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Populärvetenskaplig sammanfattning
Tillverkningen av patientanpassade trakealkanyler vid Nationellt respirationscentrum
(NRC), Danderyds sjukhus har under de senaste 30 åren stått för patientnytta med
enastående kvalitet. Utprovningen och tillverkningen är världsunik men sårbar. Då NRC är
starkt personberoende och känsligt för störningar såsom pensionsavgångar har detta
examensarbete genomförts kring tyst kunskap och en datorbaserad programvara har
utvärderats i syfte att generera beslutsunderlag för vidareutveckling av verksamheten. Ett
medvetet försök har gjorts att göra arbetet tvärvetenskapligt med följande två delar:
En teknisk förstudie av ett system för produktdatahantering (s.k. PDM-system1) har
kombinerats med en företagsekonomisk kartläggning av den tysta kunskapen. Tillsammans
med en konsekvensanalys finns nu ett brett underlag innan en eventuell implementering av
PDM-systemet. Dessutom har förslag på framtida examensarbeten vid NRC tagits fram.
Metoderna för den tekniska förstudien har varit flera vanligt förekommande testmetoder
för mjukvaror. Kunskapskartläggningen baserades på en relativt nyutvecklad
intervjumetod kallad epitet för tyst kunskap (ETK).
Resultatet visar att detta produktdatahanteringssystem är starkt beroende av och kopplat till
användarnas vana av dagligt CAD-arbete2. NRC:s, och därmed patienternas, nytta av
systemet blir avhängigt ett beslut kring ett byte av arbetsprocessen till att kretsa runt CAD.
Särskilt när detta skulle innebära utbildning och eventuellt nyanställningar. PDM-systemet
bedöms som lämpligt att lagra och organisera data vid en CAD-orienterad arbetsprocess
medan det bedöms som inadekvat för kunskapsorganisation. Rekommendationen blir att
fortsätta den påbörjade kunskapskartläggningen och vidare analysera medicinteknikernas
kunnande i framtida examensarbeten för att möjliggöra effektiva och, i viss mån,
framtidssäkrande nyanställningar vid en eventuell verksamhetsexpansion.
Den nyttovärdering och analys av mjukvarutesterna talar ett tydligt språk där ”low-tech” lösningar och förbättringar av rekommenderas framför implementering av komplexa
programvaror. Verksamhetens beroende skulle i det senare fallet bara skjutas från
personberoendet av medicinteknikerna till programvaruleverantörererna utan nytta för vare
sig patienter, sjukhus eller landsting.
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1 Inledning
Detta examensarbete handlar om en komplex väv av problematik på en specialistklinik
vid Danderyds sjukhus; Nationellt respirationscentrum (NRC). Sedan 1970-talet har
klinikens läkare, sjuksystrar och tekniker samarbetat för att ge långtidspatienter med
trakealkanyl en bättre vård än den som ges vid vårdcentraler och hos öron-näsahalsläkare (ÖNH). Ett av huvudproblemen är att stora delar av personalstyrkan befinner
sig i pensionsålder och den förvärvade erfarenheten riskerar att gås om intet utan
insatser. Ett annat är det starka personalberoendet i tillverkningen av kanylerna samt att
kanyldokumentationen i form av kanylritningar är otydliga och öppna för feltolkningar.
Tanken finns hos verksamhetschefen vid NRC att dels klara pensionsavgångarna men
även att vidareutveckla NRC mot kunskapsspridning. En idé kring ett europeiskt
kompetenscentrum finns med i framtidsplanerna. För att kunna svara på vad som kan
och bör göras krävs ett brett beslutsunderlag kring tekniska, medicinska, ekonomiska
och organisatoriska frågeställningar. Detta examensarbete bereder underlag för några av
de tekniska och behandlar även delvis vissa av de organisatoriska.
Delar av arbetet har skett i samarbete med KTH-studenten Erik Mårtensson, oftast som
bollplank men även i form av delgemensam textutformning vilka anges nedan: Avsnitt
”1.2 Nationellt respirationscentrum (NRC)”, ”Appendix II. Trakeal kanylering –
historia”, ”4.2.3 Medicinskt regelverk”. Dessa avsnitt återfinns även i stor utsträckning i
Eriks examensarbete.
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1.1 Disposition
Detta kapitel behandlar dels NRC:s historia, verksamhet och personal men även i ”1.3
Examensarbetet” hur arbetet kom till stånd.
Uppsatsens målgrupper är flera (läkare, tekniker och akademiker) så de teoretiska
avsnitten som läsaren kan vara väl bekant med kan läsas rekursivt, om alls. Till exempel
kan en läkare troligen hoppa över ”4.1.4 Terminologi inom sjukvården” och ”4.2
Medicinsk ram” och likaså kan en tekniker skumma igenom ”4.3 Teknisk ram” etc.
Uppsatsens syfte och mål redogörs för i kapitel 2 som i kapitel 3 följs av de
frågeställningar som ska besvaras samt valda avgränsningar. Kapitel 4
Begrepp och teoretiska ramverk” innehåller generell information om begreppen
kunskap, kunnande och tyst kunskap. Kapitlet fortsätter med medicinska termer och
information om trakealkanylering; till nytta mest för läsare med teknikbakgrund. I
samma kapitel finns en teknisk ram kring IT-system i vården och vad som är på gång
nationellt, de aktuella mjukvarutyperna samt hur dessa brukar utvärderas.
Kapitel 5 motiverar och förklarar arbetets två huvudmetoder i detalj och kopplar teorin i
kapitel 4 till verksamheten på NRC; hur det rent praktiskt gått till. I fallet med
utvärderingen av programvaran DesignDataManager (DDM) motiveras även vilka
testaktiviteter som valts ut samt hur dessa genomförts.
Kapitel 6 ”Resultat” presenterar examensarbetets resultat i tre huvudavsnitt. Det första
”6.1 Verksamheten” på en form som nära överensstämmer med formen för förstudier
inom Stockholms Läns Landstings projektmodell ”Projektil”. Detta för att möjliggöra
för Danderyd sjukhus IT-avdelning att driva vidare examensarbetet som ett IT-projekt
är slutfört. 6.2 presenterar DDM-utvärderingen i detalj och 6.3 innehåller en
sammanfattning över kartläggningen av tyst kunskap och kunnande.
Kapitlet ”7 Analys” utgår från teorin och analyserar resultaten medan ”8 Diskussion”
kopplar analysen till både NRC:s verksamhet och författarens egna kunskaper samt tar
upp förslag på framtida studier och examensarbeten. Slutsatserna i kapitel 9
sammanfattar de tre tidigare kapitlen.
Bilagorna utgörs av olika checklistor, enkäter och sessionscharter som använts i arbetet,
processdiagram och dokumentation för arbetet på NRC samt en förslagslista på framtida
examensarbeten vid NRC och Medicinteknisk avdelning (MTA).
”Appendix I. Kartläggning av tyst kunskap med ETK metoden” innehåller den
fullständiga företagsekonomiska studien och ”Appendix II. Detaljer kring trakeal
kanylering” utgör en medicinsk fördjupning i trakeal kanylering.
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1.2 Nationellt respirationscentrum (NRC)
1.2.1 H istoria
I början av 1970-talet blev intensivvårdsläkaren Gillis Andersson vid Danderyds
sjukhus engagerad i patienter med postpoliosyndrom3 och andra patienter behövande
trakeostomi4. De flesta av dessa mottagningspatienter5 fordrar mekanisk ventilation
under sömn och är rörelsehindrade så en månatlig besöksrutin utarbetades för att stödja
dem och minimera komplikationer i hemmet. (Björling, 2007)
NRC:s historia går tillbaka till 1982, då med namnet Andningsdispensären. Den
explicita målsättningen var och är att stötta patienter med långtidstrakestomi, särskilt de
vars läkare inte hittat en passande kanyl i det kommersiella standardutbudet. Med stötta
menas här att kunna leva ett mer aktivt liv och att öka sin livskvalitet med färre
sjukhusdagar m.m. (Markström 2007b)
1998 godkändes NRC av Läkemedelsverket för kanyltillverkningen. Ansvaret för
kanylens funktion och konstruktion överförs nämligen från tillverkaren av
grundkanyler, lim och annat till NRC vid modifikationsögonblicket. Läkemedelsverkets
författningssamling (LVFS) föreskriver att specialanpassade produkter delvis har andra
krav att uppfylla än massproducerade medicintekniska produkter. Se avsnitt
”4.2.3 Medicinskt regelverk” för detaljer. (Markström, 2007b)
1.2.2 Dagens situation
Verksamheten är multidisciplinär med läkare, sjuk- och undersköterskor, sjukgymnaster
samt, de för arbetet centrala, teknikerna. Ersättnings- och avtalstekniska skäl på
Danderyds sjukhus medför att teknikerna är uthyrda till NRC från den medicintekniska
avdelningen (MTA) på sjukhuset men sitter till allra största delen i NRC:s lokaler och
arbetar, nära undersökningssalarna. En ny patients undersökning, kanylutprovning och
tillverkning tar i ca 15-20 timmar i anspråk för NRC och utförs under tre på varandra
följande dagar. (Markström 2007b) Under åren har det växt fram en tillverkningsprocess
hos teknikerna som kortfattat ser ut som följer6:
1. I samråd med läkare och sjuksköterska undersöks patientens trakeostoma7,
trakea8 och hur en eller flera standardkanyler passar patienten. Oftast används ett
bronkoskop9 för detta arbete men i speciella fall utelämnas detta.
2. Tekniker tar måttanteckningar m.m.
3

Ett tillstånd som kan uppträda hos patienter med polio, vanligen flera årtionden efter det ursprungliga
insjuknandet; drabbade muskler börjar tappa ytterligare i kraft och andra muskler som förefallit
opåverkade börjar försvagas. (Lundh, et al., 2001)
4
Trakeostomi är ett litet kirurgiskt ingrepp som innebär att en öppning (trakeostoma) tas upp i luftstrupen
(trakea) på halsens framsida strax nedanför struphuvudet (larynx) mellan den fjärde och femte
broskringen. Antingen vid någon form av andningshinder i eller ovanför struphuvudet eller vid långvarig
respiratorbehandling. (Lundh, et al., 2001) Se avsnitt ”4.2 Medicinsk ram” för detaljer.
5
Patienter som ej är inlagda på en vårdavdelning.
6
Detta är ett ungefärligt patientscenario med avseende på främst MTA-teknikernas verksamhet, som i sin
tur är en del av NRC:s totala arbetsprocess, se bilaga F. En kanyls livscykel sammanfattas även i
tillståndsdiagrammet ”Figur 1” på sidan 7.
7
Öppning genom halsen till trakea för att skapa fri andningsväg.
8
Luftstrupen.
9
Böjligt undersökningsinstrument med antingen fiberoptik eller lins plus kamera i änden för
undersökning av luftvägarna inifrån. (Lundh, et al., 2001)
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3. En kanylbeställning på ett antal kanyler, oftast mellan 1-4, görs av läkaren till
teknikernas inkorg och en tekniker registrerar jobbet vid inkorgstömning i en
arbetsplaneringsdatabas. Detta är vad som betecknas som ett kanylsystem.
4. Om det är en ny patient skriver teknikern en deklaration på en prototypkanyl
baserad på beslutet från undersökningen och den kunskap han har om material
m.m. Alternativt tar han fram ritning och specifikation från arkivskåpet om
patienten redan har ett kanylsystem hos NRC.
5. Material (kommersiell grundkanyl, m.m.) hämtas från lagret och läggs
tillsammans med deklarationen/specifikation+ritning i en egen korg under
tillverkningen. Det är alltså skillnad på vad som tillverkas; en prototyp i fallet
”ny patient” ett helt system (1-4 stycken) eller ”fler kanyler av samma”.
a. Specialfallet där kanylen som tillverkas är av en helt ny typ med ett nytt
material eller ett nytt lim görs så två axiella, förstörande dragprov för att
säkerställa hållfastheten; 150N för limfogen och 200N för eventuellt
materialbrott10.
6. Kanylen/-erna tillverkas och provas ut på sal dagen efter undersökningen för
eventuella justeringar. Om inga behövs kan ibland teknikern tillverka systemet
till patienten samma dag, annars görs kanylerna klara för leverans dagen efter.
7. En månatlig rutin rullar igång då patienten besöker/skickar in kanylen för
inspektion och kontroll av kanylens utseende och färg. Vid besök prövas även
passformen i trakea och vid stomat samt eventuell tillväxt av
granulationsvävnad11 undersöks.
Nedan har ett försök till en förenklat tillståndsdiagram för en kanyl skissats fram för att
tydliggöra dess livscykel (främst MTA-delen) för läsaren att referera tillbaka till:

10

Se punkt 10 i bilaga F ”Tillverkning av specialanpassad trakealkanyl”.
Nybildningsvävnad bestående av en cell- och blodkärlsrik bindväv, t.ex. på ytan av ett sår under
läkning. (Lundh, et al., 2001)

11

6

Figur 1: Kanyltillverkningsprocessen - MTA-delen
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1.2.3 Kompetens och kunskap
Spetskompetensen vid NRC är mycket väl ansedd av patienter, sjukhusets ledning samt
öron-näsa-hals (ÖNH) läkare både i och utanför Stockholms landsting. Rent praktiskt är
verksamheten arbetsintensiv och starkt personberoende och därför ej tillgänglig i någon
större utsträckning utanför Stockholms läns landsting. Det sker ett mindre antal
utbildningsinsatser per år där representanter för de olika yrkesgrupperna presenterar dels
trakealkanylområdet i detalj och dels NRC:s verksamhet för besökande grupper av
sjuksköterskor och läkare. (Friberg, 2007) Merparten av modifieringarna som
genomförs är av enklare sort; t.ex. fenestreringar och omformning av kanylvinge, ibland
byts till och med bara en standardkanyl ut mot en annan. (Markström, 2008)

1.3 Examensarbetet
Tillverkningstekniker, materialvetenskap och verksamhetsutveckling är områden som
utvecklats starkt de senaste decennierna. Tillsammans med verksamhetscheferna på
både NRC och MTA samt ett flertal tekniker diskuterades idéer och möjliga vägar att
utveckla och rusta NRC för framtiden. Ett antal framtidsscenarier började träda fram
från utgångspunkterna i examensarbetarna Niclas och Eriks studiebakgrunder och
intressen. En generell positiv uppfattning hos anställda och verksamhetschefen Agneta
Markström var även att förnyelse och alternativa angreppssätt var vägen att gå. Om man
ska fortsätta vara en ”nationell specialitet” och ha möjlighet att expandera och erbjuda
fler långtidstrakeostomerade patienter sina produkter och tjänster även i framtiden är
förändring oundviklig. (Hägerdal, 2007 och Markström, 2007a).
De akademiska kraven på examensarbetet i form av tekniskt djup i kombination med det
faktum att en redan inköpt programvara (DesignDataManager, DDM) för
dokumentation av kanylritningarna gjorts på NRC men ej implementerats ledde
författaren mot en verksamhetskopplad pilotstudie av denna mjukvara. Då systemet har
potential att helt förändra arbetssätt och –process på NRC har författaren ansett det
nödvändigt att vidga studien bortom en isolerad input-output-kontroll. Om en eventuell
framtida implementering ska bidra positivt till ett förändrat arbetssätt på NRC bör en
förstudie av DDM framförallt betona betydelsen hos samspelet mellan mjukvaran och
medicinteknikerna.
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2 Syften
Syftena för examensarbetet är
I. att i en pilotstudie utvärdera och uppskatta för- och nackdelar med en framtida
implementering av en kommersiell mjukvara för produktdatahantering med
avseende på trakealkanylernas CAD-ritningar, historik och annan metadata,
II. att påbörja en kartläggning det tysta kunnandet och kunskapen hos teknikerna på
NRC:s tillverkningsavdelning och i möjligaste mån strukturera, analysera och
värdera detta,
III. att utvärdera DDM:s tillämplighet för hantering av ovan nämnda kunskap samt
IV. att ta fram förslag på framtida examensarbeten eller uppsatser och en checklista
för verksamhetschefer på MTA/NRC för dessa examensarbeten.
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3 Frågeställningar och avgränsningar
För att uppnå nämnda syften har ett antal frågeställningar formulerats. Med samma
avsikt har avgränsningarna för examensarbetet författats. Ett tidsbegränsat och på
förhand ej väldefinierat projekt som detta löper generellt en större risk att växa sig
ohanterligt, därav är frågeställningarna korta och koncisa.

3.1 Frågeställningar













Vilka vinster och problem skulle en implementering av DDM till 100% på
tekniksidan innebära?
Hur påverkas situationen om implementeringen av IronCAD kan/inte kan
förutsättas?
Innebär DDM att ny och/eller mer kompetens behövs på NRC-MTA?
Efter intrimning, innebär DDM att fler eller färre kanyler kan tillverkas givet
antal arbetstimmar?
Bli ritningarna och/eller kvalitén på kanylerna bättre?
Går inlärningen för nyanställda lättare och/eller snabbare?
Hur väl fyller DDM behoven av att kunna dokumentera trakealkanylerna?
Hur påverkas spårbarheten för kanyltillverkningen?
Kan DDM fungera som en del i arbetet att sprida kunskapen på NRC-MTA?
Kan en icke-tekniker respektive nyanställd lättare se och förstå arbetsflödet när
DDM är implementerat?
Öppnas det upp möjligheter att göra fler och noggrannare analyser av patienter,
kanyler, material och kostnader med DDM? Om ja, är dessa värdefulla?
Förenklas en försäljning respektive spridning av NRC-teknikernas kompetens
till anställda på företag (säljare m.fl.) och/eller europeiska ÖNH-läkare?

