänstra skärmen används för journalsystemet 

Evry3 där majoriteten av arbetet utförs. Den högra skärmen används olika baserat på läkare, 

vissa använder den mer aktivt medan andra läkare använder den som viloplats för inaktiva 

fönster och system. Vidare används telefonen frekvent för telefonkonsultationer, den saknar 

integration med datorsystem vilket innebär att läkaren får manuellt skriva in telefonnumret 

vid varje samtal. Frånvaron av integration uppmärksammas även mellan de olika systemen, 

istället blir det personalens ansvar att samordna informationen mellan systemen. 

I den digitala arbetsmiljön har vi observerat fem olika system som läkarna arbetar i, 

bortsett från basen Evry. För prover får läkarna dels använda det inbyggda uthoppet i Evry 

men det externa provtagningssystemet RoS används nästan lika frekvent. Cross är ett system 

som används för få tillgångar till datajournaler. Mina vårdkontakter är kommunikationen på 

mail mellan läkare och patient. För att få ta del av försäkringskassans sjukintyg måste de 

använda försäkringskassans system EyeDoc. Avslutningsvis har vi Pascal för 

läkemedelsföreskrivningar. Vidare finns även systemen PAS och Prator men dessa system 

har inte dykt upp under observationen.  Ofta hoppar läkaren mellan de olika systemen för att 

utföra en uppgift. Systemen har separata inloggningar och de flesta präglas av en 

säkerhetssåtgärd som innebär att användaren måste logga in på nytt om inte systemet 

använts på tio minuter.  

Journalföringen utförs på olika sätt och vilket läkaren bestämmer, skriver de 

noteringarna själva kan de signera noteringarna direkt och det läggs inte i en kö. Samtidigt 

kan det ta mer tid för läkaren om denne skriver långsammare än talar. Alternativet är genom 

digital diktering som är kopplat till den patient läkaren har framme i systemet, som sedan 

skickas till en sekreterare. Gemensamt är att dokumentation i systemet utförs när patienten 

inte är närvarande.  

Vidare lämnas lite utrymme till möjligheter för personliga justeringar. De 

förändringsmöjligheter som existerar är förenade med problem som leder till att information 

hamnar utanför betraktningsytan eller inte går att använda. Detta är ett resultat av den 

begränsade skärmyta som finns tillgänglig. De två skärmar som finns är av mindre storlek 

och har en bristande betraktningsvinkel. 

Under patientkonsultationer varierar det vilken tillgång patienten har till skärmen, i vissa 

fall har patienten fri sikt till skärmen och i andra sitter den jämte med skärmana utan att 

känna till vad läkaren använder datorn till. Det är även upp till läkaren att berätta för 

patienten vad läkaren gör i systemet under patientkonsultationen, här finns således inga 

direktiv hur läkaren bör agera tillsammans med patienten. Ofta förbereder läkaren systemet 

innan patientkonsultation genom att ta fram relevanta program och kundfönster för att 

undgå all form av laddningstid. Vid telefonkonsultationer arbetar läkaren mer intensivt i 

systemen under samtalet, ofta har läkaren redan utfört den aktivitet som samtalet handlade 

om innan samtalet avslutats, det kan till exempel vara att förnya patientens recept. Vid en 

                                                        

 
3 https://www.evry.se/it-tjanster/industries/halso-och-sjukvard/journalforing/cross/ 
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fysisk patientkonsultation är det svårare. Läkaren upplever att dessa strategier tar fokus från 

själva mötet.  

5.1 Perspektiv på läkarens arbete i primärvårdens digitala 
arbetsmiljö  

Observationerna av datamaterialet och analysen av intervjuerna visade på ett antal teman 

som visar på den digitala arbetsmiljöns påverkan på vårdprocessen Dessa teman kommer 

vara ledande i den problematiseringen om den digitala arbetsmiljöns påverkan på läkaren. 

5.1.1 En avsaknad av översikt 

När frågor ställdes kring användarvänlighet handlade huvudsakligen kritiken om 

avsaknaden av en översikt som visar den data som finns i patientjournalen Det ligger på 

läkaren att söka upp relevant information från de olika system, fönster, uthopp och moduler 

som systemet är uppbyggt av. Två respondenter beskriver problematiken: 

Det är så många system som man måste logga in i och konstant växla mellan. Samma sak när 

man ska ut i sjukskrivningssystemen så är de så krångliga och oöversiktliga att man inte 

kommer åt den informationen i slutändan, det tar sån tid att hitta informationen. Då blir det 

så att man inte tar sig tiden att sätta sig in i den patientinformationen man skulle behöva. Jag 

har kanske 15 system som jag måste logga in i varje dag och leta efter information vilket leder 

till att jag tappar översikten och kontrollen (Respondent 2). 

De här olika uthoppen vi gör, det skulle vara en sak om man kunde ha det i samma program. 

Men eftersom man ska göra uthopp hela tiden, å många gånger låser det hela systemet. Jag 

tvingas hoppa mellan säkert tio fönster bara för att utföra en åtgärd, det tar sån tid och jag 

måste hela tiden söka efter informationen i olika fönster och system (Respondent 3).  

Respondenterna beskriver att de konstant får växla mellan olika system, uthopp och fönster 

på grund av en bristande integration mellan system. Informationen finns i olika delar av 

systemet vilket leder till att de tappar översikten och även kontrollen i deras arbete. Systemet 

saknar funktioner för att leverera relevant information till användaren, istället ligger 

ansvaret på läkaren att konstant söka efter information genom de olika platserna i den 

digitala arbetsmiljön.  

För att konkretisera och exemplifiera nämnd problematik har vi valt att följa en aktivitet 

för visa på de moment läkaren måste ta sig i genom. I följande exempel visar figuren (figur 1) 

vilka moment i kronologisk ordning som måste behandlas för att förnya ett recept åt en 

patient. Uthopp innebär en del i av ett system som behandlar en typ av uppgifter, t.ex. 

receptlistan som innefattar hantering av läkemedel. Ett fönster i uthopp har en direkt 

relation med aktivt uthopp, men att ett nytt fönster poppar upp, t.ex. ett fönster som dyker 

upp i receptlistan vid bekräftelse av att förnya ett läkemedel. 
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Figur 1. Kronologiskt flöde av att förnya ett recept.  

Figuren visar på att under en aktivitet som tar 09.13 minuter hoppar läkaren mellan 11 

uthopp och 24 fönster. Rad 14 som är det moment som läkaren arbetar längst med, är en 

direkt effekt av bristande översikt där läkaren tvingas skrolla i nästan två minuter för att 

finna rätt läkemedel. Rad 12 och 15 där läkaren läser noteringar bygger även på att finna 

information, då läkaren försöker finna rätt noteringar för att veta vilket recept som ska 
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förnyas utifrån tidigare dokumentationer. Det konstanta sökandet efter information är en 

genomgående process som läkaren får göra i systemet, vilket kan utläsas i den tid läkarna 

sitter i varje moment, som har ett snitt på enbart 18 sekunder. Det är en direkt produkt av att 

läkaren konstant tvingas hoppa mellan olika fönster och uthopp i de system som används för 

på grund av bristande översikt. Tiden går således åt att leta efter information snarare än att 

hantera information och skapa vård på grund av en frånvarande översikt. 

 

5.1.2 Ett vakuum mellan system och verksamhet 

En stor del av läkarens arbete går åt att signera, det finns olika typer av uppgifter att signera. 

Enligt systemet ska brev som läkaren redan skrivit under och skickat iväg även signeras, det 

anses lika viktigt som att bekräfta att svar från röntgen eller labbet har mottagets. En 

informant beskrev att det var så pass onödig att respondenten brukade lägga en vikt på 

Enterknappen så att den signerade av sig själv, då det inte ansågs relevant att läsa genom 

breven som vid ett tidigare skede redan bekräftats. Ett tydligt exempel på hur en bristande 

anpassning till verksamhetens faktiska innehåll och aktiviteter skapar extra arbete genom 

systemet, samt ett tydligt exempel på hur användaren också är en del av interaktionens 

utformning.  

Signeringen var ett tydligt problem vid observationen där systemet var oförmågen att 

skilja på information, vilket är ett resultat av systemet inte har en förståelse för läkarens 

praktik. Vid observationen uppmärksammades det att det externa labbsystemet RoS inte har 

möjlighet att sortera prover efter vilka som var patologiska. Det ger läkaren två val, 1) Kika 

genom tester till läkaren finner ett patologiskt provresultat, vilket enbart är möjligt om det 

finns tid (se figur 2), 2) signerar i den turordning proverna inkommit, patologiska prover 

riskerar att bli liggandes. RoS bristande sorteringsförmåga visade sig även leda till ett 

yterliggare problem vid observation. När en läkare går genom provresultat och meddelar 

patienten om detta kan det finnas andra provresultat som ligger i RoS. Skulle provresultat 

visa sig vara positivt tillskillnad från det andra provet som läkaren redan skickat ut brev om 

måste läkaren skriva ett brev på nytt. Grunden till att läkaren inte väljer att sortera på 

personnummer och signera efter personnummer beror på att då riskerar akuta provresultat 

bli liggandes. 
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Figur 2. Aktivitetsflöde när läkaren söker och hanterar ett patologiskt prov.  