Annorlunda uttryckt pilottestas en ny dokumentationsprocess med ett s.k. Product Data
Management system (PDM-system) för teknikerna på NRC. Då det parallella
examensarbetet av Erik Mårtensson pågår där främst nya tillverkningstekniker utreds
kommer även synergieffekter och kombinationslösningar med detta att behandlas
kortfattat efter behov i föreliggande arbete. Speciellt med avseende på integreringen av
IronCAD och DDM och tillverkningsprocessen som helhet.
Frågeställningarna skulle kunna uppfattas som tillgjorda i den medicintekniska,
praktiska verksamheten på NRC. Men faktum är att arbetssättet med s.k.
systemdemonstrationer av nya modeller för t.ex. ersättning och IT-stöd inom sjukvården
i USA visar att arbetssättet med en eller flera ”originella” pilotstudier mycket väl kan
fungera. (Corrigan, et al., 2002) Författarna i denna studie rekommenderar att dessa
demonstrationer ska utgöra det första steget i en ”building block approach” för
förändring inom det amerikanska sjukvårdssystemet. De listar samtidigt upp bland annat
säkerhet, effektivitet och jämställdhet som områden där en utbyggd informations- och
kommunikationsteknologisk infrastruktur liknande den DDM representerar är
fundamental12. (Corrigan, et al., 2002 p. 7)
12

De fyra andra rekommendationerna är att; minska kostnaderna för kronisk behandling, centralisera
primärvården till 40 offentliga spjutspetscentrum, erbjud statliga och billiga sjukvårdsförsäkringar för alla
amerikaner. (Corrigan, et al., 2002)
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På motsvarande sätt bör förestående ”torrsimmning” av DDM ses som ett av flera
tänkbara förändringar. Vissa är självklara och kan genomföras direkt medan andra, mer
komplexa kräver förstudier och konsekvensanalyser innan en implementering.

3.2 Avgränsningar
Att endast titta på trakealkanyler föreslogs som en första begränsning av
verksamhetschefen Agneta Markström. Denna kompletterades med att i stort sett
utelämna all icke-teknisk verksamhet vid NRC, bortsett givetvis från nödvändig
förståelse för det kliniska arbetet, patientsituationen och regelverket. Andra roller än
teknikernas13 kommer alltså endast att beröras vid behov.
Utvärderingen av mjukvaran är ej fullständig utan omfattar endast ett ”Pilotprojekt”, se
”Figur 2” och uppsatsen stannar vid en rekommendation av ett eventuellt införande.
Dessutom är vissa mjukvarutester endast utförda i mindre omfattning, motiven till detta
återfinns i avsnitt ”5.1 Testmetoder DDM”. I huvudsak handlar dessa motiv om
nödvändigheten av att få fram en bredd av information ur examensarbetet för att bättre
kunna svara på frågeställningarna än vad ett enskilt, smalt test skulle kunna ta fram.

Figur 2: Avgränsning - pilotprojekt

För att efterlikna en rimligt realistisk situation där DDM används i produktionen har det
varit nödvändigt att först utbilda testpersonerna i systemet till en godtagbar nivå. I annat
fall hade utvärderingen övergått till att handla om hur bra och snabbt teknikerna kan
lära sig DDM. En högst relevant fråga som dock faller utanför detta arbetes
avgränsningar utan får besvaras av ett annat examensarbete eller utredning vid
Danderyds sjukhus.

13

Så som under- och sjuksköterskor, sjukgymnaster samt läkare.
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4 Begrepp och teoretiska ramverk
4.1 Allmänt om termer och begrepp
Begreppsförvirring är ett problem inom området ”IT i vården”, mycket på grund av att
de två områdena IT och ”Sjukvård” i sig har en intern vokabulär men även då de två
domänerna inte har ett överskott på ”naturliga” beröringspunkter. För att ytterligare
försvåra begreppssituationen är termerna kunskap, information, kunnande med flera
stora och svårfångade. Nedan följer därför avsnitt om begreppen i sig och om
forskningslägena för några av de olika begreppen.
4.1.1 Kunskap
Inom kunskapsforskningen menar man att begreppet kan och bör delas upp och
organiseras in i en hierarki för att kunna analyseras. (Wiig, 1993) Detta blir om inte
annat tydligt när hierarkin presenteras.
1. Data: text, fakta, kod, bilder, ljud.
2. Information: tolkad, metodiskt strukturerad och ofta summerad data och fakta.
3. Kunskap: arbetsprocesser, händelser, värdegrunder, scenarier, normer och ofta
mentala/tysta modeller där information utnyttjas för att skapa produkter, ny
information eller förändringar.
4. Expertis: erfarenheter, värden och kontexter som tillsammans med kunskap leder
till högt skattade resultat av ”behöriga gelikar”, ofta med ett teoretiskt fokus.
5. Skicklighet: praktisk kunskap och expertis, se avsnitt 4.1.3 nedan.
Med tanke på uppsatsens syfte är olikheterna mellan data, information och kunskap de
nyttigaste att ha vetskap om för diskussionen längre fram.
Enligt Baskerville och Dulipovici (2006) kan kunskap ofta ”förvandlas” från en nivå till
en annan och tvärtom; det är rimligt att tänka sig situationer där kunskap utnyttjas för att
producera information eller där någon har så pass mycket och god kunskap att
expertisbegreppet blir aktuellt. Det är alltså inte vattentäta skott mellan nivåerna.
I vad som kallas kunskapshantering14 identifieras, skapas, representeras och distribueras
kunskap inom en organisation. Kortfattat handlar det om att ta tillvara på kunskap om
tidigare gjorda misstag eller ”best practice” för att öka konkurrens- och/eller
innovationskraften. Till skillnad från idén om ”den lärande organisationen” handlar
kunskapshantering om att fokusera på specifika kunskapskällor och sätt att odla de
relationer, eller mjukvaror15, som sprider dessa på ett systematiskt sätt. (Malhotra, 1994)

14
15

Engelska Knowledge Management.
Olika Knowledge Management system behandlas utförligt i Hughes (2006).
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4.1.2 T yst kunskap
Ett första enkelt, bra sätt att se på tyst kunskap (eng.
tacit knowledge) eller kunnande är att likna ”allt”
kunnande vid ett isberg. Den synliga, mindre delen
ovan vattenytan motsvaras av den explicita, uttryckta
kunskapen som finns i tryckt litteratur, databaser,
handböcker och i diskussioner på fikarasten. Denna
information är mer eller mindre lätt att uppfatta och
hantera i bibliotek eller med ett fikarum och
fikaraster. Isbergets massa utgörs däremot till största
delen av det som inte syns under vattenytan och det är
svårt att både uppfatta, uppskatta och hantera16 denna
del av kunnandet. (Haldin-Herrgård, 2004)
Figur 3: Kunskap som ett isberg

Passande nog gäller denna uppdelning både individer
och organisationer (Von Krogh, et al., 2000). Examensarbetets syfte (II) är ju att
kartlägga kunnandet hos teknikerna för att få fram beslutsstöd till organisationsledningen och nyanställda.
Begreppets karaktär som abstrakt, subjektivt och oartikulerat tycks ha fått till följd att
forskning främst återfinns inom psykologi, pedagogik och filosofi; ekonomi- och
teknikområdena har tidigare skytt detta ”omätbara” och poängterat det explicita över det
implicita eller på liknande sätt individen över kollektivet. Dessutom har den multidisciplinära forskningen och dess olika perspektiv även lett till en något förvirrad och
urvattnad situation varnar Haldin-Herrgård (2004) för särskilt teknik-ekonomiska
studier.
Inte heller inom affärsvärlden har begreppet värderats särskilt högt. (Cook, et al., 1999)
Brist på rationalitet och mätbarhet är några av stötestenarna trots att man visat att
företagsledare ofta baserar sina beslut på olika former av tyst kunskap. (Anthony, et al.,
1999) Ett av huvudproblemen inom kunskapsforskningen är mätbarheten och enligt
Haldin-Herrgård (2004) anser många forskare att olika former av kartläggning är en
lösning på detta. Hon vänder sig mot detta och ser istället kartläggningar som ett sätt för
organisationer att först lokalisera och därmed vara till större nytta vid ledning av
kunnande-/kunskapsintensiva organisationer. Även vid uppföljning och mätningar
behövs först en lokalisering av det som ska mätas.
Följande övergripande definition har beslutas användas i detta arbete: ”Det tysta
kunnandet hos en individ eller organisation utgörs av det teoretiska och praktiska
kunnande som i dagsläget inte uttrycks annat än genom handling.” (Haldin-Herrgård,
2004)
4.1.3 Kunnande – Communities of Practice
Att yrkesgrupper eller arbetsplatser utvecklar egna, mer eller mindre kryptiska
”ordböcker” är givet och har studerats relativt flitigt17. Till viss nytta för uppsatsens
forskningsunderlag har två inriktningar inom denna forskning spårats. De behandlar
16

Med hantera menas här den aktivitet som organisationsledning ofta har i uppdrag. Från engelskans
manage.
17
Ofta inom så kallade ”erfarenhetsbaserat praktikerfält” från engelskans practice fields.
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inlärning och kunnande där den ena inriktningen fokuserar på den faktiska kontexten för
individen av hur inlärning går till, miljön i vilken man vistas m.m. Den andra
inriktningen är mer värdefull för detta exjobb och skiftar fokus till kontexten för hela
gruppen: ”communities of practice” (CoP) kan kortfattat definieras som ”grupper av
människor vilka delar ett intresse eller passion för något de gör och lär sig att göra bättre
vid regelbunden interaktion”. (Wenger, 2005) (Barab, et al., 1998)
Tre krav ställs upp för att särskilja medlemskapet i dessa CoP från kompisklubbar,
professionella, yrkesmässiga nätverk etc. Punktlistan efter dessa krav är typiska
exempel av aktiviteter hos CoP: (Wenger, 2005)
1. Verksamhetsfältet. Medlemskap implicerar ett gemensamt engagemang och
därmed en delad kompetens inom verksamhetsfältet. Det är inte nödvändigt att
resten av världen anser att detta är uppfyllt; ta till exempel ungdomsgäng där
godkännande ges av gruppen.
2. Gemenskapen. Det krävs mer än att dela titel eller yrke för CoP. Medlemmarna
måste delta i samfällda aktiviteter och bygga relationer, kort sagt interagera och
lära sig saker tillsammans.
3. Praktiken. Det räcker inte heller att vara en intressegrupp (för film eller
liknande) utan medlemmarna måste vara praktiker och ha utvecklat en
gemensam repertoar av resurser såsom erfarenheter, historier, verktyg och sätt
att lösa återkommande problem.










Problemlösning
Informationsförfrågning
Erfarenhetsutbyte
Återanvändning av tillgångar
Diskutera utveckling
Koordination och synergi
Projektdokumentation
Besök
Kartlägga kunskap och hitta hål

Man pratar även om en s.k. kärngrupp vilken kan liknas vid ”gurus”, medlemmarna
sägs också vara mer eller mindre medvetna om sitt delade kunnande och lärande. Det
kan även finnas en mer perifer grupp utanför denna kärngrupp. Om formen på
kunskapsöverföringen är informell18 kan detta påverka hur viktig den anses vara i
företagsledningen eller organisationen som helhet. Det är så att säga lätt att fikarasten
osynliggörs eller reduceras till en oväsentlig funktion på avdelningen som varken får
ledningsuppbackning eller budget. (Wenger, 2005)
Även om CoP är så vanliga att vår uppmärksamhet aldrig lägger märke till dem kan de
likväl vara av stor betydelse när de får ett namn och hamnar i fokus. Enligt Wenger kan
verksamheten eller hantverket bättre förstås och relateras till annat i organisationen och
omvärlden. Vi tenderar även att se förbi mer formella strukturer som nations-, åldersoch yrkesgruppsgränser och många gånger kan beslutsfattande ske snabbare och mer
tillförlitligt allteftersom medvetenheten om ett eller flera CoP ökar.

18

Exempelvis fikarasten eller lunchen.
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4.1.4 T erminologi inom sjukvården
För de vanligast förekommande ”kanylkopplade” termerna som inte redan förklarats
hänvisas läsaren till avsnitt ”4.2 Medicinsk ram”. Här nedan följer en översikt av det
arbete som pågår kring medicinsk terminologi i allmänhet, nationellt och internationellt.
Det internationella arbetet med att utveckla den kliniska terminologin har länge drivits
av Collage of American Pathologists (CAP) i SNOWMED CT®19 och är gratis att
använda för vårdgivare. De intellektuella rättigheterna till SNOWMED CT® köptes i
april 2007 av organisationen SNOWMED SDO (även kallad IHTSDO20). (International
Health Terminology Standards Development Organization, 2007) Arbetet är understött
av WHO och omfattningen ligger i dagsläget runt 350-400’000 termer. (Stockholms
läns landsting, SLL, 2006)
På nationell nivå är det Socialstyrelsen som dels har börjat översätta SNOWMED CT®
och dels har ett normerande mandat att styra hur vissa termer används i Sverige; för att
undvika att man mäter äpplen med päron. Inom SLL pågår ett arbete med ett
underlättande termuppslagsverk, TED, för arbetet med att definiera och normera de
kliniska termerna mellan olika journalsystem. Karolinska sjukhuset använder t.ex. Take
Care™ och Danderyd använder Melior™. (Oppenheimer, 2008)

4.1.5 T erminologi kring programvarutester
Begreppen utvärdering, kontroll och test kommer användas som synonymer i detta
arbete.
Watkins (2001) listar ett antal mer formella, men olika, definitioner för vad
mjukvarutester är:
”Testing is any activity aimed at evaluating an attribute or capability of a program or
system and determining that it meets its required results.” (Watkins, 2001 s. 9)
Motsvarar systemet de angivna kraven? En traditionell och rätt intuitiv definition som
går under namnet Positiv kontroll. Naturligt nog är nästa definition Negativ kontroll:
”Testing is the process of executing a program or system with the intent of finding
defects.” (Watkins, 2001 s. 9)
Denna definition bortser från de direkta kraven och lägger vikten vid att aktivt titta
utanför dessa för att hitta problem. I praktiken används oftast båda sätten via olika
kontrollaktiviteter. En tredje, färsk definition av testning och kontroll är den som
relaterar till risker. Alltså den sannolikhet med vilken programmet slutar att vara
tillförlitligt eller robust och kan alstra en ekonomisk eller personlig skada:
“Testing is the process by which we explore and understand the status of the benefits
and the risk associated with release of a software system.” (Watkins, 2001 s. 9)
19

The Systemized Nomenclature of Medicine Clinical Terms
“International Health Terminology Standards Development Organization” respektive “The Systemized
Nomenclature of Medicine Standards Development Organization”
20
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De faktiska kontrollaktiviteterna som utförs kan grupperas med dessa tre testtyper för
att tydliggöra vad som testats och vad som utelämnats; detta sker i avsnitt ”4.3.3.1
Testmetoder”.
Kortfattade definitioner:
 Verifikation handlar om att rätt produkt byggs
 Validering handlar om att produkten byggs på rätt sätt
 kommersiell ”off-the-shelf” programvara (COTS) är applikationer som är
färdiga och ofta inte går att anpassa speciellt mycket, liknande en
massproducerad produkt.
 Human Computer Interaction (HCI) Människa-dator-interaktion, MDI på
svenska.
 CAD, Computer Aided Design. Datorstödd konstruktion i 3D-ritprogram.
 PDM, Product Data Management. Produktdatahantering av information kring en
organisations produkter i en databas.
 Information- and communication technology (ICT). Informations- och
kommunikationsteknologi.

4.2 Medicinsk ram
För att förstå den situation som NRC:s patienter befinner sig i följer nedan en översikt
av kroppens respirationssystem, sett ur anatomisk, fysiologisk och till viss del kemiskbiologisk synvinkel. Avsnittet är särskilt viktigt för tekniker och andra icke vårdgivare
för att ha möjlighet att greppa de resonemang som förs kring kanylutformning och
tillverkningen längre fram. I avsnitt ”4.2.2 Olika sätt att uppnå fri luftväg” följer sedan
olika tekniker och hjälpmedel att uppnå en fri luftväg när sådan inte föreligger, trakeal
kanylering behandlas särskilt i ”Appendix II”.
4.2.1 Respiration – anatomi och fysiologi
Respirationssystemets uppgift är att hålla den inre miljön i kroppen konstant med
avseende på PO2 och PCO221 och därmed kroppens pH-värde. Det finns i normalfallet
en betydande reservkapacitet i detta livsviktiga system. (Bergbom, et al., 2000)
Systemet består av andningsmuskulaturen (t. ex. diafragman), lungorna och för detta
arbete mest intressanta; luftvägarna. Dessa har en volym på cirka 150 ml hos vuxna och
har till uppgift att rena, värma och fukta inandningsluften. Denna volym kallas ”dead
space” och utgörs kortfattat av den inandade luften som inte deltar i gasutbytet22. De
övre luftvägarna består av näshålan, bihålorna och svalget. De nedre luftvägarna är mer
relevanta i detta arbete och består av struphuvud (larynx), luftstrupen (trakea) och
luftrören (bronchus). (Bergbom, et al., 2000 s. 120f)
Av dessa är trakea intressantast; 11-13 cm långt och ett broskringsförstärkt rör med en
innerdiameter mellan 1,5-2,5 cm hos vuxna och delar sig i höjd med femte bröstkotan
till de två huvudbronkerna. (Bergbom, et al., 2000)
21

Partiellt syre- respektive koldioxidtryck.
Jämför med att använda snorkel eller att andas i en lång slang och se gärna
http://en.wikipedia.org/wiki/Dead_space för detaljer.
22
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Andningseffektiviteten varierar med ställningen (sitt, liggande på mage, rygg eller sida)
och två mått används vid uppmätning. Eftergivligheten23 och luftmotståndet,24. 80% av
luftmotståndet härstammar från bronkerna. Problem med andningseffektiviteten kan
uppstå vid till exempel postoperation eller nedsatt respirationsmuskulatur. (Bergbom, et
al., 2000)
4.2.2 O lika sätt att uppnå fri luftväg
Vid operation eller akutläge kan delar av
luftvägarna ha blockerats och sjukvården
har olika sätt att avhjälpa detta. Beroende
på situationen och patienten väljs den
lämpligaste av fyra olika metoder och
hjälpmedel ut av ansvarig läkare där
trakeal kanylering eller trakeostomi är vad
NRC specialiserat sig på25. (Bergbom, et
al., 2000 s. 122ff)

Figur 4: Trakealkanyl med kuff,
expanderad till höger

Figur 5: Tre trakealkanylvarianter

Figur 6: Dubbelriktad kanyl

Kanylerna som finns på den svenska
marknaden är av olika typer och storlekar.
De variabler som marknadens kanyler
erbjuder är idag; materialet, innerkanyl,
kuff, fenestration, ISO-kona, befuktare,
talventil samt dimensioner och kanylens
kurvatur. ”Tabell 14” i Appendix II visar
de vanligaste variationerna med dessas föroch nackdelar och i vilket syfte de
används.
Det är viktigt att komma ihåg att det är
läkaren som tar beslut om vilken kanyltyp
och material som ska användas. Emellertid
så är det sällan så att ”vanliga” ÖNHläkare har tillgång till fler än cirka 2-3
modeller och kanske 2-5
storlekar/varianter. Några varianter visas i
”Figur 5-7”. Ett fåtal läkare beställer dock
vid behov in mer speciella kanyler från
tillverkarna. Som exempel kan ett val (av
många) uppstå mellan att använda en
ickefenestrerad, ickekuffad kanyl och en
kufförsedd, fenestrerad kanyl; båda
möjliggör tal men har som tabellen ovan
visar sina för- och nackdelar. (Markström,
2007b)

23

Benämns C och mäts som volym/tryck i enheten L/cm H2O
Benämns R och mäts som tryck/flöde i enheten cm H2O/(L/min)
25
Se Appendix II för detaljerad medicinsk förklaring och historik kring trakeal kanylering.
24
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4.2.2.1 Patientanpassad trakealkanyl

En kanyl som specialanpassas får ett urval
av sina egenskaper ändrade vilket
påverkar både patientens vårdbehov och
omfattningen på underhållet av
kanylsystemen. Vilka dessa egenskaper är
och hur de påverkar NRC och andra
aktörer återfinns i detalj i avsnitt
”Appendix II”. Detta avsnitt delas med
nämnda Erik Mårtensson.