Figuren visar på ett aktivitetsflöde som beskriver hur det ser ut för läkaren när denne 

försöker finna ett patologiskt provresultat. Vi ser att det tar nästan hälften av tiden att finna 

ett provresultat som ska behandlas i relation till tiden det tar att behandla ärendet. 

Systemets struktur är inte utformat efter den praktik läkarna arbetar i då skillnaden mellan 

prover är en avgörande del för läkarna. 

Vidare beskriver en respondent hur det ständiga inloggandet innebär en 

patientsäkerhetsrisk: 

Det här ständiga inloggandet tar tid och är frustrerande, dessutom skapar det jättestora 

patientsäkerhetsproblem. Det blir särskilt tydligt i labbsystemet, som jag kastas ut i var 10-15 

min på grund av inaktivitet på grund av säkerhetsskäl. När man då loggar in från journalen på 

nästa patient så kommer det in en inloggningsruta att jag måste logga in igen i labbsystemet, 

och när jag då gör det från den nya patienten i journalsystemet så kommer den gamla 

patienten upp i labbsystemet. Så det är en stor patientsäkerhetsrisk där att jag sitter och 

beställer prover där då jag sitter och tänker att det är säkert den patient som jag har framför 

mig (Respondent 4).  

Respondenten beskriver en inloggningsspärr som aktiveras efter 10 minuter inaktivitet i 

system eller uthopp. Inloggningsspärren är skapad för att öka patientsäkerheten men 

resulterar i att fel patient dyker upp. Säkerhetsskäl är en premiss som påverkar hur läkaren 

måste utföra sitt arbete vilket styr arbetet åt fel riktning genom att få upp fel patient. Det är 

en produkt av att systemet inte är anpassat efter den vardagliga praktiken - förståelsen för 

hur läkaren faktiskt arbetar har inte tagits med i kalkylen.  
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Observationen visar på att inloggningsspärren inträffar i genomsnitt tre gånger per dag 

och då när använder arbetar flitigt i ett annat system. Grunden till att det inte inträffar mer 

frekvent kan förklaras genom att läkarna är medvetna om problemet, vilket innebär att de 

håller igång systemet.  

Vid observation visade det sig även att det finns funktioner i systemet som skulle 

effektivisera vårdprocessen men som inte används av vårdpersonalen. Istället för ta till sig 

tekniken valde de att arbeta som det alltid gjort, vilket var delar av argumentet samt att de 

inte ansåg att funktionen var helt optimal, även om den hade sparat tid. Det var ett val 

hälsocentralen hade tagit vilket innebar att vårdpersonal fick anpassa sig därefter oavsett om 

de höll med eller inte. Ett exempel på detta var att en respondent skrev ut ett papper för att 

sedan gå med det till en låda som sedan skulle sättas upp en lista för bevakning. Vidare var 

respondenten att hitta en lösning för att själv komma ihåg bevakning av patienten,  

5.1.3 Laddningstid 

Systemets laddningstid är något som upplevs som frustrerande för läkarna vid arbete i den 

digitala arbetsmiljön. Under laddningstiden låser sig systemet på ett vis att läkaren inte har 

någon möjlighet att utföra något annat. Laddningstiden tar inte bara tid och skapar stress för 

användaren, utan påverkar även patienter under konsultation: 

Vanligaste saken är ju väntetiden, dagligen måste jag be patienter om ursäkt varför jag sitter 

och bara tittar på bildskärmen. Det känns inte bra och är också en källa till varför jag tappar 

fokus på det jag håller på med (Respondent 4).   

Informanten beskriver hur väntetiden påverkar konsultationen samtidigt som informanten 

visar på hur det blir en vidare efterverkan i form av att tappa fokus på uppgiften. En annan 

informant beskriver hur systemet påverkar konsultationen:  

Jag måste logga in och hålla igång ett system sen prata lite grann, sen börjar man leta upp rätt 

undersökningar sen klickar man där och väntar på att undersökningen ska laddas upp. Så det 

förstör hela tiden mötet, man är hela tiden någon annanstans eftersom jag måste ägna sån tid 

åt systemet för att det inte ska ta tid (Respondent 3). 

Även utifrån detta citat ser vi hur ett långsamt system tar fokus från läkaren under en 

konsultation. Intressant här är att istället för att låta systemet ta den tid det tar väljer 

informanten att ägna tid åt att förminska systemets laddningstid genom att hålla det aktivt. 

Systemet har med andra ord skapat ett ytterligare moment för läkaren under konsultationen.  

Vidare vill vi med observerade data visa på hur laddningstiden påverkar arbetsflödet för en 

läkare (se figur 3). De moment som tar längst tid att ladda går att utläsa i figuren. 
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Figur 3. Laddningstid i ett aktivitetsflöde.  

I figuren kan vi följa vilken laddningstid som påverkar flödet när läkaren ska förnya ett 

recept. 01:45 minuter går åt laddningstid vid en aktivitet som totalt tar 11:42. Det sätter 

laddningstiden i en kontext där vi ser hur laddningstiden skapar små avbrott i läkarens 

arbetsflöde. I flödet är majoriteten av laddningstiden mindre antal sekunder, vilket kan 

ifrågasätta vilka krav som är rimliga att ställa på systemet. En respondent tar upp frågan och 

menar på att med dagens teknik finns det befogenhet för att förvänta sig bättre: 

Många journalsystem klarar inte av den mängden av data, trafik och synkronisering. Det är 

fokus på patientsäkerhet och krypterat data. Men vi har ju hårdvara idag som skulle kunna 

klara av det på millisekunder, men vi väntar betydligt längre än så, allt detta adderas upp. Jag 

kan inte förstå det. Jag skulle aldrig acceptera laddningstiden på min privata dator men i 

arbetet har jag inget val (Respondent 4). 

Respondenten beskriver att vårdssystemen inte kan hantera den mängd data som överförs 

vilket resulterar i laddningstid och att det finns kapacitet för att undgå laddningstiderna. 

Slutligen drar respondenten en viktig parallell och visar på att vad som är standard i 

arbetslivet skulle denne aldrig acceptera utanför arbetet.  

Vidare har vi sammanställt den totala laddningstiden i tabell 3. Vi har enbart tagit hänsyn 

till laddningstid som är över tre sekunder. Resultatet baserar sig på ett slumpmässigt urval 

från respondenternas användning i systemen.  
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 Tidsintervall Laddningstid i minuter 

Per timme 2.5 

Per arbetsdag 20 

Per vecka 99 

Per månad 397 = 6.40 timmar 

Tabell 3. Laddningstid i olika intervaller. 

I tabellen demonstreras resultatet av laddningstiden i olika intervaller. På en månad går det 

således 6 timmar och 40 minuter per läkare i ren laddningstid, informationen är baserad på 

både administration och patientkonsultation. I laddningstid har vi enbart tagit hänsyn till 

den tid systemen tar i ren laddningstid, de inloggningsfönster och andra moment som dyker 

upp innan användare faktiskt befinner sig inne i systemet är inte inkluderat. Grunden till att 

vi inte tagit med dessa moment beror på att det i vissa fall är användaren som av olika 

anledningar tar tid.  

5.1.4 Avbrott och sökvägar konsumerar tid 

Avslutningsvis har vi problematik kring funktionaliteten som lever i sin enskildhet i den 

digitala arbetsmiljön, vilket ska förstås som att de bristande funktionerna inte i sig har en 

relation men likväl påverkar läkarnas dagliga arbete i den mån att vi valt inkludera det i 

resultatet.  

Ofrivilla avbrott i systemet är något samtliga respondenter uttrycker. Följande citat 

belyser problematiken: 

Man blir så stressad, man har redan tiden så mycket arbete att utföra och det gå så trögt att 

göra att systemet hänger sig, vilket inträffar regelbundet.  Det blivit lite bättre, men 3-4 ggr 

per dag hänger sig systemet tidigare. Allt det där skapar en stress och det är ett stor 

arbetsmiljörisk. (Respondent 2) 

I morse tror jag det hängde sig helt och hållet. Det var bara att stänga ner och börja om, det 

händer några gånger i veckan men jag börjar bli luttrad. (Respondent 1) 

Jag känner inte att jag har kontroll över min vardag. Det kan vara nån dag. På 

måndagsmorgon brukar det alltid vara problem att komma in på datorn. Och ibland kommer 

man inte in överhuvudtaget, men det får man acceptera, vad annars ska jag göra (Respondent 

3). 