Figur 7: Andra anpassade kanylvarianter

4.2.3 Medicinskt regelverk
Som på så många andra områden spelar EU en central, reglerande roll, så även för
medicintekniska produkter. EU:s medicinsktekniska direktiv (MEDDEV) är idag
grunden för den svenska lagstiftningen och sedan 1998 är MEDDEV-kraven
obligatoriska för tillverkare som vill avsätta sina medicintekniska produkter på den
europeiska, gemensamma marknaden. Det har tre delar; aktiva implantat (90/385/EEC),
generella medicintekniska produkter (93/42/EEC) och in vitro diagnostiska produkter
(98/79/EEC). (European Commission - DG Enterprise & Industry, 2007) Det är
uteslutande 93/42/EEC26 som berör NRC:s verksamhet. På svensk nationell nivå ligger
lagen med allmänna bestämmelser 1993:584 ”Lag om medicintekniska produkter”
(Sveriges Riksdag, 2007) i botten för hur dagens tillverkningsarbete på NRC utförs.
På nästa nivå finns bl.a. regeringens föreskrifter27 som mer direkt ger myndigheter
uppdrag och beslutanderätt. På en ännu mer handgriplig nivå återfinns myndigheternas
egna föreskrifter; i detta fall Läkemedelsverkets föreskrift ”2003:11 om
medicintekniska produkter”28 och ”2001:7 om medicintekniska produkter för in vitro
diagnostik”29 samt ”2001:12 (M) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
användning och gentillverkning av medicintekniska produkter i hälso- och
sjukvården”30.

26

För en förenklad översikt över klassificeringen av medicintekniska produkter se ”Guidelines for the
classification of medical devices”. (European Commission - DG Enterprise & Industry, 2001)
27
Se Förordning (1993:876) om medicintekniska produkter och med ändringar i Förordning 2001:552.
28
Aktuella avsnitt är 2 § punkt 2 b), 7 § punkt 5, bilaga 1 samt 8.
29
Aktuella avsnitt är
30
Aktuella avsnitt är 3 §, sista stycket i 4 §, 8 § - § 12 och bilaga 1.
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Så här skriver Läkemedelsverket:
”Specialanpassade produkter får släppas ut på marknaden och tas i bruk endast om de
uppfyller villkoren i 7 § i kombination med bilaga 8.” (Läkemedelsverket, 2003 s. 4)
Socialstyrelsen (2001) i sin tur ställer följande krav:
 Att ett kvalitetssystem31 är korrekt implementerat som hanterar rutiner för
tillverkning, hantering och användning.
 Att ändamålsenlig utbildning av personal sker, att ansvarsfördelningen vid
olyckor och anmälningsplikten är angivna, att information från myndigheter
görs tillgänglig för berörd personal samt
 att ovan nämnda punkter finns lokalt dokumenterade och fortlöpande följs upp.
Dessa regler och förordningar följs av NRC med hjälp av bl.a. dokumentsamlingen
”Tillverkning av specialanpassad trakealkanyl” (se Bilaga F). Denna producerades
första gången under arbetet med ISO certifieringarna32, 1998 och var betydelsefullt då
det särskilt jobbades med riskanalyser och arbetsprocessen på MTA/NRC. (Hägerdal,
2007)
Ett område som är centralt i WHO:s Good Manufacturing Practice, GMP, är
möjligheten att kunna spåra felaktiga produkter när de upptäckts vid releasekontrollen.
Inom läkemedelsindustrins tillverkningssteg, utnyttjas stora programvarupaket där varje
batch med tabletter eller flaskor mer eller mindre kan spåras tillbaka till ritbordet. Detta
efter krav från de olika regulatoriska organen världen över33.
Nya Guidelines från Europeiska kommissionen kom under 2007 som ökar kraven på
specialanpassade produkter. Dels ett uttryckligt krav på ett system för uppföljning av
produkter släppta på marknaden genom dokumentation av tillverkningsställe(-n),
rapportering av händelser till myndigheter m.m. samt dels att dokumentationen ska
finnas tillgänglig och lätt att förstå för patienten. (Europeiska unionens officiella
tidning, 2007)

4.3 Teknisk ram
De två programvarorna IronCAD och DDM benämns tillsammans hädanefter systemet.
4.3.1 IT inom hälso- och sjukvården
De senaste årens landvinningar inom informationsteknologins fält har på många sätt
inneburit mer användning av IT, inte minst inom vårdområdet. Ökad effektivitet har
ofta varit ledordet men med det decentraliserade sjukvårdssystemet34 i Sverige har
landstingen många gånger valt egna lösningar för sina tekniska plattformar, system och
applikationer. Detta blir kontraeffektivt när till exempel människor flyttar och förändras,
31

SOSFS 1996:24 Kvalitetssystem i hälso- och sjukvården.
ISO 13485:2003 ”Medicintekniska produkter – Ledningssystem för kvalitet – Krav för regulatoriska
ändamål” samt 9001 ??
33
Även om WHO:s GMP-specifikation är lite mindre sträng än EU:s och andra länders motsvarigheter
ställer de alla krav på spårbarhet hos läkemedel och medicintekniska produkter.
34
Landstingen ska enligt hälso- och sjukvårdslagen erbjuda god hälso- och sjukvård åt alla bosatta inom
landstinget medan kommunerna enligt samma lag är skyldiga att bistå särskilda grupper med god hälsooch sjukvård. (Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 2006)
32
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behöver vård från flera landsting parallellt eller specialistbehandling. Samtidigt sker
demografiska och ekonomiska förändringar, kommunikationen blir lidande så behovet
av samordning på IT området var uppenbart35. I mars 2005 tillsatte socialministern en
nationell ledningsgrupp för IT i vård och omsorg, och ett år senare presenterade gruppen
en nationell IT-strategi36. (Stockholms läns landsting, SLL, 2006)
”Den nationella IT-strategin utgår från att det behövs ett nytt grundläggande synsätt
på IT inom vården - ett strategiskt verksamhetsperspektiv. Många aspekter på ITanvändningen i vården måste lösas gemensamt för att den ska kunna utvecklas,
effektiviseras och förnyas i olika avseenden.” (Stockholms läns landsting, SLL,
2006 s. 5)
Efter olika politiska beslut (Socialdepartementet, 2006) driver därför nu Socialstyrelsen,
Sveriges kommuner och landsting (SKL), Läkemedelsverket, Apoteket AB samt
Carelink ett nationellt IT-samordningsprojekt. Under etapp 1 togs följande mål fram;
konsolidering av landstingens teknik, terminologi, säkerhet, informationsstruktur,
organisation, finansiering samt beslutsstrukturen inom alla dessa områden. Under den
nuvarande etapp 2 ska det praktiskt leda fram till följande huvudresultat: (Stockholms
läns landsting, SLL, 2006)





Normering och standardisering av vårdens terminologi.
Utveckla eller förändra system som gör att det blir lättare att komma åt viktig
patientinformation oavsett var och hur den samlades in.
Bättre transparens, insyn i vårdens resurser, samordning av inköp, klinisk och
vetenskaplig information ska underlätta planering, styrning och uppföljning av
verksamheten.
Genom Internet och telefoni möjliggöra avlastning för vårdpersonal
tidsbeställning, förnyelse av recept, inmatning av mätvärden etc.

Dessa resultat har operationaliserats med hjälp av sju insatsområden37 vilka i sin tur har
genererat ett antal projekt vilka på många sätt anknyter till föreliggande examensarbete.
Bland dessa38 kan sjukvårdens redan befintliga kommunikationsnät Sjunet nämnas.
Sedan 2001 förvaltas det av Carelink och är implementerat hos samtliga landsting,
några privata vårdgivare, Tullverket, Apoteket samt Skatteverket. Som ett VLAN
(Virtuellt, lokalt nätverk från engelskans Virtual Local Area Network) används det idag
vid t.ex. elektroniska receptöverföringar till Apoteket men flera intressanta pilotstudier
har gett mestadels positiva erfarenheter av bildfilsdelning, IP-telefoni och
videokonsultering mellan kliniker. (Carelink, 2007) I Uppsala län är t.ex
videokonferenser mellan geografiskt skiljda kliniker ett, vid behov, vedertaget inslag i
35

Se t.ex. EU:s webbplats för ”Hälsotjänster inom EU”:
http://ec.europa.eu/health/ph_overview/overview_en.htm
36
På europeisk nivå pågår eHealth projektet, läs gärna mer på http://ec.europa.eu/healtheu/care_for_me/e-health/io_sv.htm.
37
Harmonisera lagar och regelverk med en ökad IT-användning, Skapa en gemensam
informationsstruktur, Skapa en gemensam teknisk infrastruktur, Skapa förutsättningar för samverkande
och verksamhetsstödjande IT-system, Möjliggöra åtkomst till information över organisationsgränser,
Göra information och tjänster lättillgängliga för medborgarna
38
Nationell patientöversikt (NPÖ), Säker IT i hälso- och sjukvård (SITHS), Bastjänster för
informationsförsörjning (BIF), Nationell ordinationsdatabas (NOD), Hälso- och sjukvårdens
adressregister (HSA) samt Regelverk för interoperationalitet i vården (RIV). (Stockholms läns landsting,
SLL, 2006)
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vårdprocessen. (Bråvander, et al., 2006). Vid Danderyd sjukhus används Sjunet bl.a. av
leverantörer som Siemens och GE Healthcare som loggar in och administrerar ”sin”
medicintekniska apparatur på främst radiologiska avdelningen. (Hägerdal, 2007)
4.3.1.1 Datahantering av medicintekniska produkter idag

Dokumentation av medicinteknisk utrustning sker idag hos flertalet medicintekniska
avdelningar med hjälp av olika programvaror. På Danderyd används ett äldre 16-bitars
program, Medeq, vars främsta funktioner är att möjliggöra spårbarhet (dock utan direkt
koppling till rättigheter och användaruppgifter) och se till att underhållsrutiner av
utrustning sköts. Tidrapportering av utfört underhållsarbete är en uppgift som
programmet inte är utformat för men som ändå ombesörjs i Medeq. Det finns emellertid
långt framskridna planer på att införskaffa det bland andra landsting vanligare och
modernare Medusa. (Hägerdal, 2008)

4.3.2 Programvaror
4.3.2.1 Datorstödd konstruktion, Computer Aided Design CAD

Produktdesign och ritningsarbetet för det stora flertalet tillverkande industriföretag av
skälig storlek sker idag i ett eller flera 2D- eller 3D-baserade så kallade CAD
programvaror. Ofta kan olika programtillägg köpas som möjliggör allt från FEManalyser39 till direktkoppling med styrinformation till produktionsrobotar eller NCmaskineri40. (Carlsson, et al., 2000)
IronCAD är ett av marknadens mindre41 men allt mer populära 3D CAD program som
NRC köpt in med det, enligt uppgift, främsta syftet att digitalisera befintliga
kanylritningar. Valet av IronCAD baserades på användarvänlighet och den idag unika
egenskapen att inte vara parameterstyrt utan använder s.k. Dynamisk modellering. Ofta
använder CAD program numeriska värden för olika förhållanden inom och mellan
objekten i en ritning, detta kallas parameterstyrning. Genom att inte vara parameterstyrt
tillåts konstruktören att förflytta eller ändra ett objekt utan att påverka andra objekt i
modellen. Just det här friare arbetssättet har gjort att alltfler personer utan
konstruktörsbakgrund lyckats komma långt med IronCAD. Således ansåg MTA-DSI
och NRC att IronCAD skulle passa dem. (Markström, 2007a och Olsson, 2007)
4.3.2.2 Produktdatahantering (PDM)

Mjukvara för Product Data Management (PDM) eller produktdatahantering har de
senaste 15 åren eller så fått en allt viktigare roll inom främst den tillverkande industrin
som integrerar andra organisatoriska funktioner som t.ex. tillverkning och
marknadsföring med produktdesign och -konstruktion. (Christman, et al., 2006) Ett
PDM-system tar fram och lagrar data42 om en organisations produkter på ett hierarkiskt
och relationsbaserat sätt. Denna data är ofta sökbar och olika funktioner kan finnas för
39

Finita elementmetoden används för hållfasthetsberäkningar av komplicerade konstruktioner.
Under 1960-talet började numeriskt styrda tillverkningsmaskiner användas, då kallad NC-teknik. Idag
är Computer Numerical Control (CNC) en världsstandard. (Carlsson, et al., 2000)
41
Enligt den svenska distributören cirka 0,5% av världsmarknaden. (Andersson, H, 2007) För att få en
ungefärlig uppfattning av denna andel var den europeiska 3D CAD marknaden i storleksordningen €1,6
miljarder 2004 (Cadalyst, 2005), aktuellare uppgifter har tyvärr ej hittats.
42
Här innefattas både de fysiska ritningarna och 3D modellerna såväl som metadata; filversioner,
designer, ändringsdatum och liknande.
40
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att kombinera data från många produkter i rapporter riktade till specifika
användningsområden och/eller användare. (Solomon, 2001) Exempel på andra
funktioner är arbetsflödeshantering, automatisk rapportering och notifikationer till rätt
person samt ett integrerbart rättighetssystem. (Wong, 2006)
PDM-systemen loggar alltså främst design- och konstruktionsarbetet i en organisation
för att dels underlätta administrationen för befintliga anställda, erbjuda rapporter av
olika karaktär43 men också för att kunna spåra problem eller en lösning när en anställd
lämnat företaget. (Solomon, 2001)
En artikel i MCAD Magazine (2005) tar upp aspekter som inköparen bör tänka igenom
innan ett köp av ett PDM-system. Dock avses här en konventionell tillverkare av
massproducerade produkter med långt fler modeller, anställda och kunder än NRC:












Utvärdera de faktiska mjukvarorna och hur de interagerar
Utbildning av användarna
Specialanpassa mjukvarorna
Konvertera eventuell befintlig data om behovet finns. Helst till ett öppet
standardformat
Ny datorhårdvara kan behövas
Tänk igenom och dokumentera processer, förändringsprocedurer och
organisationen av arbetet innan inköpet. Utan en klar bild över hur det ser ut
idag kan man aldrig dra full nytta av ett PDM-system
Kommunikation med bredband om de geografiska avstånden är större etc.
Möjliggör så bred tillgång till data som möjligt. Av de tre kategorierna av
användare; Konstruktörer, Auktoriserare och Åskådare bör endast Konstruktörer
ha tillgång till de faktiska, licensberoende CAD-verktygen, de andra två bör
klara sig med webb- och mailbaserad åtkomst.
Server att lagra data där ”vaulting”, d.v.s. databasen med de fysiska filerna, är
okonstlad för enkel, automatisk backup av filerna.
Möjlighet att skapa spårbarhet i arbetsflöden och kopplingar till övriga
affärssystem via t.ex. XML44.