Dessa avbrott i olika former betyder att läkaren från spendera onödig tid på att lösa dessa 

avbrott. Som respondent 2 uttrycker sig är det en källa till stress och en arbetsmiljörisk. Både 

respondent 1 och 3 uttrycker så är dessa avbrott normala för det dagliga arbetet. Detta 

betyder att de blir internaliserade i vårdprocessen. Vilket kan betyda att visa moment kan 

vara svåra att avgöra om de beror på att systemet tvingar de till att arbeta på ett visst sätt 

eller om det är ett resultat av hur systemet fungerat tidigare. 
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Figur 4 är ett utdrag ur vårt observationsschema som visar på hur en respondent stöter på 

avbrott under uppstart.  

 

Figur 4. Aktivitetsflöde vid uppstart av system.  

Figuren visar på hur respondenten inte får upp den information som krävs för att ta sig in i 

systemet. Det innebär att läkaren måste starta om hela systemet för att tillslut få tillgång till 

rätt information så att vederbörande kan logga in.  

Dessa avbrott visar sig inte endast genom att systemen låser sig eller hänger sig utan kan 

även bero på att informationen inte syns. Det innebär att läkarna måste justera 

bläddringslisterna i en specifik vy för att se informationen. En annan aspekt som påverkar 

sökandet efter information är vilka verktyg som används, vilket en respondent lyfte som 

problematiskt: 

Det tidigare systemet byggde på att arbeta mycket med kortkommandon, man jobbade utan 

mus. Sen när vi fick det här var vi tvungna och ha mus och då efter två veckor hade alla 

musarm. Det gick inte att bara använda med mus, man var tvungen och släppa och flytta 

mellan tangentbord och mus hela tiden. Så det vart en praktisk försämring (Respondent 1). 

Övergången till det nuvarande systemet har inneburit mer arbete med mus vilket är ett 

ineffektivt arbetsätt där läkaren konstant måste växla mellan mus och tangentbord. Med 

bakgrund av de menyer och rullgardiner som läkaren måste gå genom för att finna rätt 

uppgift kan arbetssättet vara tidskrävande. Vilket anspråk det tar i tid kan vi genom 

observation finna. Vi studerade antal steg det tog för att utföra en uppgift, vilket även mättes 

i tid där vi tog beräknade på det genomsnittliga antalet som inträffar per timme, där vi 

enbart tog med moment som hade tre eller fler steg (se figur 5).  
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Figur 5. Sökväg i antal steg och tid per timme.  

Denna tidsåtgång beror på utformningen av systemet, att manuellt lösa denna uppgift. Samt 

har läkarnas kunskap om systemets kunskap en påverkande faktor.  Som figuren visar tar 

dessa moment olika tid i anspråk. Detta beror på hur sökvägen är utformad. Många 

funktioner är placerade i flera undermenyer, vilket i sin tur kräver att användaren navigerar 

till målet i flera steg. En aktivitet som inte används ofta tar således ofta längre tid. Vissa 

moment i sökvägen har en funktion, exempelvis sökvägen till att utföra en diktering avgör 

vilken typ av diktering det är.  

Tabell 4 visar på hur mycket tid läkaren spenderar för att nå målet med sin aktivitetet i 

form av att hitta rätt funktion. 

 

Tidsintervall Söktid i minuter 

Per timme 2.30 

Per dag 18.40 

Per vecka 92 

Per månad 368 minuter ≈ 6 h 

Tabell 4. Sökväg i olika tidsintervaller. 

Som figuren visar ackumuleras tiden till att uppgå till 6 timmar i månaden, bara för att 

navigera i systemet. Generellt är detta tid som inte har någon funktion utöver att ta sig från 

plats a till b. Detta påverkar i sig arbetsflödet för läkarna, då de måste spendera tid på att 

navigera i systemet. Detta visar sig genom att läkarna måste förbereda sig innan en 

konsultation med patient och öppna de system de tror är relevanta för konsultationen, för att 

inte spendera denna tid under själva konsultationen. Detta betyder att tid som skulle kunna 
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användas till annat innan konsultationen går åt till att förbererda sig eftersom systemet 

kräver det. 

6 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussion bygger på TEAS som teoretiskt ramverk för att förstå större konsekvenser 

av resultatet, samtidigt kommer resultatet problematiseras med stöd av reflektioner som 

dykt upp under studiens förlopp. Relaterad forskning vävs in för att få perspektiv på studien 

samtidigt som den visar på studiens relevans i relation till övrig forskning.  