För övrigt är PDM en hörnsten i begreppet Product lifecycle management (PLM) eller
produktlivscykelhantering som ofta omfattar integration med affärssystem samt
leverantörers olika system. Intresset för PLM har stadigt ökat när hela, integrerade
informationsflöden möjliggjorts där bland annat kravhanteringssystem, testmjukvaror,
affärssystem och system för eftermarknadskommunikation kan ”prata” med varandra.
Detta är tekniskt sett mycket tack vare det universella och utbyggbara märkspråket
XML som separerar data från dess presentation och undanröjer i stort sett
applikationskraven. Data lagras nämligen strukturerat i enkla textfiler som både
människa och maskin kan förstå och data låses inte till en specifik applikation eller
programspråk. För presentation behövs endast formateringsregler som även dem skrivs i
en textfil. Förenklat kan det jämföras med en textfilsbaserad relationsdatabas.
(Solomon, 2001)

43
44

Exempel innefattar materialanvändning, olika kostnader och statistiska data för beslutsstöd m.m.
eXtensible Markup Language (World Wide Web Consortium, 2008).
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4.3.2.3 DesignDataManagement (DDM)

Figur 8: DDM:s huvudfönster

Programvaran DDM utvecklas av Concurrent Systems Inc. (CSI) i London och
marknadsförs i Sverige av Soldmakarna främst tillsammans med licenser för CADprogrammet IronCAD. Som en klient-serverprogramvara installeras först en Microsoft
SQL Server och serverprogrammet, därefter kan klientprogrammet installeras på samma
eller andra, nätverkskopplade arbetsstationer45. Licenser till DDM finns i tre versioner
med olika målgrupper. Office, Professional och Web där Officeversionen ingår i ett köp
av Professional. Nedan följer en sammanfattning av de tre licenstyperna och dessas
speciella funktioner. (Solidmakarna, 2008)
Enligt leverantören är det unika med DDM jämfört med andra PDM och PLM system
att även ickekonstruktörer kan använda sig av det utan stora problem och
utbildningsinsatser. Generering av PDF rapporter och olika XML-exporter är andra
funktioner hos DDM. Officeversion av klientprogrammet som är mer inriktad på att visa
ritningar, bilder, 3D modeller, dokumentation och Engineering Change Notes (ECN, när
konstruktörer har gjort en förändring i en produkt). Webbversionen, DDM Web, har
samma grundidé fast med ett globalt perspektiv; lokala servrar speglas mot varandra och
tanken är att viss, valbar, information ska finnas på alla arbetsplatser för säljare,
leverantörer och kunder utan programvaran eller ett specifikt operativsystem installerat.
(CSI, Concurrent Systems Inc, 2007)

45

Se bilaga I för detaljerade installationssteg som följdes i detta arbete.
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Vad det gäller DDM Professional är skillnaden att integrationen med fem av de
populärare CAD mjukvarorna46 är i fokus och arbetsplatser med flera CAD program kan
dela produktdata via DDM. Fleranvändarmiljöer är inga problem och sökning efter
olika delar eller sammanställningar sägs vara enkla och intuitiva med ett
MS Officeinspirerat gränssnitt, även för ickekonstruktörer. (CSI, Concurrent Systems
Inc, 2007)
De flesta CAD system har ofta haft sitt eget tillhörande PDM-system som oftast inte har
utvecklats i lika hög takt eller som inte erbjuder exportmöjligheter till andra,
konkurrerande filformat eller affärsapplikationer. Kort sagt har de behandlas som en
biprodukt till respektive CAD-program men idag har intresset för PLM-marknaden
exploderat och många alternativ har passerat DDM:s funktionalitet. Nedan följer en kort
sammanställning av PDM-alternativen på världsmarknaden.
4.3.2.4 Alternativ till DDM

I fallande europeisk47 marknadsandel för ”Manufacturing CAD”. (01consulting, 2007):
Företag
Autodesk®

CAD mjukvara
Inventor™

PDM-system
Productstream®. Stöder
tredjeparts CAD-program,
dock ej IronCAD.

PTC

Pro/Engineer

SolidWorks®

Mechanical CAD

Siemens (tidigare UGS)

Solid Edge® (mid market),
Unigraphics NX (high-end)

Windchill PDMLink. Stöder
tredjeparts CAD-program,
dock ej IronCAD.
PDMWorks® Enterprise
respektive Workgroup
Teamcenter (Express,
Enterprise respektive
Engineering)

Think3
Dassault Systemes

Thinkdesign

thinkPLM

CATIA

ENOVIA SmarTeam och
ENOVIA MatrixOne
Designer Central™

Tabell 1: DDM alternativ

För en mer fullständig lista se ”Committee on Bridging Design and Manufacturing”,
(2004) eller nämnda rapport från 01consulting.
4.3.3 T est av kommersiell programvara
Mjukvara sägs både utgöra hot och möjligheter och i skenet av det antal applikationer
som påverkar våra moderna liv idag är det inte svårt att instämma; hissar, flygplan,
kontors- och kommunikationsutrustning och kanske inte minst många
medicinsktekniska produkter styrs alla av någon form av mjukvara. (Baker, et al., 1999)
Som Swanson (1988 p. 245) visar är en organisations inköp, installation och
implementering av kommersiell off-the-shelf programvara sällan någon linjär eller
46

PTS Pro/ENGINEER®, SolidWorks® Mechanical CAD, Autodesks Inventor® och AutoCAD® samt
Siemens Solid Edge®
47
Europamarknaden är den största med 42% (01consulting, 2007)
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oproblematisk process utan bör istället ses som en brygga mellan design (eller
upphandling och förstudie) och användning/införande som bör relateras till systemets
hela livslängd. Därför blir utvärderingar av COTS centrala för att kunna avgöra
huruvida den aktuella produkten uppfyller dagens och morgondagens verksamhetskrav.
4.3.3.1 T estmetoder

Sätten att testa COTS är många och nedan följer en redogörelse av de metoder, eller
snarare aktiviteter som använts i examensarbetet. Hade förstudien endast använt sig av
en enskild metod hade den med största sannolikhet haft ett svagare förklaringsvärde sett
till frågeställningarna. Nackdelen med detta förfaringssätt är att de använts mer som
aktiviteter än som vetenskapliga metoder men med tanke på målgrupp och syfte är totalt
sett denna multimetodik att föredra framför en spetsundersökning av en enskild aspekt.
Liljegren (2004 p. 89) finner dessutom att flera utvärderingsmetoder är att föredra i en
medicinteknisk miljö, de kompletterar varandra.
Tabellerna nedan baseras på Watkins (2001 ss. 15-26).
Användbarhet

Baseras på

Motivering

Kravkoppling

Nackdelar

I vilken utsträckning
produkten kan
användas av angivna
användare att nå
specificerade mål
med effektivitet och
tillfredsställelse i en
given kontext. (ISO

Central kontrollaspekt i
konsumentmjukvara.
Kan enkelt kombineras
med scenariekontroller.

Användargränssnitt
testas mot t ex
Microsoft
WinStandards™.
Kontrollerade
testsessioner som
utvärderas med
enkäter.

Obalans i datorvana
hos användarna kan
ge motstridiga
resultat. Problemet
att gränssnitten ska
vara enkla men
även tillåta den
avancerade
användaren att
arbeta mer
effektivt.

Tabell 2: Testmetod - Användbarhet

BlackBox

Baseras på

Motivering

Kravkoppling

Nackdelar

Att analytikern
varken har någon
inre kunskap om
mjukvarans uppbyggnad eller någon
detaljerad bild över
beteendet hos
systemet.

Mynnar ut i besked
huruvida COTSmjukvaran kan
accepteras och
implementeras.
Dessutom uppmuntras
ett utforskande av
systemets struktur och
begränsningar.

Kan utnyttja kravlista
eller motsvarande
dokumentering för
det ”förväntade
beteendet” hos
mjukvaran i en given
verksamhet.

Ofta är lådorna
halvgrå och
analytikern har ofta
en förförståelse
som mer eller
mindre påverkar
resultaten.

Tabell 3: Testmetod - BlackBox
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Scenarier

Baseras på
Affärs- eller
arbetsprocesslogik.

Motivering

Kravkoppling

Nackdelar

Arbetsprocess:
testsituationen
efterliknar valda delar
av hur användare arbetar
under normal
användning och
responsen från
användarna är ofta
direkt och tydligt
formulerad.
Metoden har använts
med framgång vid
medicinska mjukvarutester i USA och har ett
flertal allmänna
fördelar. (Whittaker,

Utgår från allmänna
krav som redan
existerar i
verksamheten. Ingen
koppling till kravspecifikation.

Testsituationen i
sig gör deltagarna
medvetna om att
det inte är ”på
riktigt” och blundar
ibland för småfel
etc. Stress kan ge
felaktiga problemindikationer

2003).
Tabell 4: Testmetod - Scenarier

Sessioner

Baseras på

Motivering

Kravkoppling

Nackdelar

Ett systematiskt
utforskande av
funktioner/områden
så att inte samma sak
testas två gånger
eller glöms bort.

Snabbt hittas de stora
problemen och man kan
få en fungerande
basfunktionalitet.

Utgår från
användarna istället
för kravspecifikation
och en befintlig
verksamhet. ”Vilka
funktioner måste
minimalt fungera tillfredställande?”

Ej heltäckande,
samma stress- och
simuleringsproblem
som för scenarier
samt risk att det tar
lång tid att
genomföra.

Tabell 5: Testmetod - Sessioner

Dokumentations- och hjälpmedelskontroll

Baseras på

Motivering

Kravkoppling

Nackdelar

Insikter att
hjälpfunktionerna
m.m. kommer
behövas när
introduktionen/utbild
ningen av
användarna är över.

Oftast en grundläggande
del för ovana användare
i icke IT-van miljö som
ska lära sig ett nytt
arbetsverktyg.

Inga formella. Istället
granskas
dokumentationen, en
korsreferenskontroll
görs och de
vanligaste hjälpscenarierna testas.

Ej mätbar på
förhand utan
betyget uppskattas
allt eftersom
hjälpfunktioner
används.

Tabell 6: Testmetod - Dokumentations- och hjälpmedelskontroll
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Återhämtnings- och kraschkontroll

Baseras på

Motivering

Kravkoppling

Nackdelar

Ett ”i värsta fall”
scenario samt krasch
under normal
användning i den
löpande
verksamheten.

Svar på dels hur
systemet hanterar en
system- och programkrasch; korrupt data,
fysisk förlust etc. och
dels hur robust
programmet är under
normal användning.

Kan vara omfattande,
särskilt i reglerad
verksamhet. Exempel
är säkerhetsföreskrifter från en
IT-avdelning eller
eventuell kravlista.

Svårt att simulera
på rätt sätt. Men
strömavbrott,
datafilskorruption
och hur en ”roll
back” funkar går
oftast relativt enkelt
att testa.

Tabell 7: Testmetod - Återhämtnings- och kraschkontroll

Säkerhetskontroll

Baseras på

Motivering

Kravkoppling

Nackdelar

Statliga eller
verksamhetens egna
föreskrifter om vad
säkerhet innebär i de
enskilda fallen.

Speciellt viktig kontroll
i verksamhet kopplad till
människors liv och
hälsa. Lagkrav.

Man testar de
programfunktioner
som ska hantera
dessa säkerhetsaspekter.

Lätt att förbise
aspekter/otroliga
scenarier under
tester.

Tabell 8: Testmetod - Säkerhetskontroll

Med avstamp i detta ägnas nedan särskilt utrymme för motiven bakom varför
användbarhetsaspekten i förstudien är särskilt tungt vägande.
4.3.3.2 Användbarhet

International Organization for Standardization (1998 p. 2) definierar användbarhet som:
"[The] Extent to which a product can be used by specified users to achieve specified
goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use."
Kärnan ligger i de tre nyckelorden; effectiveness, efficiency samt satisfaction och kan
beskrivas på följande vis;




Kraftfullhet (engelskans effectiveness). Detta nyckelord beskriver i vilken
utsträckning ett mål eller en uppgift är uppnådd.
Effektivitet (engelskans efficiency). Här beskrivs till skillnad från kraftfullheten
den grad av ansträngning som krävts för att slutföra och uppnå målet eller
uppgiften. Ju mindre ansträngning desto bättre effektivitet.
Tillfredsställelse (engelskans satisfaction). Detta nyckelord refererar till graden
av tillfredsställelse och positiva känslor som produkten frambringar då den
används.

Begreppet användbarhet (usability) kan ses som den psykologiska motsvarigheten till
ergonomi. Båda termerna är främst kopplade till Informations- och
kommunikationsteknologibranscher (ICT-branscher) trots att de representerar kvalitet
som kan tillämpas på vilken produkt eller tjänst som helst. Gemensamt för både
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ergonomi och användbarheten är att de tar hänsyn till produkten eller tjänstens
sammanhang48. (Berns, 2004)
Huruvida en mjukvara kommer att accepteras och användas med avseende på
effektivitet, enkelhet, kvalité på det utförda arbete och tillfredsställelse hos användaren
har visat sig bero mycket på användbarheten hos systemet. (Gulliksen, et al., 2002)
Resultat på Centrum för HCI Design på City University i London visar att forskningen
om användbarhet, användarcentrerad systemdesign och tester av användargränssnitt har
ökat i betydelse under de senaste decennierna. (City University London, 2006)
Det är inte heller svårt att förstå angreppssättets popularitetsökning i allmänhet när
utvecklingen sedan 1980-talet visar att mjukvaruprojekt som är användarorienterade
generellt sett dubblerat ekonomiska mått som t.ex. Return On Investment. Detta har
gjort det användarorienterade mjukvaruprojektet till ett modernt designparadigm.
(Nielsen, 2005)
På en principiell nivå finns det flera skäl till populariteten hos detta sätt att designa
produkter. Dels kan uppgifterna som ska utföras effektiviseras med bättre användbarhet,
dels kan inlärningsperioden kortas och kanske viktigast så behöver mjukvaran vara
tillfredsställande och inte frustrerande att använda. Det sistnämnda har visat sig kunna
vara överraskande negativt, både inom forskningen och kanske på ett mer, för
författaren, personligt plan. (Holm, 2006)
De valda verktygen

Inom HCI-forskningen (och därmed också användbarhet) finns det tre huvudansatser;
experiment, inspektioner och observationer. De har sina svaga och starka sidor där
inspektioner sägs lämpa sig bäst för att beskriva befintliga system, att hitta svaga
punkter i dessa och förslå förbättringar. Med anledning av detta väljs inspektion som
huvudansats i denna förstudie. Verktygen för inspekterandet är intervjuer och
enkäter/frågeformulär, även om dessa löper risk att bli introspektiva och subjektiva
tyckanden kan man med fler användare och empiriska tester efteråt få godkänd
reliabilitet49 och validitet i responsen från användarna. (Borälv, 2005)
Det är alltså med intervjuer och enkäter/formulär som användbarheten ska utvärderas
med avseende på kraftfullhet, effektivitet och tillfredsställelse.

48

Med sammanhanget eller kontexten menas enligt ISO; användaren, uppgiften, utrustningen och miljön.
(ISO - International Organization for Standardization, 1998)
49
Metodens tillförlitlighet; oberoende av vem som testar uppnås samma resultat vid upprepningar.
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5 Metoder
5.1 Testmetoder DDM
Oavsett angreppssätt ger testning av mjukvarusystem endast ett visst mått av tillit som
alltid skall vägas mot både den roll som systemet kommer att anta (verksamhets-,
säkerhets- eller marknadskritiskt) och den risk systemet har att fallera under drift.
(Watkins, 2001) För NRC och NRC:s patienter kan systemet i förlängningen sägas
komma att innebära stora och genomgripande förändringar i en redan komplex
arbetsprocess50. Detta medför att en utvärdering bör ha väldigt ”bra på fötterna” innan
en eventuell implementering i verksamheten. Det är ett av huvudmotiven till varför flera
kontrollaktiviteter valts ut till skillnad från en enda.
Följande kontrollmetoder har rangordnats efter i vilken utsträckning de haft
förutsättningar att genomföras samt att skapa en så god helhetsbedömning av mjukvaran
som möjligt. De kursiverade aktiviteterna berör system- och principkontroller medan de
fetmarkerade fokuserar på användarnas perspektiv. Ordningen motsvarar ungefärligt
den utsträckning i vilken tester genomförts och lagts fokus och energi på, motiven för
respektive aktivitet tas upp under respektive rubrik;






Användbarhet via scenarier och sessioner
Black Box
Dokumentation och hjälpfunktion
Säkerhet och risker
Krasch och återhämtning

Figur 9: Tidslinje över testaktiviteter ger en grov kronologi över hur och när

aktiviteterna genomfördes.
5.1.1.1 Förkunskaper

Då kontrollerna involverade användare med vitt skilda förutsättningar och erfarenheter
av avancerad mjukvara bestämdes det att en förberedande introduktion till DDM skulle
Figur 9: Tidslinje över testaktiviteter

hållas. Detta för att få en mer realistisk testsituation där användarna är förberedda och
har fått testsimma på egen hand med författaren som hjälpande hand. Risken finns ändå
till viss del kvar att det är användarnas olika förmågor att snabbt lära sig programmet
som kontrolleras och inte programmets funktionalitet under en relativt realistisk
dokumentationsprocess. Det kan argumenteras att det inom just Landstingets ibland
stressfyllda verksamhet vore mer realistiskt att testa just ”nästan nollställda” användare;
ofta förväntas dessa tillägna sig färdigheter i nya mjukvaror utan större

50

Se gärna bilaga B och C för denna komplexitet.

29

utbildningsinsatser. Trots detta har argumenten för introduktion och viss utbildning vägt
över då dessa trots allt är mer regel än undantag på Danderyds sjukhus.