6.1 Integration mellan vårdsystemen är läkarens ansvar 

I resultatet framkommer det att den digitala arbetsmiljön medför en rad olika fönster, 

system, moduler och uthopp som skapar en frånvarande överblick. Istället blir det läkarens 

ansvar att samordna informationen och skapa struktur. I resultatet ser vi att läkaren tvingas 

hoppa mellan olika system för att få en övergripande bild av patienten, det leder till att 

läkaren måste i mån av tid prioritera vilken information som anses relevant för att få en 

övergripande bild av patienten. Kaptelini och Bannon (2012) menar att integrativ teknologi 

möjliggör friktionsfri övergång mellan olika system och att den ska baseras på vad som är 

väsentligt utifrån mänskliga aktiviteter. De väsentliga mänskliga aktiviteterna i 

sammanhanget är tillgång till information, för att läkaren ska kunna bedriva en 

patientsäkervård behövs en mängd information behandlas, därav är det av stor vikt att 

information är åtkomlig på ett användarvänligt sätt vilket det inte är idag.  

Informationsåtkomstens betydelse är något Ahmed et al (2011) framställer som en tydlig 

faktor för vårdprocessens resultat. Arbetsbelastningen var av stor variation baserat på hur 

effektiv informationsåtkomsten var. Vilket blir tydligt i vår studie där sökandet av 

information tog lika lång tid som hanteringen av information i vissa moment.  

Den digitala arbetsmiljön är idag uppbyggd med system från olika leverantörer, vilket i sig 

innebär att en integration mellan systemen inte är genomförbar. Denna problematik belyser 

Larsson och Malmbo (2014) i sin studie om interoperabilitet mellan de olika systemen i 

vården. De externa uthopp som utförs under läkarens arbete är inte synkroniserade med de 

andra systemen, detta betyder att läkaren själv måste föra över information mellan de olika 

systemen.  Detta skapar en onödig arbetsbelastning för läkarna. En brist i studien är att vi 

enbart studerat läkarens perspektiv, vilket innebär att vi förlorar det perspektivet från 

beslutsfattare som tagit det medvetna disintegrerade valet.  

De olika uthopp läkarna måste göra segmenterar arbetsflödet till att bestå av olika 

moment, där de måste hämta information från olika platser i systemet. Så som Zhou, 

Ackerman och Zheng (2011) skriver skapar dessa vårdsystem inte ett naturligt flöde, utan 

användarna måste skapa metoder för att lösa de problem de ställs inför. Liknande resultat 

visar även vår studie. När systemen inte är integrerade med varandra kräver det som tidigare 

nämnt att läkaren aktivt söker upp informationen. Krångliga sökvägar och långa 

laddningstider bidrar till en segmentering av arbetsflödet. Detta visar på det glapp som 

skapats mellan verksamheten och läkarnas strategier för arbetet. Olika system 

implementeras för att täcka ett behov. Detta system bidrar till att skapa en än mer komplex 
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miljö som läkaren måste navigera i. Som resultat av detta blir ett från början smidigt och 

snabbt system ett svårhanterlig och långsamt system.  

6.2 Låg grad av anpassningsbarhet 

Tidigare nämnd problematik handlar om att det ligger på läkarnas ansvar att organisera 

informationen, i följande punkt argumenteras vikten och möjligheterna till anpassning. 

Systemets utformning är inte anpassad efter den praktik läkaren arbetar inom, vilket innebär 

att läkaren måste skapa sina arbetsrutiner inom de ramar systemet tillåter.  Inledningsvis i 

metodkapitlet argumenterade vi för valet av en arbetsplatsstudie med stöd av Suchman 

(1987) resonemang att individens handlingar är en produkt av omgivningen. Resonemanget 

visar sig vara relevant i resultatet, då läkarna i vissa moment oberoende av deras motiv 

föreskrivs att agera på ett visst sätt baserat på vårdsystemens struktur.  

Kaptelinin och Bannon (2012) menar att utformningen av digitala artefakter blir 

problematisk när designern, isolerad från slutanvändaren, fastställer villkoren för ett system. 

Istället för att skapa rigida system som användaren får anpassa sig efter menar författarna 

att utformningen i system ska ge möjlighet för användaren att skapa sin egna struktur. 

Systemets förståelse för kontexten är avgörande för ett välanpassat system, därför menar 

författarna att system måste ha möjlighet att ta hänsyn till kontexten. I detta fall förse 

läkaren med metoder och verktyg för att kunna forma system utifrån sin miljö.  