5.1.1.2 Ö versättning

DDM levererades med språkvalen engelska, tyska och franska. Detta bedömdes utgöra
en så stor och uppenbar brist i användbarheten att möjligheterna till en svensk och/eller
NRC-kopplad svensk översättning undersöktes. Då ingen sådan existerade eller var
planerad hos Solidmakarna genomfördes en mindre NRC-kopplad översättning.
Ungefär 500 rader med begrepp (av ca 3400) översattes och implementerades i DDM.
5.1.1.3 Administration av DDM

I DDM finns olika rättighets- eller kontrollnivåer (Access Control Levels, ACL) för
objekt (roller, grupper, användare och projekt) och ett standardschema51 av olika objekt
kring detta skapas under installationen. De saker som skapas är: status (States),
projektroller (Project Roles), grupper (Groups), användare (Users), projekttyper (Project
Types) samt attribut (Attributes) för ritningar, materiallista (BOM), material, dokument,
CAD sammanställningar och -delar.
5.1.2 Användbarhet via sessioner, scenarier och SUS-enkäter
Liljegren (2004) visar bl.a. på den stora nyttan med strukturerade användbarhetsstudier
innan inköp av sjukvårdsteknik, något som dessvärre utnyttjas efter inköpet men
åtminstone innan ett eventuellt införande av mjukvara på NRC. Nedan följer
verksamhetskopplade förklaringar till hur detta ska mätas.
5.1.2.1 Mäta användbarhet – H euristisk utvärdering av användargränssnitt

Den heuristiska utvärderingen är en ca 15 år gammal metod som Nielsen (1994)
utvecklade. Den har i syfte att i en iterativ designprocess52 upptäcka användbarhetsproblem i ett användargränssnitt och har använts i denna förstudie. Då situationen inte
är i designstadiet tillämpas Nielsens 10 punkter nedan som en checklista för
utvärderingen. Författaren valde att kombinera sessions- och scenarietester med
användbarhet på grund av tidsbrist och detta bedömdes vettigt av tekniker och
ämnesgranskare.
Den heuristiska utvärderingen innehåller 10 generella regler som beskriver vanligt
förekommande egenskaper i ett godkänt användargränssnitt (Nielsen, 2004). Dessa
regler ska ses som riktlinjer och andra regler eller principer kan läggas till vid
granskningen (Nielsen, 1994). Ett gränssnitt ska;
1. ge återkoppling
2. använda ett språk användaren förstår
3. ha tydligt markerade utgångar
4. vara konsekvent
5. förebygga fel
5. minimera användarens minnesbörda
51

T.ex. skapas projektrollerna ”Designer”, ”Manager” och ”Guest” samt tillstånden ”Engineering Change
Request” ”Hold” och ”Complete”.
52
Design och planering av mjukvara är ofta medvetet iterativ då kostnaden för att justera fel ökat
exponentiellt ju längre ett projekt pågår. (Sommerville, 1996)
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6. möjliggöra användning av genvägar
8. skapa enkel och naturlig dialog
9. använda tydligt formulerade felmeddelanden
10. tillhandahålla hjälp och dokumentation
En enkät som återspeglar dessa punkter utformades och kommentarerna från respektive
tekniker dokumenterades.
5.1.2.2 Scenarier och sessioner

Allmänt kan scenario- och sessionsaktiviteterna beskrivas som ett ”torrsim” i en
isolerad testmiljö, frånskild den löpande verksamheten på NRC och utförd som en serie
scenarier sammanställda och organiserade från dagens situation för teknikerna på NRC.
Allt gjordes med användbarheten i fokus.
Tidsramen för testerna var begränsad så kontrollarbetet startade med sessionstester som
används för att snabbt hitta kritiska problem i början av utvärdering (Watkins, 2001).
Dessa genomfördes först av författaren själv i visst samarbete med Erik Mårtensson för
att senare innefatta två, relativt sett, datorvana tekniker.
När en detaljerad kravspecifikation saknas rekommenderar bl. a. (Nielsen, 1994) och
(Watkins, 2001) en scenariobaserad testsituation. Användarna gavs en berättelse direkt
återspeglande en specifik del av arbetsprocessen på NRC53. Ungefär 2-3 scenarier per
kontrollsession gicks igenom under ca 30-60 minuter. Ett par exempel på scenarierna:



Befintlig utomlänspatient NN är på akut besök och behöver 5 kanyler justerade
vid stomat som nu vuxit med Ø 1mm. Hitta ritningen/CAD-modellen, justera
den hjälpligt i IronCAD och kommentera förändringen i DDM.
Tre nya Sheiley-kanyler (CFS 8, med fenestrering) i PVC har beställts av läkare.
Patienten MM är ny för NRC och undersökning på sal har gjorts.

Intervjuer med respondenterna har i kombination med ifyllda Test Charters (se bilaga E)
använts för att få en uppfattning om hur väl dessa scenarier går att genomföra med
DDM.
Intervjuer användes efter varje testomgång (och därmed funktionsområde) för att få svar
på hur väl programvaran uppfyller riktlinjerna kring användbarhet och infogades i
kommentarerna som gavs kring Nielsens kravlista (se ovan).
Som komplement för att se i vilka områden problemen finns har en översiktlig SUSpoäng54 beräknats för respektive användare och område.
5.1.3 Black Box
För författaren har ingen möjlighet funnits att i detalj tränga in i systemets arkitektur
utan ett antal Black Box tester genomfördes efter en introduktion hos den svenska
distributören och återförsäljaren Solidmakarna AB. Dessa initiala tester hade som

53

T. ex. ”Patient NN är på återbesök med sina Bivonakanyler och behöver efter undersökning ett lager
stomatätning. Uppdatera modell och ritning.”
54
System Usability Score mellan 0-40 poäng (Brooke, 1994)

31

främsta syfte att utbilda författaren i DDM:s möjligheter och begränsningar. Därefter
genomfördes ett systematiskt utforskande av systemet.
5.1.4 Dokumentation och hjälpfunktion
Då flertalet av användarna kan sägas vara relativt datorovana och speciellt ovana vid
komplexiteten hos ett PDM-system som DDM har dokumentation och hjälpfunktioner
givits särskild betydelse i utvärderingen.
Dokumentationen till DDM kommer i form av en 17MB kompilerad HTML fil (.chm)
på DVD-skiva.
Hjälpfunktionen består utöver nämnda, sökbara chm-fil av ett fåtal (ca 20)
filmsekvenser av vanliga konstruktions- och dokumentationssituationer i systemet från
webbplatsen www.designdatamanager.com med engelsk berättarröst. Dessa verkar
fyllas på med 2-5 nya filmer när programmet, hittills årligen, uppdateras. Som ett
komplement finns även en minimal avdelning om DDM på Solidmakarnas svenska
supportsajt www.ironcadsupport.nu. Filmerna har studerats och uppskattades av
författaren i förhållande till den utbildning och support av användarna på NRC.
Dessutom har teknikernas respons på filmerna dokumenteras.
5.1.5 Säkerhet och risker
En riskbaserad infallsvinkel i ett pilotprojekt kring medicinteknisk programvara torde
ha uppenbara fördelar men jag har valt att även titta närmare på säkerhetsfrågor som
Danderyds sjukhus överväger vid utvärderingar av programvaror. (Johnson, 2007)
Hanteringen av patientuppgifter är av yttersta vikt och har utretts genom intervjuer med
tekniker, verksamhetschef och Martin Johnson på DS IT-Teknik.
Lagkraven från Läkemedelsverket och riskerna med DDM har analyserats utifrån en
tänkt implementering och relaterats till de potentiella spårbarhetsvinsterna. Dessa har
hämtats från respektive myndighets webbplats.
5.1.6 Krasch- och återhämtning
I begreppet riskkontroll göms även krasch- och återhämtningstester och jag har valt att
titta närmare på följande aspekter:




De månatliga, planerade strömavbrotten vid DS har använts vid tester av
strömbortfall.
Oplanerade störningar diskuterades med Martin Johnson på DS IT-säkerhet.
”Roll back” av både databas och programkomponenter har testats i testmiljön.

5.2 Testmetoder Tyst kunskap
Upphovspersonen till den metod som uppsatsen använder sig av för den tysta
kunskapen, Haldin-Herrgård, utgår från dels andra forskares explicita definitioner av
tyst kunskap men även de alternativa begrepp som använts för att beskriva kunskapen.
Tillsammans kallas dessa epitet för tyst kunskap, ETK. En mer detaljerad beskrivning
av hur ETK-metoden använts finns i ”Appendix I”, nedan följer en sammanfattning.
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Tre medicintekniker intervjuades styrt och delstrukturerat med hjälp av kort med ett av
ETK-begreppen på för att lättare kunna fokusera på just det aktuella begreppet.

37. Sakkunskap

85. Tumregel

Know-how

Rule-of-thumb

Figur 10: Exempel på ETK-kort

Teknikerna fick hjälp av den engelska översättningen och ombads välja ut de kort som
påverkade hans slutresultat samt värdera begreppet på en intervallskala mellan 1-5.
Epiteten delas in i två olika taxanomier där de två tydligaste grupperingarna av tyst
kunskap utgör den första; abstraktionsgrad och aktörer som båda delas i tre delar. Den
andra delar epiteten med avseende på vilka aktiviteter det tysta kunnandet påverkar:
t.ex. mental, praktisk eller sensorisk kunskap.
För att tydliggöra diskussionen om CoP-aktiviteter i avsnitt ”4.1.3 Kunnande –
Communities of Practice” kopplas dessa till NRC:s verksamhet i följande exempellista:










Problemlösning. ”Jag har fastnat med den här patienten, kan vi sitta en
stund och brainstorma?”
Informationsförfrågning. ”Var hittar jag de nya Shileykanylerna?”
Erfarenhetsutbyte. ”Har någon haft en liknande patient med sådana här
behov?”
Återanvändning av tillgångar. ”Jag gjorde en liknande grej förra
månaden, om du tar den som mall att utgå från så tror jag att det kommer
att gå snabbare.”
Diskutera utveckling. ”Vad tycker du om IronCAD och DDM? Hjälper
det oss egentligen; kort och långsiktigt eller är det bara ett arkivskåp fast
i datorn?”
Koordination och synergi. ”Om vi köper in bronkoskopen tillsammans
med andra kliniker i SLL borde vi kunna få ett bättre pris.”
Projektdokumentation. ”Vi har dessa jobbiga problem med ett antal
patienter om och om igen, låt oss skriva ner lösningarna så vi kan lära
oss nåt och kanske se vad som funkar bäst.”
Besök. ”Kan vi komma och titta hur ni gör? Vi behöver bli bättre inom
vårat landsting på trakealkanyler och respiration men har inte råd att
skicka så många patienter vi vill till er.”
Kartlägga kunskap och hitta hål. ”Av oss tekniker, vem vet vad av oss
och finns det något vi inte kan eller saknar? Vilka borde vi vända oss till
i så fall?”

Dessa exempel kommer att längre fram kopplas och diskuteras i både kapitel
”8 Diskussion” och i relation till förslaget på en kompetensprofil för MTA-NRC i
”Bilaga K”.
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6 Resultat
6.1 Verksamheten
6.1.1 Kompetens
Verksamhetschefen A. Markström anser det oroväckande att det vid NRC finns en
alltmer akut problematik med pensionsavgångar av MTA-tekniker och en trolig ökad
mängd patienter i framtiden. Pensionsavgångarna och de nyanställningar som dessa
implicerar sägs innebära långa ”startsträckor” då arbetet är något man idag lär sig till
största delen efter hand. Två relativt nya anställningar har gjorts för att minska riskerna
vid den kommande personalomsättningen. (Markström 2007a) Det starka
personalberoendet vid kanyltillverkningen är också ett problem som tagits upp av MTAchefen E. Hägerdal (2007) och gör tillverkningen sårbar.
Medicinteknikerna på NRC har varierande bakgrunder och har arbetat olika lång tid:
 R (från 1978) är finmekanisk konstruktör och medicintekniker.
 S (1995) har arbetat som bl.a. el-, tele-, medicin-, regler- och mättekniker och
har bra datorvana.
 L (2000) har sysslat med bl.a. röntgenmaskiner och varit bl.a. sjöman.
 M (2007) med bakgrund i service av svagströmsapparatur och
respirationsutrustning, är yngst och har bra datorvana.
 B (2007) kommer från andra avdelningar inom DS.
Under arbetet har intervjuer och samtal visat att dels så saknar alla medicinteknikerna
utom S kunskaper i IronCAD och dels så finns det ingen handlingsplan för hur och när
utbildning ska ske55. (Hägerdal, 2007) Dagens tillverkningssituation för teknikerna är
enligt dem själva närapå "alla kan göra allt" med ett fåtal justeringar:
 M (i egenskap av nyanställd) tilldelas först testkanylritningar att öva på, sedan
skarpa ritningar som han godkänner men i början kollar av med en mer erfaren
tekniker innan godkännande av läkare. När en nyanställd blivit varm i kläderna
tilldelas han/hon specialfall eller fall med många ändringar för att lära sig
omfånget av hur aparta olika patienters kanyler kan vara. Sedan kommer arbete
med silverkanyler och lödning av dessa är erkänt svårbemästrat.
 S har ett informellt ansvar för bl.a. IronCAD-arbetet vid NRC och kan sägas ha
ett intresse av dokumentering och ökad spårbarhet/verksamhetsutveckling. Han
tillbringar 50% av sin tid på dialysavdelningen.
6.1.1.1 Ö ron-näsa-hals-läkare och trakealkanyler

Kunskap om både utbudet av standardkanyler och alternativa sätt56 att ge patienten vård
saknas ofta ute på vårdcentralerna. Många öron-näsa-halsläkare skickar ”komplicerade”
patienter som inte kan ha någon av vårdcentralens lagerhållna kanyler vidare till NRC.
Många gånger är dessa fall inte komplicerade utan hade lösts om ÖNH-läkarna vetat om
de alternativ som finns på marknaden. Till saken hör att det handlar sällan om fler än en
55

Frågan om det ska satsas på IronCAD eller inte diskuteras för övrigt utförligt i Erik Mårtenssons
examensarbete om en alternativ, datorbaserad, kanyltillverkning.
56
Enligt Markström handlar det till exempel om en ”mjuk vård” där patienten lär sig ”lita på sitt stoma” i
form av att bli mer bekväm med både hanteringen och användningen.
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till två trakealkanylpatienter per år för dessa läkare så incitament för att hålla sig à jour
med detta kanylutbud är skralt. (Markström 2007b)
6.1.2 Regelverk
NRC har i det registreringsbevis som krävs för kanyltillverkningen; ”fullgjort sin
skyldighet att registrera angivna medicintekniska produkter i enlighet med kraven i
Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2003:11 och LVFS 2001:7”. Produkterna som
åsyftas är s.k. specialanpassade produkter57 och därmed finns det färre direkta krav än
för motsvarande klassificerade58 produkter. De får bara (Läkemedelsverket, 2003 s. 2):




”tillverkas efter en läkares skriftliga anvisning” eller
”en annan person som genom sina yrkeskvalifikationer är behörig” och
”endast användas av en viss angiven patient”

Kraven innefattar dessutom (Läkemedelsverket, 2003 s. 6 och 40f): upprättandet av en
förklaring som:






”gör det möjligt att identifiera produkten”,
visar ”att produkten är avsedd för en viss patient”,
innehåller patientens, läkarens och i förekommande fall vårdenhetens namn och
beskriver ”produktens speciella egenskaper” samt
innehåller ”en bekräftelse att produkten överensstämmer med de väsentliga
kraven i bilaga 1 och, i förekommande fall, ett angivande av vilka väsentliga
krav som inte helt har uppfyllts och skälen för detta.”

Det mest centrala för uppsatsen gäller dock kravet på att dokumentation ska finnas
tillgänglig för Läkemedelsverket som ”gör det möjligt att förstå konstruktion,
tillverkning och prestanda hos produkten”. (Läkemedelsverket, 2003 s. 40) All
information ska bevaras i minst fem år, något som även den tidigare nämnda GMP
praxisen rekommenderar59.
Efter beslut i Europeiska kommissionen (Europeiska kommissionen, 2007) har vissa
krav i regelverket kring specialanpassande produkter utökats; detta kommer påverka
verksamheten och dokumentationssituationen vid NRC:




”Det är nödvändigt att klargöra att programvara i sig själv är en medicinteknisk
produkt när den av tillverkaren särskilt är avsedd att användas för ett eller flera
av de medicinska syften som anges i definitionen av en medicinteknisk produkt.
Programvara som är avsedd för allmänna ändamål är inte en medicinteknisk
produkt när den används inom hälso- och sjukvård.” (punkt 6)
”För att tydligare kunna påvisa att tillverkaren av specialanpassade produkter
uppfyller kraven bör det införas ett uttryckligt krav på ett system för uppföljning
av produkter som släppts ut på marknaden med rapportering av händelser till
myndigheterna, vilket redan finns för andra produkter, och för att förbättra
patientinformationen bör det införas ett krav på att "förklaringen" i bilaga VIII

57

2 § punkt 2 b)
T.ex. är de standardkanyler som används hos NRC klassificerade i Klass IIa med krav på bl.a.
riskanalyser, beskrivning av steriliseringsmetoder, bruksanvisning, provningsrapporter m.m.
59
Avsnitt ”4.2.3 Medicinskt regelverk”
58
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till direktiv 93/42/EEG också bör vara tillgänglig för patienten och att den bör
innehålla namnet på tillverkaren.” (punkt 9)
Dessa beslut beräknas producera motsvarande regeländringar hos Läkemedelsverket
under 2008.
6.1.3 Dokumentation
För att möta ovanstående krav har dokumentation och rutiner av olika slag införts på
NRC. En risk som nämnts vid intervjuer är det faktum att lejonparten av denna
kanyldokumentation idag är handskriven och ritad manuellt. Den förvaras i mappar i ett
vanligt arkivskåp och en plötslig brand eller utspilld vätska skulle innebära stora
problem och äventyrar på så sätt indirekt patientsäkerheten. Utraderade ritningar och
information om varje patients trakealkanylsystem skulle få katastrofala följder enligt en
tekniker. (Olsson, 2007)
Den dokumentation som finns i digital form idag är kanylregistret60 som används för
spårbarhet och viss statistikuppföljning samt den MS Access databas för bokningar av
kanylarbete. Nedan följer två skärmdumpar, ”Figur 11” och ”Figur 12”, av registret som
är anonymiserat och tudelat på grund av layoutproblem. Antalet kanylsystem under
2007 syns (660 stycken) i ”Figur 12”. Accessdatabasen, ”Figur 13”, är inte ett direkt
resultat av myndighetskrav utan endast till för att organisera arbetsprocessen.
Det har i intervjuer (Jansson, 2007) och (Olsson, 2007) framkommit att teknikernas
egen uppfattning kring dokumenteringen är den att den inte tar lång tid alls och att den
är lätt att förstå och utföra. Till nackdelarna hör de fåtal felskrivningar som görs och att
de måste skriva många uppgifter dubbelt eller ibland t.o.m. tre gånger. M nämnde att
ritningar många gånger är otydliga och innehållet är starkt beroende av vem som ritat
den, vilket ibland innebär många timmars merjobb för nästa tekniker (Sääf, 2008).

Figur 11: Kanylregister, del 1
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Ett antal Microsoft Excel dokument (ett per år) med information om patientnamn, personnummer,
tillverkningsdatum, unikt tillverkningsnummer, ingående delar i form av produktnamn, storlek och LOTnummer, beställningstyp, antal delar, kanyltyp, antal kanylsystem, medicinteknikers signatur samt
eventuellt lim- eller lodsort. Se ”Figur 11” och ”Figur 12”.
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Figur 12: Kanylregister, del 2

Figur 13: Kanylbokningsdatabas

6.1.4 Ekonomi
Tiden för dokumentering tar alltså inte av någon större del av det dagliga arbetet för
teknikerna och utgör därmed inte någon större kostnad för NRC. Det är förvisso många
blanketter i omlopp (18 stycken) men rutiner i kombination med delat ansvar med både
läkare och sjuksystrar gör tiden framför en blankett eller dator kort för teknikerna.
(Olsson, 2007)
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Det som idag mest påverkar NRC:s ekonomi med avseende på kanyltillverkningen är de
två extra teknikerna som sedan februari respektive maj 2007 går dubbelt med de
ordinarie i syfte att komma in i arbetet och lära sig hantverket. Det är MTA som
fakturerar NRC för teknikernas arbetstid. Enligt verksamhetschefen utgör denna
övertalighet en temporär situation och inom ett år ska den ha jämnat ut sig med
pensionsavgångar och kortare arbetstider för några tekniker. (Markström, 2008)
Kostnaden idag för normalkanylen hos NRC uppskattas av Markström till cirka 7000kr
med dagens något speciella ”dubbelbeläggning”. (Markström, 2008)

6.2 De olika mjukvarukontrollerna
6.2.1 Installation
Både server- och klientdel av DDM version 2007.1 installerades på en icke
nätverksansluten PC med måttliga prestanda och en 17” skärm61. Alla tester utfördes i
Anestesistabens kontorslokaler utspritt under en längre period vintern-våren 2007-2008.
Inga större problem även om installationshandledningen var skriven för version 2006 av
DDM och bl.a. Microsofts Framework .NET uppdaterats och förändrat vissa sökvägar
m.m. En datorvan person skulle troligen inte ha några större problem med detta.
6.2.2 Språk och översättning i DDM
En översättning till svenska av DDM:s gränssnitt var viktig för att undvika att testa
”inlärningströskeln” istället för dess funktionalitet och användbarhet. Språkdelen av
version 2007.1 av DDM har utvecklats med hjälp av en Open Source programvara för
översättningskontroll; "DKLang Translation Editor v3.0" (dk software, 2007). Enkla
textfiler (swedish.lng etc.) i DDM:s installationsmapp innehåller de flesta konstanter och
textsträngar som används i DDM:s olika gränssnitt på de två formerna:
[$CONSTANTS]
DDM_CONST_0004=New Lookup Value

respektive
[ClientConfigForm]
00000001=DDM DesignDataManager Client Configuration

Detta öppnade upp för en anpassning av mjukvaran till NRC:s behov även om
arbetsinsatsen att fullständigt översätta över ca 3400 engelska rader till svenska skulle
ha varit för omfattande. Därför togs beslutet att översätta de delar i DDM som
teknikerna mest skulle komma att exponeras för, omkring 800 rader. Det är denna
översättning som använts nedan vid övriga tester.
6.2.3 Black Box
De tidigare intervjuerna med anställda, observationerna av verksamheten och den
befintliga arbetsprocessdokumentationen (se bilaga C och F) fungerade som en mall för
vad som skulle testas hos DDM. Under en längre period genomförde författaren ett
antal semistrukturerade tester som kan beskrivas som iterativt trial-and-error i syfte att
identifiera och mejsla ut de grövre problemområdena hos DDM innan
användbarhetstesterna.
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Se Bilaga I för detaljer.
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Resultatet sammanfattas nedan i tre nivåers punktform.
Följande punkter uppfattades som kritiska och svårast att få åtgärdade eller förbättrade
i DDM;
 Arbetsgången som behöver följas för NRC:s del är styrd och rigid62 då
interaktionen mellan IronCAD och DDM är onödigt invecklad och ickeintuitiv.
 DDM är bara till viss del möjligt att förenkla (”dumb down”) för att på så sätt
kunna anpassa gränssnitt och, i högre utsträckning, systemet som helhet till
verksamhetens behov och de befintliga arbetsprocesserna.63
 Få av arbetsuppgifterna går att åstadkomma på fler än ett, oftast relativt
omständligt, sätt64. Speciellt gäller detta dator- och CAD-ovana användare.
 En allvarlig bugg upptäcktes gällande omöjligheten att använda sig av flyttal
som datatyp i databasen.
Följande punkter befanns vara av tveksam eller oklar kvalité eller ha dålig passform
till NRC:s behov och verksamhet;
 Dokumentationen fanns endast på engelska.
 DDM är en komplex mjukvara och är uppbyggt efter att kunna hantera mer
komplexa produkter med betydligt längre livslängder än trakealkanyler.
 Möjlighet att ställa vilket laddningsläge65 som CAD modeller ska laddas i som
standard bör implementeras om DDM ska kunna fungera i en medicinskt
kopplad verksamhet med ändringar i LOT-, referens- och batchnummer varje
vecka.
 Vissa, slumpmässiga sökningar genererar fel eller för få träffar.
 Tydligare felmeddelanden när ny revision skapas och användaren inte har
rättigheter, inte har reserverat delen eller väljer fel alternativ i gränssnittet. Idag
ges felmeddelanden av den mindre hjälpsamma typen ”FEL: du kan inte göra
detta”.
Följande punkter vore bra om de åtgärdades och kan ses som generella förbättringar;
 Sökmotorns sätt att behandla vissa sökningar med få (om några) kriterier bör
anpassas närmare en ”Google-standard” med öppna söksträngar istället för
exakta66.
 Tydligare återkoppling från gränssnittet över alla de nya fönster som öppnas upp
beroende på aktivitet.67 Se ”Figur 14”.
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Se bilaga J för arbetsgången som måste följas till punkt och pricka för två vanliga situationer.
Främst på grund av DDM:s krav på ett traditionellt filbaserat arbetsflöde medan IronCAD ser på CADdelar och -sammanställningar på ett helt motstående sätt utan strikta filkrav.
64
T.ex. istället för att behöva gå in i Administrationen för att byta den tekniker som jobbar på/har checkat
ut ett kanylsystem så bör detta kunna begäras från det vanliga gränssnittet.
65
Det sätt på vilket en del eller sammanställning ska laddas från DDM in i IronCAD. Idag finns ”As
stored”, ”Latest issue” och ”User defined” där den förstnämnda är standard. Issue = revision som ändras
av användaren, i NRC:s fall vid nya LOT-nummer m.m.
66
En sökning på ”Shil” träffar t.ex. inte modellen i DDM med namnet ”Shiley CFS”.
67
Ett ”Up-Issue” fönster för revisionsförändring, ett ”Load part” fönster för att öppna CAD-modellen i
IronCAD och ett Egenskapsfönster med många ibland otydliga flikar.
63
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Figur 14: DDM Egenskapsfönster

6.2.4 Krasch och återhämtning
DDM:s uppbyggnad som Klient/Servermjukvara gör att den största delen av kritisk data
återfinns i den serverkopplade MSSQL-databasen. I denna databas ingår relationer,
ACL:s, Custom Attributes och information om enskilda kanyler och de kopplade
ritningarna samt vissa patientuppgifter. Som sådan är den relativt enkel att ta backup på
och de MS DOS-script68 som följer med inköpet anses vara tillräckliga för uppgiften.
De bör vara enkla att anpassa och implementera för DS-IT vid en eventuell skarp
installation. Dessutom skulle DDM Server installeras på en övervakad och speglad
hårddisk hos DS-IT vilket ytterligare ökar den tekniska säkerheten.
Vid det praktiska dokumenteringsarbetet hämtas filer ur databasen och placeras i
användarens WorkBench-mapp, med stor sannolikhet lämnas denna som standard under
”C:\DesignDataManager\workning” och filerna befinner sig därmed på en lokal
hårddisk och därmed utom räckhåll för de dagliga backuprutinerna på DS. Om istället
alternativet väljs att peka denna mapp till en nätverksmapp69 resulterar detta i bättre
säkerhet men en viss reducerad prestanda för arbetet med aktiva och uthämtade filer.

68

Programkod att köras operativsystemet, i detta fall MS DOS (i Windows XP).
Förslagsvis under ”Mina Dokument” på Danderyds sjukhus server, som redan idag används för
användarfiler.

69
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DDM stöder Active Directory och är på så sätt beroende av att detta fungerar på DS
men det bör ändå ses som en positiv egenskap att kunna koppla medicinteknikernas
Windowskonton och därmed e-tjänstekort till DDM.
Strömavbrott under drift (ej aktivt arbete i IronCAD) av både Server och Klient innebar
inte att data förlorades eller blev korrupt, de filer som laddats in i IronCAD, ändrats
utan att ha sparats blev av med ändringarna. Ingen återställningsfunktion som i
Microsoft Word med andra ord. För aktivt arbete i IronCAD genererades korrupta
CAD-filer som dock kunde ersättas av DDM:s äldre versioner utan större problem.
Namnet på en fil i Vault-mappen (MSSQL) ändrades och DDM rapporterade ”Failed to
extract file from Vault. (-----)” men fortsatte ändå att ladda IronCAD som då upprepade
felet med ett likartat meddelande. Samma fil med korrekt namn gjordes korrupt via en
texteditor och DDM skickade filen till IronCAD som rapporterade ”Failed to load
document” och vid ungefär hälften av gångerna kraschade även IronCAD. Test med
korrupt konfigurationsfil (DDM_System.ini) innebar inga påtagliga problem vid vanligt
användande.
Under testarbetets gång har ett antal mer eller mindre oprovocerade krascher erfarits
med olika kopplingar till den omgivande datormiljön eller mer direkt till DDMIronCAD:



Minneskrasch som orsakade sökresultat i DDM att inte visas, detta efter att båda
programmen stått orörda i ungefär en timme med skärmsläckare igång. Olika
felmeddelanden från både Windows och DDM om vartannat.
Stänga DDM utan att stänga IronCAD och sedan öppna DDM igen gjorde
IronCAD väldigt instabilt och datorn fick startas om för att komma tillrätta med
upprepade krascher.

6.2.5 Säkerhet och risker
I intervju med metod- och teknikutvecklaren M. Johnsson på DS IT-Teknik framgick att
nya programvaror delas upp i olika grupper beroende på ursprung, verksamhetsområde
och syfte. Programvaror från tredjepart (COTS) utvärderas innan implementering;
omfattning och utformning av utvärderingen beror på hur komplex mjukvaran är och
hur ”nära” en patient- och vårdsituation den är tänkt att användas. Oftast används sent i
kontrollerna en testmiljö där IT-tekniker utvärderar funktionalitet men även
användbarhetstester har förekommit. Är programvaran specifik för en viss klinik och
inte patientnära hoppas användbarhetstesterna över och skulle antalet användare vara få
tas inget centralt ansvar för support eller uppdateringar från IT-Tekniks sida. Dessa
uppgifter faller då på enskilda systemadministratörer ute på klinikerna eller i vissa fall
teknikkunniga läkare med särskilda önskemål. (Johnson, 2007)
Patientuppgifter ska vara konfidentiella, tillgängliga och ha integritet gentemot annan
information och har enligt M. Johnsson och verksamhetschefen A. Markström bedömts
kunna uteslutas från direkt testning då uppgifterna är identiska med dagens och
systemet är på inga sätt mer öppet för obehöriga intrång än dagens Excelark,
Accessdatabas och arkivskåp. Tillgängligheten och sekretessen uppskattades överlag av
M. Johnsson ha goda förutsättningar att bli bättre än dagens situation.
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6.2.6 Användbarhet via scenarier och sessioner
6.2.6.1 Konfiguration

För att kunna konstruera en verklighetsnära testsituation definierades teknikernas
roller70 i DDM i enlighet med uppgifter från intervjuer (avsnitt ”6.1.1 Kompetens”) och
befintlig NRC-dokumentation (Bilaga F). Därför konfigurerades DDM:s
användarrättigheter samt varje användares arbetsmapp identiskt bortsett från att:
 S får administratörsrättigheter och kan därmed ändra, skapa och ta bort attribut,
tillstånd m.m. i administratörsgränssnittet.
 nyanställda (M i detta fall) fråntas rätten att skapa nya Projektmappstyper samt
att godkänna kanyler för användning.

6.2.6.2 Sessioner

En introduktion till systemet genomfördes för samtliga fem tekniker och ett mindre
antal direkta problem uppdagades. Tidigare språkliga missförstånd uppdagades men
även helt nya problem dök upp. Som tidigare diskuterats under avsnitt
”5.1.1.1 Förkunskaper” är risken hög att under sessionerna glida över i att testa
inlärningströskeln hos teknikerna istället för dokumenteringsarbete så dessa problem
åtgärdades efter bästa förmåga med mer information och ”hands-on” för teknikerna
innan fler sessioner genomfördes.
Några dagar efter den gemensamma introduktionen blev testdeltagarna M och S
individuellt introducerade till systemet på ett mer handgripligt sätt. Då CAD kunskaper
saknades hos M gavs en kort utbildning i IronCAD men fokus lades givetvis på DDM.
Respondenterna ombads direkt efter testsessionerna att svara på några allmänna frågor
och kommentera sessionen samt fylla i ett formulär71. Nedan i ”Tabell 9” respektive
”Tabell 10” följer större delen av resultaten från intervjuer med de två teknikerna och de
enkäter som fylldes i efter avslutad session.
6.2.6.3 M:s värdering och kommentarer kring användbarheten

Aspekt

Svar / Kommentar

Gavs tillräcklig
återkoppling?

Nej, när det inte fungerade så hände ofta ingenting. Ibland
jobbade man på och först långt senare uppstod problem som
inte gick att komma runt helt utan att man fick information om
detta när man ”valde väg”.
Ok översättning och vettig engelska överlag men CADbegreppen var rätt många och svåra att ta till sig. Inga
hjälpande bilder eller ikoner.
Ok för några av scenarierna men ingen egentlig koppling till
NRC:s arbete så utgångarna var ”dolda” bakom massa CADprat.

Användes ett språk du
förstod?
Fanns det tydligt markerade
utgångar (scenarioslut)?

70
71

Se avsnitt ”5.1.1.3 Administration av DDM” för detaljer kring roller och projektmappar.
Se bilaga D.
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Var DDM konsekvent?

Förebygger gränssnittet fel?

Var din minnesbörda stor,
vettig eller liten?
Hittade du och använde
några genvägar?
Var arbetet med DDM som
en rimlig dialog?

Var eventuella
felmeddelanden enkla att
förstå?
Var det lätt att hitta och
använda hjälpfunktionen?

Nej, dubbelklick på ett CAD-objekt öppnar inte filen eller
”Ladda”-fönstret medan vanliga dokument öppnas. Vissa ord
som översatts återkom som oöversatta ibland.
Dubbelklickar man så öppnas inte CAD-objektet som med
textfiler och andra dokument utan Egenskapsfönstret öppnas.
En ny revision kan skrivas in som textvärde utan att DDM
varnar, vilket leder till ”stopp” i revisionsfönstret när en ny
revision inte går att skapa72.
Relativt stor sett till vad jag vill göra. Man behöver komma
ihåg så många olika steg och musklick för att allt ska bli rätt.
Nej, letade inte särskilt aktivt men inga genvägar vad jag
kunde se.
Det finns inget ”Ta bort”-alternativ ens för de användare med
Administrationsrättigheter direkt i DDM utan dessa måste gå
in i Admin-delen och manuellt ta bort rad efter rad i
databasen.
Inget felmeddelande när man skrev in ett textvärde som ny
revision. Detta stoppade framtida revisioner av det objektet
eller filen att kunna skapas.
Hjälpfilen (referensinformationen) är det den ska vara:
strukturerad och omfattande som dock kräver mer än bara
skolengelskan. Det gick bra att söka efter specifika problem
men det krävs ändå ett större CAD-kunnande och ”bättre koll
på helheten” för att kunna använda senare delar i hjälpfilen.

Tabell 9: M:s resultat av DDM:s användbarhet
6.2.6.4 S:s värdering och kommentarer kring användbarheten

Aspekt

Svar / Kommentar

Gavs tillräcklig
återkoppling?
Användes ett språk du
förstod?
Fanns det tydligt markerade
utgångar?

Tveksamt vid laddningstillfällen men bra vid sparande till
DDM.
Ok, bra svensk översättning. Engelskan var ok men många
CAD-relaterade begrepp som inte är helt självklara.
Nja, de vanliga uppgifterna var rätt enkla att hitta men så fort
man ville göra något mer avancerat fick man leta i menyer
eller i hjälpdokumentet.
Ja, så vitt jag kunde se.
Nej.
För stor. Och allt större ju mer av programmet man utforskar
och behöver förstå.
Nej.

Var DDM konsekvent?
Förebygger gränssnittet fel?
Var din minnesbörda stor,
vettig eller liten?
Hittade du och använde
några genvägar?
Var arbetet med DDM som
en rimlig dialog?

Var eventuella
felmeddelanden enkla att
förstå?
Var det lätt att hitta och
använda hjälpfunktionen?
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Nej, mer som ett övertalande från min sida att få ut rätt resultat
från DDM av musklicken. Många onödiga steg i interaktionen
med IronCAD och Scene-filer som inte passar DDM:s sätt att
vilja ha enskilda filer för varje part.
Nja. I de fall man fick några funkade det hyffsat men många
fel upptäckte man själv efter alltför lång tid.
Delvis. Från vissa DDM-fönster gick det inte att komma åt
den men den var rätt omfattande och innehöll mycket och
detaljerad information. Bristerna tas upp i nästa avsnitt.