Ahmed et al (2009) beskriver allvaret i system som inte förstår sig på kontexten. Studien 

visar på att risken felbedömningar och problem på grund av systemet har en direkt relation 

med den mån system är anpassad efter vårdprocessen. Vilket förstärker det resultat följande 

studie visar på samt vikten av att de som förstår sig på miljön måste ha en ökad påverkan i 

systemets utformning.  

Den traditionella synen på systemutveckling där informatiker dikterar systemets 

utformning kan ifrågasättas. Däremot är det viktigt att inte glömma bort att beställaren även 

har ett ansvar, det är trots allt beställaren som representerar verksamheten som systemet ska 

implementeras i. Det är informatikernas ansvar att leverera en produkt som lever upp till de 

ställda kraven, men är kraven för dåligt ställda ligger inte problemet någon annanstans.  

6.3 Vem är tidstjuven?  

I resultatet framkommer det att laddningstiden i den digitala arbetsmiljön skapar stress hos 

läkarna samtidigt som det påverkar möjligheterna till att bedriva en patientsäker vård. 

Vidare har respondenterna förklarat på hur det påverkar det personliga mötet under 

patientkonsultationen. Skoglund (2012) menar att vårdsystemens laddningstid är direkt 

avgörande för huruvida en läkare kan disponera sin tid vid en patientkonsultation. Vilket 

även går att bekräfta utifrån vår studie, på så vis finns det moment där den digitala 

arbetsmiljön dikterar villkoren för vårdprocessen.  Således kan studien stödja att 

vårdssystemet tar tid och påverkar möjligheten till vård, däremot utesluter det inte att 

systemet är den enda tidstjuven.  

Under observation uppmärksammades att systemet inte används till sin fulla potential 

genom att ignorera funktioner som skulle förenkla arbetsprocessen. Istället för att använda 

en funktion för bevakning i systemet väljer en hälsocentral att göra som de alltid gjort - 
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analogt och manuellt, vilket tar mer tid än vad systemet erbjuder. Beslutet att arbeta analogt 

och manuellt gäller alla på hälsocentralen, oavsett om det finns vårdpersonal som vill nyttja 

systemets funktioner. Problem som härleder till beslut från verksamheten är en faktor som 

studien inte tagit hänsyn till, det är inte osannolikt att det finns flera strukturella beslut som 

resulterar i en ineffektiv vårdprocess på grund av medvetna val att inte nyttja de stöd som 

finns i vårdssystemen. En diskussion som är relevant är varför inte den digitala arbetsmiljön 

nyttjas fullt ut, antingen vill vårdpersonal inte förändra sitt arbetssätt trots möjlighet till 

effektivisering, alternativt anser inte vårdpersonal att systemets stöd är optimalt nog, 

möjligtvis en kombination av de två. På samma sätt som systemet bär ett ansvar att uppfylla 

de behov som krävs för en patientsäker vård genom att erbjuda ett responsiva system, så bär 

personal och ledning ett ansvar för att skapa tydliga riktlinjer för hur systemet ska användas 

till sin fulla kapacitet. Ciborra (1996) beskriver att verksamheter har ett ansvar att behandla 

system som en gäst i organisationer, vilket innebär ett omhändertagande där potentiella 

lösningar ses som värdeskapande istället för att behandla systemet som ett statiskt verktyg 

som enbart ska tjäna användaren baserat på deras förväntningar. Vilket är en relevant poäng 

i sammanhanget för vårdpersonal och ledningen på hälsocentraler. Istället för att styra 

användningen av ett system på ett förutbestämt vis bör vårdpersonal vara ödmjuka inför 

alternativa användningsområden som systemet möjliggör.  

En väsentlig anledning till att använda systemet till dess fulla potential grundar sig i den 

attityd användaren har till systemen. Makam et al (2014) beskriver hur vårdpersonalens 

attityder är en direkt produkt av tidigare erfarenheter. Vilket är relevant i vår studie då 

inställningen mot den digitala arbetsmiljön är tydligt negativ och kan således vara en 

konsekvens av tidigare system, med andra ord är det viktigt att lyfta frågan om all kritik är 

relevant kritik. Det kan finnas en inställning bland vårdpersonal som redan dömt ut den 

digitala arbetsmiljön vilket resulterar i att läkare inte tar till sig de möjligheter som finns i 

vårdssystemen och vårdpersonalen blir således även en faktor till ineffektiv vård. 