Från t.ex. ”textrev” till ”textrev_2” vore här bra. Alternativt inte tillåta textvärden i revisionsfältet.
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Tabell 10: S:s resultat av DDM:s användbarhet

SUS-poängen för M respektive S var vid teststarten 14/40 respektive 0/40 och de
hamnade till slut på relativt låga 30/40 respektive 22/40 efter ett 20-tal timmar med
DDM. Allmänt uttryckte både S och M att DDM var mycket svårt att komma tillrätta
med och troligen många timmar innan man lärt sig. Att komma ihåg alla de steg som
behövs för att det ska fungera som det är tänkt skulle enligt båda bli ”helt ohållbart”, det
efterlystes mer intuitiva steg och renodlade funktioner kring NRC:s verksamhet för att
ha en möjlighet att komma ihåg hur saker och ting ska ske i DDM.
De tre parametrarna kraftfullhet, effektivitet och tillfredsställelse får alla låga poäng och
omdömen även om programmets kraftfullhet urskiljs av teknikerna kommer den inte till
sin rätt när ”allt är så omständigt” (Sääf, 2008).
6.2.7 Dokumentation och hjälpfunktion
Grovt sett består DDM:S dokumentation av fem delar: CHM-filen73 med
referensinformation och en ”Getting Started”-guide, engelska videofilmer på
webbplatsen, ett årligt förnyelsebart supportavtal med distributören och MS Windows
backup-script i BAT-filer.
6.2.7.1 Resultat sett från författarens synvinkel

1. Den medföljande kompilerade htmlfilen modifierades för att kunna skrivas ut i sin
helhet och analyseras i pappersform och erbjuder en godkänd nivå av
dokumentation.
2. Getting Started PDF guiden är bra men tyvärr endast på engelska.
3. De engelska hjälpfilmer som finns på www.designdatamanager.com är av ok kvalité
men riktar sig uteslutande till användare väl förtrogna med IronCAD och CAD
verktyg generellt och är på så sätt relativt ineffektiva som startdokumentation
särskilt för svenska användare.
4. Ett supportavtal ingår i inköpet av systemet som årligen kan förlängas, vilket även
gjorts hittills. Denna del har inneburit klart godkänd nivå av tillgänglighet74. DDManvändare med lite mer specifika problem har endast en ”guru” hos Solidmakarna,
och hänvisas till de engelska supportsidorna för hjälp utanför kontorstider.
5. MS Windows scripten för backup av databasen inspekterades och testkördes utan
problem. Återställning blev en fråga om manuell kopiering av filer till Vaultet.
6.2.7.2 Resultat sett från användarnas synvinkel

En tryckt version bör kunna anses vara minimikravet vid licensinköp. Så här sa en
tekniker om denna fil:
”Vettig hjälpfil, man hittar hjälp om ett specifikt problem”, ”Bra engelska för oss som
har sett mycket på TV”, ”Lite väl mycket speciella uttryck för att allt ska gå in”,
”Lättare med en kunnig kollega/guru men ändå ok.” (Sääf, 2008)

73

Kompilerad HTML fil.
Telefon och e-post måndag till fredag samt användarwebbplatsen www.ironcadsupport.nu som
dessvärre lider en aning av att främst fokusera på IronCAD användare och knappt har någon DDMinformation.
74
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”Det fattas en hel del information om olika ikoner, felmeddelanden m.m.” (Olsson,
2007)
De engelska hjälpfilmerna kommenterades på följande sätt:
”Alla videoavsnitt kräver god vana att arbeta i IronCAD.” och ”Behövs bättre synk
mellan tal/bild. Vill höra musklick för höger/vänster.” (Sääf, 2008)
”Helt ok med engelska men osynkat ljud och bild.” (Olsson, 2007)

6.3 Tyst kunskap
För att inleda detta avsnitt kan ett exempel från NRC:s tillverkningsprocess ge en
nödvändig återblick efter alla mjukvarutester från ovan:
Medicinteknikerna på NRC innehar olika data om bland annat lim, standardkanyler och
material, de har information om patientens preferenser kring olika material. De har
även kunskap om hur kanylens användning påverkar en bra utformning och det
praktiska kunnandet vid denna utformning leder fram till en färdig trakealkanyl. Kanske
kan den liknas vid en klassisk industriell process där råmaterial/-data förädlas m.h.a.
verktyg och personalens kompetens till en slutprodukt.
Med detta blir följande, kortfattade sammanfattning av resultaten och analysen mer
intressant.75 Värt att notera är att detta endast kan läsas som tendenser som urskiljts då
urval och omfattning varit litet finns ingen statistisk signifikans att prata om.
Ju längre man arbetat på NRC, desto fler sätt tycks man ha/få att uttrycka sitt kunnande
på, variansen är från 59 till 93%. Två andra, tydliga aspekter som förändras över tid är
att konkreta begrepp skattas högre ju längre tid man jobbat och man värderar generellt
sitt tysta (eller inte så tysta) kunnande högre och högre.
Lite mer oklart är hur man ser på kollektivets betydelse. Den mest meriterade och
erfarne teknikern, R, värderade dessa begrepp klart högre än de individuella medan de
två andra var ungefär lika svårlästa kring kollektivets betydelse.
Det praktiska arbetet/kunnandet är av klart störst betydelse enligt alla tekniker med det
sociala som god tvåa. Det sensoriska och mentala värderas inte lika högt. Allra tydligast
blir detta om man jobbat på NRC länge. En intressant tendens är att nyanställde M
skattar aktiviteterna som klassas som helhetsaktiviteter högre än de sociala.
För mer detaljer och en vidare diskussion av resultatet kring tyst kunskap hänvisas till
den fullständiga ETK-studien i Appendix I.

75

Det mer omfattande resultatet av ETK-studien finns i Appendix I.
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7 Analys
Det bör nämnas igen att denna förstudie ej är tänkt att dra långtgående slutsatser av utan
främst tjäna som beslutsunderlag för MTA-NRC. Analysen blir därför av
sammanfattande karaktär utan någon statistisk signifikans eller liknande.

7.1 Mjukvaran
Tidigare diskuterades de definitioner av olika typer av tester som kan utföras på
mjukvaror och de tre sätten åtskiljs enkelt uttryckt av med vilken angreppssätt
kontrollen genomförts. Positiv vid kapacitets- och attributkontroll, negativ vid
felsökande utanför kravspecifikationen och risk vid uppskattning av värdet respektive
risken med ett frisläppande eller implementering. Nedan följer en kategorisering för de
valda kontrollaktiviteterna för att påminna om hur resultaten i kapitel 6.2 bör tolkas.
Aktivitet

Typ

BlackBox
Dokumentations- och hjälpfunktionskontroll
Återhämtnings- och kraschkontroll
Säkerhetskontroll
Användbarhetskontroll via scenarier och sessioner

Negativ
Positiv
Risk
Risk
Positiv och negativ

Tabell 11: Typ av kontrollmetoder

Tabell 12 innehåller analyser för de olika kontrollaktiviteterna:
Kontrollaktivitet
Analys
BlackBox

Trots att författaren anses datorvan och lättlärd samt att en introduktion till
DDM erhållits gav denna aktivitet överraskande negativa resultat. Även om
BlackBox-aktiviteter letar efter problemen så var erfarenheterna av
installation, konfiguration och initialt användande att DDM är en alltför
komplex och svårhanterlig mjukvara för NRC. Programvaran uppfattades
inte bara förutsätta stora kunskaper i 3D CAD program och digitalt
konstruktionsarbete utan även att verksamheten har anställda datatekniker
för främst konfiguration. Det är med andra ord ingen enkel mjukvara att
hantera, speciellt inte inom trakealkanyltillverkning.
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Dokumentations- och
hjälpfunktionskontroll

DDM:s dokumentation är på samma gång omfattande och knappt hjälplig.
Detta då den endast finns tillgänglig i elektronisk form och bara på engelska
men tycks ändå täcka in alla olika delar av programmet. Den tunnaste delen
uppfattades vara den om konfigurationen av DDM, det saknades t.ex. mer
matnyttiga exempel för att visa på olika alternativ eller resonemang kring
rättigheter och arbetsmappar.

Scripten för databasbackup är av godkänd kvalité. Även om dessa är
på engelska är de mycket simpla att redigera i en texteditor.
För NRC:s del är det avsaknaden av en svensk översättning av både
referensmanual och startguide som spelar störst roll. Kombinerat med
frånvaron av ”nybörjarvideos” på svenska alternativt guider i programmet så
blir startsträckan för att kunna använda DDM i den löpande
kanylproduktionen uppskattningsvis orealistisk lång. En ordentlig
utbildningsplan för alla tekniker, helst anpassad till NRC, hos leverantören
skulle kunna minska behovet av dessa brister. Sammantaget är minimikraven
på Solidmakarna/CSI/examensarbetare/konsult:
1. att svenska översättningar av referensmanual och DDM:s gränssnitt
görs
2. att en tryckt startguide med anpassad layout och ett
felsökningsschema på svenska måste finnas
3. att gränssnittet fortsätter att anpassas till NRC:s speciella
verksamhet
Dessutom skulle en utbildningsplan kring både DDM och IronCAD behöva
skapas från MTA/NRC för att kunna dra nytta av och kunna följa upp
ovanstående punkter.

Återhämtnings- och
kraschkontroll

Frånvaron av en ”DDM guru” lokalt på Danderyds sjukhus spelar även in i
dokumentationssituationen. Skulle någon av teknikerna varit väl förtrogen
med detta eller ett liknande system skulle kraven på dokumentationen
minska.
Systemet DDM-IronCAD reagerade ungefär som andra mjukvaror på
korrupta eller saknade filer även om det finns visst utrymme för bättre
felmeddelanden är detta inget som borde påverka en eventuell
implementering. Roll-back gick bra så länge som backup är gjord med både
databas och IronCAD avstängda.
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Säkerhetskontroll

De aktuella patientuppgifterna hanteras redan idag på ett likartat sätt av
läkare och tekniker76. Dessutom skulle en implementering av DDM innebära
att tjänste-ID korten och de personliga datorkontona kopplas via Microsofts
Active Directory till DDM med ökad säkerhet och spårbarhet som följd. Det
är dessutom föreskrivet av Läkemedelsverket för att tillräcklig spårbarhet
ska kunna garanteras.
Eventuellt skulle det kunna hävdas att informationen i arkivskåpet blir mer
lättillgänglig i digital form men detta förutsätter avsaknad av Active
Directory.
De risk- och säkerhetsaspekter som dessvärre ser ut att kunna bli allvarliga
är frånvaron av feltoleranser och återkoppling i systemet. Inget hindrar en
tekniker att skriva in fel personnummer eller ange båglängdsmått fel med
stora risker för patienten.

Användbarhetskontroll
via scenarier och
sessioner

Det är tydligt från sessionerna att de rekommenderade punkterna i artikeln
från MCAD77 inte har studerats vid inköpet av IronCAD och DDM licensen,
sett från NRC:s sida. De intervjuer gjorts och enkäter som fyllts i vittnar om
att användbarheten hos endast IronCAD har tagits i beaktande men utan att
faktiskt genomföra en utvärdering av systemet som helhet.
Även om DDM i många stycken är en kraftfull och välavvägd COTS så är
nog matchningen med IronCAD dess största problem, särskilt för personer
utan bakgrund som konstruktörer. Behovet hos DDM att ha separata filer för
alla Delar (engelska part) och Sammanställningar (engelska assembly) gör
att IronCAD:s grundfilosofi hamnar i direkt opposition till DDM.
Arbetsgången blir omständlig och extra komplexitet läggs på en redan rigid
och avancerad följd av musklick som måste följas till punkt och pricka.
Det visade sig att oavsett datorvana, ålder och CAD-erfarenhet var DDM
och dess samspel med IronCAD för instabilt och svårjobbat för
medicinteknikerna. De låga SUS-poängerna stöder detta resultat.

Tabell 12: Analys av testresultaten för DDM

7.1.1 Sammanfattning
Sammantaget är DDM en för komplex mjukvara för NRC:s behov, resurser och
produkter idag. Skulle behovet uppstå i ett senare skede; t.ex. att produkternas livslängd
tillåts öka via ett beslut från t.ex. Läkemedelsverket, behövs det skapas en realistisk
plan för att utbilda personal. Detta gäller både IronCAD och DDM. Givetvis bör en
implementering följa den rapport- och projektmall som SLL arbetar efter, Projektil, och
förhoppningen är att detta arbete kan fungera som förstudie. I avsnittet
”7.3 Nyttovärdering av tänkt införande enligt SLL-rapportmall” nedan återfinns större
delen av en sådan förstudie.

76
77

Se avsnitt ”6.1.3 Dokumentation”.
Se avsnitt ”4.3.2.2 Produktdatahantering (PDM)”
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7.2 Kunskap och kompetens
7.2.1 ET K och Knowledge Management
Att kunna upprätthålla kvalitén och kapaciteten vid NRC tycks kunna sättas på stora
prov då verksamheten står inför stora prövningar. Utan tillräcklig tid och planering för
nyanställningar och dessas introduktion i det svårgreppbara men rätt praktiska arbetet
ligger NRC:s kvalitets- och specialitetsstämpel i riskzonen.
Den ETK-kartläggning som gjorts visar att startsträckan för nyanställda skulle kunna
kortas. Även om teknikerna poängterar det kollektiva i arbetet är mycket av kunskapen
trots allt konkret till sin natur. Detta öppnar upp för att det dels borde gå att ha en
tydligare och därmed snabbare introduktion vid nyanställningar. De sociala och
kollektiva aspekterna bör även de kunna användas på ett positivt inslag vid rekrytering.
Den kunskap som teknikerna idag förfogar över har egentligen lite att göra med den
kanyldata som DDM är tänkt att hantera. Tittar man tillbaka på kunskapsnivåerna från
avsnitt ”4.1.1 Kunskap” så skulle kanske mellannivån ”information” fungera som
brygga mellan dessa två. Men detta kräver att data först gemensamt tolkas av teknikerna
för att sedan kunna summeras och kontrollerat struktureras. Det är endast78 sådan
information som nyanställda eller utomstående kan omvandla till sin egen kunskap;
produktdata och statistiska analyser i fin ordning hjälper dessvärre inte. Det behövs
således en plan för denna tolkning, summering och strukturering som kan minska
personberoendet på NRC.
Kort sagt, DDM anses inte, ensamt, kunna fungera som ett Knowledge Management
system men kan vara en del av en större procedur på NRC att ordna produktdata och
kunnande. Mer om detta i diskussionen.

7.3 Nyttovärdering av tänkt införande enligt SLL-rapportmall
Nedan följer dels beskrivningar av resultaten för de olika nyttoområdena i mallen
Utredning/Förstudie med premissen att IronCAD och DDM implementerats till ”100%”
och fungerar tillfredsställande. Detta för att ge verksamhetschefer en uppskattning på
vad ”maximal utdelning” är och för att ge en motbild till de överlag negativa
testresultaten i kapitel 6.
En skattning av de olika delarnas värdering ges också med en skala från samma
rapportmall; 0: ingen nytta, 1: viss nytta, 2: tydlig nytta samt 3: stor nytta. Denna skala
modifierades med -2: ökad risk eller försämring för att återspegla en mer realistisk
värdering.
7.3.1 Strategiskt värde
7.3.1.1 Personalnytta

För MTA-teknikerna nära pensionsåldern ses ett införande av systemet som potentiellt
intressant i form av färre administrativa uppgifter som kan utföras lite snabbare, och ge
78

I alla fall på ett något sånär effektivt sätt.
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lite enklare rutiner som kan följas med några få musklick och till viss del mindre strul.
Dock vägs denna potential upp av den höga tröskeln som skulle krävas initialt för
införandet samt att dokumenteringsarbetet idag inte sägs utgöra någon större börda för
teknikerna. Att jaga läkare för påskrift av blanketter är en del av arbetet.
Utbildningsinsatser och små möjligheter att trimma in systemet genom parallellkörning
måste ses som stora hot mot en lyckad övergång; således en kapacitets- och
ställtidsproblematik. Det har nämnts i intervjuer att kompetensprofilen på en NRCtekniker kan behöva revideras och kraftigt utökas för att motsvara de nya
förutsättningarna.
Det ökade beroendet av kvalificerad support för det dagliga dokumentationsarbetet är
även det av allvarlig karaktär, trots att DDM:s dokumentation överlag är godkänd. Detta
oavsett vilket språk som används.
Sammantaget -2, systemet skulle utgöra en ökad risk.
7.3.1.2 T eknisk nytta

Utan tvekan kan ett införande av IronCAD i kombination med DDM ge en
modernisering av tillverkningen och dokumentationen av kanyler. En konsolidering av
kanylritningar och dess måttsättning ses också som fullt möjligt men förutsätter
utbildning och intrimning av främst CAD-kunskaper hos tekniker samt ett tolkningsoch utbildningsarbete kring ritteknik och måttsättning; att digitalisera ritningar låter sig
göras på ett klart enklare sätt än via DDM.
Sammantaget 1, viss nytta.
7.3.1.3 Framtida nytta