7 Slutsats 

Studiens syfte var att undersöka hur den digitala arbetsmiljön påverkade läkaren i sitt 

arbete. I studien har intervjuer och observationer studerats och analyserats vilket har 

resulterat i följande slutsatser i relation till studiens frågeformulering: 

● Den digitala arbetsmiljöns bristande integration mellan systemen innebär att 

ansvaret för att samordna information faller på läkaren Det resulterar i en ökad 

arbetsbelastning där tid går åt att skapa struktur och söka efter information snarare 

än att behandla informationen och skapa vård.  

● Systemets struktur är inte anpassad efter läkarens aktiviteter. Det innebär att 

systemet riskerar en patientsäker vård genom att inte ta hänsyn till de moment som 

läkaren anser vara av kritisk karaktär i vårdprocessen.  

● Studien visar på att det finns betydande tidstjuvar i den digitala arbetsmiljön, 

däremot ska inte systemet stå som ensam ansvarig tidstjuv då vårdpersonal väljer 

bort funktioner i systemet som skulle effektivisera vårdprocessen. 
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En allmän slutsats i vården baserad på studien är svår att fastställa på grund av urvalets 

storlek. Studien ska ses som en pilotstudie med ett bidrag till vidare forskning kring den 

problematik som har lyfts i och med vårdens digitala arbetsmiljö. Studien visar på den 

betydande roll den digitala arbetsmiljön har för vårdprocessen. Av den anledningen är det av 

stor vikt att fortsatta studier kring ämnet bedrivs för att kunna bibehålla en patientsäker 

vård.  

7.1 Vidare forskning 

En ökad förståelse om hur de nuvarande IT-systemen och framtida IT-system påverkar 

vården och dess verksamhetsstruktur bör utföras i större omfattning. Ett större urval skulle 

skapa ett mer generaliserbart resultat vilket skulle skapa större incitament till förändring. I 

direkt relation till denna studie bör andra vårdprofessioner studeras. Hur påverkas deras 

arbete av den digitala arbetsmiljön och dess system. Ytterligare perspektiv som bör 

eftersökas är utvecklarna och kravställarnas perspektiv. Idag tenderar digitaliseringen ses 

som naturlig och en viktig förutsättning för en utvecklad och bättre vård för patienterna. 

Digitalisering i den fas som den nu går in i är ett paradigmskifte och ett större fokus bör 

sättas på patienten hur deras vårdsituation påverkas av de digitala journalsystemen. Även 

den relaterade forskningen utgår från verksamheten eller vårdpersonalens perspektiv. Detta 

betyder att de upplevelser patienten har är dåligt dokumenterade i relation till användningen 

av de digitala journalsystemen.  

Studier som utforskar om den digitalisering som nu pågår är den rätta vägen att gå, det 

pågår redan idag studier som behandlar andra former av artefakter än stationära datorer, 

som saknar mobilitet och möjlighet att stödja interaktivitet bortom skrivbordet. Detta skulle 

ge bättre förståelse för hur nya tekniker kan implementeras i verksamheten.   

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) och patientdatalagen (SFS 20008:355) som har 

övergripande påverkan på hur verksamheten i primärvården bedrivs bör studeras. Studien 

visar på att dessa lagar används som motiv till det förändringsarbete som sker i relation till 

det digitala journalsystemet. I många fall upplevs denna förändring som negativ enligt 

läkarna. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 
 

● Hur upplever du av den digitala arbetsmiljön? 

○  Baserat på olika sammanhang (administration/patientkonsultation) 

 

● Hur påverkas du av den digitala arbetsmiljön?         

○  Tvingas du arbete på ett visst sätt? 

 

● Under vilka situationer blir du påverkad av den digitala arbetsmiljön? 

○  Skapar dessa moment vård för patienten? 

○  Hur påverkas patientkonsultationen av den digitala arbetsmiljön? 

 

● Hur påverkas patienten av det arbete som sker utanför själva mötet med patienten? 

 

● Hur ställer system krav på IT-kompetens bland personalen? 

○  Hur eftersöks hjälp om problem uppstår under användning av systemen? 

○  Hur sker utbildningen som behandlar användningen av vården? 

 

● Upplever du att systemet bidrar till ineffektiv vård, varför, hur? 

○  Finns det onödiga moment och hur uttrycker de sig? 

○  Finns det komplicerade moment och hur uttrycker de sig? 



Bilaga 2 

 

Bilaga 2 

Observationsschema 

Uppdelat i två delar.  
 

 

 