För sjukhusets och NRC-MTA:s delar skulle en framgångsrik implementering av
systemet kunna få framtida studier av användning och tillverkning av trakealkanyler få
en ordentlig datamängd att luta sig mot. Materialförslitning, felkällor, kostnader och
mycket annat kan på ett helt annat sätt spåras, sammanställas och analyseras för god
spårbarhet vid problem, möjliga proaktiva.
Avgörande för framtida nyttoaspekter är de effekter som den pågående nationella ITsamordningen får. Nya krav på strömlinjeformning av applikationsfloran alternativt
krav på ett standardiserat informationsutbyte med hjälp av XML etc. vid landets sjukhus
kan kasta en lång skugga över DDM. I ett eventuellt nästa projektsteg bör man
förutsätta att krav på interoperationalitet av data mellan system kommer och mer i detalj
utreda om DDM i dess nuvarande version klarar dessa.
Angående den icke existerande svenska översättningen så rekommenderas på lång sikt
att avvakta en generell svensk översättning från Solidmakarna och utifrån denna skapa
en språkfil speciellt för NRC:s behov. Troligen kan ingen översättning av
backupdokumentation eller liknande förväntas och där faller ansvaret på NRC/MTA
själva om behovet anses föreligga.
Sammantaget 0, ingen nytta.
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7.3.2 Ekonomiskt värde
Utan den förväntade detaljstudien tvangs författaren och medexjobbaren Erik
Mårtensson genomföra en mindre företagsekonomisk snabbstudie kring personal- och
materialkostnader, intern- och externdebiteringar samt tidsuppskattningar på NRC. Från
ett antal mindre telefonintervjuer samt kontakter med chefssjuksköterskan Helena
von Elern har en grov uppskattning på dagens ekonomi tagits fram. I Erik M:s
examensarbete återfinns rådata av detta resultat.
2007 tillverkades och levererades 660 kanyler till sammanlagt 330 patienter (att jämföra
med de förväntade 3960 (330*12) som enligt LVFS 2003:11 bör ha tillverkats.
Patienter använder således sina kanyler i genomsnitt 6 månader mot godkända 1, något
kalkylen nedan tar hänsyn till. Sett till den tidsåtgång som dagens dokumentation
innebär skulle det teoretiska, 100%-lyckat utfallet som diskuterats ovan knappt kunna
innebära att viss tid sparas. Produktiviteten är inte avhängig dokumentationsarbetet
enligt NRC-teknikerna.
Eriks studie visar att de tre dagar som nya patienter är på DS utgör ca 35% av
totalkostnaden för ett kanylsystem. Eftersom lejenparten av patienterna är
återkommande ser vi att den ekonomiska vinsten ligger i att kunna undvika eller
minimera de återkommande NRC-besöken. Häri ligger den nya metodens stora potential
med CT-bilder, 3D-CAD och semiautomatiserad tillverkning som Erik tittat på. Att i en
sådan situation kunna ha ett PDM-system igång som strömlinjeformar skapandet,
utbytet och uppdaterandet av kanyldokumentation måste anses kunna ge en markant
bättre produktivitet och ekonomisk nytta. Särskilt tydligt blir detta om hänsyn tas till
kostnaderna för det beställande sjukhuset eller, med fallen utomlänspatienter,
landstinget. Det är inte svårt att se de stora besparingarna dessa kan göra med
undvikandet av en tredagars Stockholmstripp för assistenten och en sjukgymnast/sköterska. För att inte tala om europeiska patienters vårdgivare.
Sammantaget 2, tydlig nytta.
7.3.3 Patientnytta
Med ett lyckat (i personaltillfredsställande mening), verifierat (i verksamhetsövergripande mening) och certifierat (i direktiv- och författningsmening) införande av
DDM på NRC skulle spårbarheten och dokumenteringskvalitén öka. Detta visar både de
positiva utvärderingarna av enkäten ”100% bra infört” och BlackBox-testerna av
författaren. Dessvärre tycks detta endast vara ett i dagsläget teoretiskt utfall och det är
från patienternas synvinkel en lång väg att gå innan DDM eller ett annat PDM-system
kan införas och börja ge de fördelar som leverantören utlovar.
Sammantaget 2, tydlig nytta.
7.3.4 Genomförbarhet och Riskvärde
Med tanke på användbarhetsstudierna och de risk- och säkerhetsresultat som uppnåtts är
riskerna för stora med att införa DDM idag, utan utbildning och under kontrollerade
former. Författaren tror att det finns en rimlig chans att få det att fungera på ett bra sätt
men både antalet frågor och komplexiteten hos dem som är kvar att lösa är väl stor.
Ökat beroende av extern expertis är en sådan. Riskvärdet är högt men kan således bli
avtagande vid ytterligare utbildning, studier och planering.
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Sammantaget -2, stor risk och relativt liten genomförbarhet.
7.3.5 Lagkrav
Då Läkemedelsverket inte skulle klassa DDM som en medicinteknisk produkt då den
inte är avsedd att användas för ett medicinskt syfte kan det hävdas att krav är lägre än
för motsvarande tillverkare av standardkanyler. Spårbarhets- och identifikationskraven
leder emellertid till att ungefär samma mängd dokumentation krävs för NRC, en mängd
som systemet har potential att både utöka och samtidigt förbättra och förenkla
hanteringen av. I denna aspekt skulle DDM, teoretiskt, kunna erbjuda minst lika bra och
troligen bättre spårbarhet och överensstämmelse med lagkraven men praktisk sett är,
som diskuterats tidigare, saken en annan.
Sammantaget 1, viss nytta.
Överlag hamnar vi på ett +2 i betyg, det finns uppenbarligen nyttoaspekter om det går
att komma till rätta med de diskuterade riskerna, utbildningsfrågorna och
komplexiteten.
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8 Diskussion
Som ingenjör inom system i teknik och samhälle är det med stor tydlighet detta
examensarbete visat att teknik i sig aldrig löser problem eller förbättrar en situation. Nu
har inte detta varit en uttalad målsättning för DDM som sådant men analysen är i stor
utsträckning tillämpbar på CAD-situationen på NRC. De säkerhetsrisker och ställtider
som ett införande av ett nytt dokumentationssystem och/eller ett CAD-verktyg innebär
överskuggar vida de vinster inom spårbarhet och möjligheter till statistiska analyser
DDM kan tänkas möjliggöra. Det är tydligt att komplexa programvaror som PDMsystem kräver mer komplexa produkter än trakealkanyler med betydligt längre livslängd
för att kunna räknas hem i bokslutet såväl som hos de anställda.
I kapitel 4 togs forskningen kring Communities of Practice (CoP) upp och även om inte
denna forskningsinriktning har utretts i detalj är det tydligt att verksamheten vid NRC:s
medicintekniska del är ett solklart exempel på en kärngrupp i en gemenskap. En
gemenskap kring ett praktiskt arbete där interaktion (med patienter och andra
yrkesgrupper) och lärande ingår som både starka motiverande aspekter och utvecklande
av medicinteknikernas sätt och förmåga att lösa problem. Författaren rekommenderar
verksamhetschefer och framtida studenter att analysera verksamheten utifrån denna.
Förhoppningen är att ytterligare studier görs, internt eller med extern hjälp och att
krafttag tas kring kompetens- och verksamhetsutveckling. Det behöver definitivt inte
vara stora, dyra projekt utan kan börja med t.ex. inscanning av befintliga kanylritningar
i kombination med en sammanställning av hur dessa bör tolkas. Intervjuer med
medicinteknikerna som sedan kan användas i ett utbildningsmaterial för nyanställda.
Små men väl avvägda förändringar i inmatning i kanylregistret kan också anses vara ett
långsiktigt och kostnadseffektivt sätt att möjliggöra bättre statistiska analyser.
Förslag på framtida studier och examensarbeten finns i bilaga H och utöver ovan
nämnda CoP-studie anser författaren att ett par förslag sticker ut som särskilt intressanta
och centrala för MTA-NRC:s del:




Utvärdera och skapa en plan för om/hur IronCAD ska användas vid NRC.
Intresse, licens och ett behov finns men det verkar vara sämre ställt med
resurser, planering, utbildningsplan och verifiering av CAD kompetensen för att
en parallell implementering är ens att tänka på.
Videolänkprojektet som redan rullar i Uppsala läns landsting är perfekt att titta
på om NRC kan utnyttja liknande teknik och organisering för att sprida sin
expertis. Här kan även de europeiska expansionsplanerna få hjälp i form av eHealth79. Sverige ligger längst fram idag och en ansökan om deltagande från
NRC ser författaren som en stor möjlighet.

Författaren ser tre till fem nyckelpersoner i dessa utvecklingsidéer; medicinteknikerna
Staffan Olsson och Mikael Sääf, DSI-medarbetaren Erik Mårtensson, projektledaren
Katharina Elger vid DS IT-teknik och Uppsala läns landstings SPEX-projektansvarige
Benny Eklund.
79

SPEX-projektet, http://www.spex-project.net samt eHealth EU, http://ec.europa.eu/healtheu/care_for_me/e-health/index_sv.htm
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9 Slutsatser
En implementering av DesignDataManager (DDM) skulle innebära stora initiala
utbildnings- och supportkostnader för Nationellt Respirationscentrum (NRC) och
Medicinteknisk avdelning (MTA) utan att garantera vinster inom spårbarhet och
uppföljning. Dessa vinster anses kunna åstadkommas med enklare medel. Utan en bra
fungerande implementering av 3D CAD80 mjukvara IronCAD med nuvarande anställda
alternativt nyanställda med CAD-erfarenhet är DDM inte ett alternativ att ens överväga.
Det skulle troligen innebära att färre patienter fick kanyler utan någon förbättring av
vare sig kanyler eller ritningar till dessa.
DDM har potential att kunna lagra och möjliggöra sökningar av kanylers metadata,
fungera som bas för framtida intressanta statistiska analyser samt öka spårbarheten för
varje enskild kanyldel. CAD-vanan hos en eventuell nyanställd medicintekniker avgör
inlärningströskeln men risken är stor att den är högre jämfört med dagens arbete i
MS Excel och Access. Kring frågan om DDM skulle kunna hjälpa till vid
informationsspridning till andra sjukhus och läkare är det tydligt att viss förenkling
skulle ske med ritningar m.m. Emellertid visade det sig att kunskapen kring kanylers
utformning och design inte tycks gå att lära ut på annat sätt än med erfarenhet och
utbildning. Som programvara för de CAD-ovana användarna är det främst bristerna i
användbarheten (kraftfullhet, effektivitet respektive tillfredsställelse) som hämmar
potentialen hos DDM.
En möjlig användning av DDM är att i informationssyfte till företag förmedla en första
kontakt via t.ex. e-post innehållande 3D modeller eller -bilder av kanyler eller dessas
delar. Utvecklingen av prototypframställning har de senaste åren gjort det både
billigare, säkrare och mer praktiskt att kunna ”skriva ut” ens designer i 3 dimensioner,
detta är också något medstudenten Erik Mårtensson utforskar grundligt i sitt exjobb.
Gällande den tysta kunskapen och kunnandet hos medicinteknikerna på NRC så bedöms
ETK-metoden kunna ge verksamhetscheferna på MTA och NRC ett bra beslutsstöd i
rekrytering och utbildning av nyanställda. Studien av tre tekniker som intervjuats i detta
arbete visar tendenser till att det är främst personer med praktiskt kunnande och med en
god social förmåga som bör eftersökas vid pensionsavgångarna under de närmaste åren.

80
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13 Bilagor och appendix
Bilaga A Epitet för tyst kunnande
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Bilaga B Flödesschema Kanylprocessen – Hela NRC

Figur 15: Flödesschema för hela NRC:s kanylprocess

66

Bilaga C Flödesschema Kanylprocessen – MTA-tekniker

Figur 16: Flödesschema för MTA:s del av kanylprocessen
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Bilaga D Frågeenkät DDM användbarhet







Kunde du enkelt slutföra dina uppgifter i scenarierna? (hastighet, irritation?)
Hur många timmars träning tror du att du skulle behöva innan du är ”ok”?
Kunde du enkelt ångra steg du upptäckte var fel eller ”för tidiga”?
a. Gav programmet bra felmeddelanden som du förstod eller var det ett
”arbetsflödesfel” mer än ett programfel?
b. Om det gick att ångra stegen, hur gjorde du?
Hade du hjälp av dokumentation, det inbyggda hjälpsystemet och Niclas?
Upplevde du andra, mer fysiska besvär som t.ex. för liten textstorlek eller många
klick för att komma åt vanliga funktioner?
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Bilaga E Sessionscharter (exempel på nästa sida)

69

DDM - Användbarhet

Utvärdering av testsession

Allmän information
Testare:

Datum:

Testområde:

Tidsåtgång:

Ev. underområde:
Ev. spec. funktion:

Användbarhet

Rekommendation

Användbarhet ok

Mer testning

Utvärdering av testområdet

Stämmer inte
Jag tror att jag skulle vilja använda
detta system ofta.
Jag upplevde att systemet var
onödigt svårt att använda
Jag tyckte systemet var enkelt att
använda
Jag tror att jag skulle behöva stöd
från en mer datorvan (teknisk)
person för att kunna använda detta
system
Jag upplevde att de olika
funktionerna i systemet var väl
integrerade med varandra
Jag tyckte att det var för många
inkonsekventa eller ologiska
aspekter/termer i systemet
Jag tror att de flesta personer
snabbt skulle lära sig att använda
systemet
Jag upplevde systemet som väldigt
klumpigt eller stelbent
Jag kände mig väldigt säker när jag
använde systemet
Jag behövde/behöver lära mig
mycket för att komma igång bra
med detta system
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Stämmer

Bilaga F Tillverkning av specialanpassad Trakealkanyl
Denna dokumentation finns i separat PDF fil - ”Tillverkning av specialanpassad
trakealkanyl v.20060821.pdf”.

Bilaga G Examensarbete NRC – Checklista
1. Analysera behov, resurser och aktuell tidsrymd hos MTA, NRC, DS. Om ITprojekt; kontakta IT-stöd/-strategi och se över resurser/gemensamma behov.
2. Ta beslut om mer detaljerad projektplan, budget, ansvarsfördelning för initialskedet,
introduktion, kontaktperson, handledning m.m.
3. Utlys, gallra, intervjua och skriv kontrakt
4. Registrera student i personalsystemen (Eken, NT osv)
5. Ordna med lokal, dator mm.
6. Beställning av passer- och datorkort.
7. Introducera student och exjobbet på berörda arbetsplatser (regler kring, kort, kök,
kontorsmaterial, utrustning, telefonlista mm)
8. Följ upp arbetet med möten och en delrapportering på passande form

Bilaga H Framtida studier eller examensarbete










Luftflödesanalys (fenestrering)
”IronCAD fullt ut” – med utbildningsplan, tekniska förutsättningar och parallell
implementering vid NRC
Utvärdera andra 3D CAD mjukvaror m.a.p. kanyltillverkningen speciellt. Finns
det enklare, lättare att lära sig men
Utvärdera renderingsmjukvaror (Mimics m. fl.) med koppling till Erik
Mårtenssons examensarbete. CT-bilder m.m.
Utreda attenueringsvärden för trakea och stoma. Medicinsk-teknisk studie.
Databasdriven (nationell) webbsajt med den svenska marknadens alla
trakealkanyler och varianter. Målgrupper: ÖNH-läkare och patienter.
www.tracheostomy.com som grund.
Andra CAD-tillämpningar; näsmasker och annan medicinsk utrustning.
Riskanalys av nya, alternativa tillverkningsprocessen som Erik M. jobbat med.
Utreda telemedicin/videolänk på DS och/eller SLL a lá Uppsala.

Bilaga I Installationsinformation och -hjälp DDM
Installationen av DDM skedde i följande hård- och mjukvarumiljö:
 Fujitsu Siemens Esprimo med inbyggt grafikkort (Intel 945G) mm. Intel Celeron
D 3,2GHz och 1GB DDR RAM
 Microsoft Windows XP Professional (sv) med Service Pack 2
 Microsoft Internet Information Server 5.1
 Microsoft Internet Explorer 7.0.5730.13 (sv)
 Microsoft Windows Installer 3.1
 Valde att använda den medföljande "MSDE - SQL Server: Microsoft Database
Engine 2000” för databaskopplingen i Windows XP.
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Följande steg togs vid installationen av DDM Server och klient på ovanstående
hårdvara:
 Setup.exe startades på DVD-skivan och "Install DDM Server (includes client)"
valdes, vilket innebär att först installeras och konfigureras Microsoft .NET
Framework 1.1.
 Microsoft .NET 2.0 Framework installerades via separat nedladdad fil från
Microfts webbplats.
 ASP.NET installationen startades på det sätt som Readmefilen sid 4, punkt 4
säger: 'C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_regiis.exe i' utan resultat då .NET 2.0 var installerat. Kommando modifierades till:
 'C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe -i'
med önskat resultat.
 Nu kan DDM Server börja installeras; DDM_SERVER_2007.exe startades och
följdes utan problem.
 Klientinstallationen (DDM_CLIENT.exe) startades som manualen föreskrev via
den lokala webbsidan http://localhost/DesignDataManager/
(DesignDataManager Client Install > Upgrade.)
 Konfigurera ev. Windows brandväggen enligt Readmefilen om klienter finns på
externa burkar.
 Uppdatera alltid servern INNAN klientapplikationen!

Bilaga J Arbetsgång IronCAD-DDM
Hur arbetsgången måste vara för DDM och IronCAD ska funka på NRC:
(som alternativ till detta kan man skapa hela Sammanställningen med sina delar,
namnge Delarna på samma sätt som nedan men sedan exportera var och en av Delarna
till en egen scenfil i workingmappen. Dessa importeras sedan var för sig till DDM och
vid behov kan dessa sedan läggas i scenen utan att göra en Sammanställning, detta
sköter DDM automatiskt)
Importera CAD-ritningar till DDM
1. Skapa de Delar som ska hamna i BOM, har egna LOTnr eller är vettiga att ha som
separata delar. Var noga med Egenskaperna för Delen (klicka i att den ska ingå i BOM,
den viktigaste rutan är "Part No" som ska matcha eventuella tidigare delar av
samma/liknande typ och fyll i Custom-attributen Supplier etc.) Text räknas inte som en
Del av varken IronCAD eller DDM.
2. Se till så att bara ett Delobjekt i IronCAD:s SceneBrowser är valt.
3. Dra Delen till en Katalog
4. Spara Scenen (med endast ett Delobjekt i) i mappen C:\DesignDataManager\working\
med EXAKT samma namn som "Part No" texten du angav i steg 1.
5. Klicka på "Import" till DDM
6. Fyll i LOT nr, Refnr, status, beskrivning, etc beroende på tillämplighet
7. Klicka OK och den Automatiska delnummersgeneratorn dyker upp, generera INTE
Part No för importerade delar utan använd det befintliga du angav i IronCAD genom att
bara klicka på Avbrytknappen.
8. I DDM, checka ut Delen så att andra kan komma åt den och slipper skapa en ny.
Stäng filen i IronCAD.
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Tillverka ett nytt kanylsystem för en viss patient:
1. Ny scen i IronCAD
2. Dra in valfria Delar från Kataloger eller välj "Load Sub-Part" i PDMIntegrationmenyn om den redan finns i DDM och du inte behöver ha ett nytt Refnr eller
liknande.
3. När du är klar med kanylsystemet (ej modifierade delar i detta exempel) välj då
knappen "Export Elements as Scene files" och spara systemet i DDM-mappen
"working" som ovan med ett namn som motsvarar Beskrivningen av systemet:
"Nattkanyl" eller "Respiratorkanyl med SuperSlick".
4. Du får upp en lista på Delarna som nu ska bli egna scener, klicka i alla delar i listan.
Nu kommer DDM "förstå" hur Delar och Kanylsystemet/Assemblyn hänger ihop.
5. DDM sparar och meddelar att det gick bra.
6. Välj nu att IMPORTERA scenen till DDM, INTE spara.
7. Klicka ja att du verkligen vill importera.
8. Nu får du en fråga per Del om att dn redan finns i DDM och om du vill spara den
som en ny Del. Svara nej för alla.
8. Sist dyker "Assembly Properties" rutan upp och det är här som vi ska generera ett
unikt Assy No, lägga in patientuppgifter mm under fliken Kanyldata, kommentera
systemet eller patienten och ställa in rätt status (oftast 'beställd').
9. Klicka först på knappen brevid Assy No så kopieras den beskrivande texten ned till
beskrivningsfältet.
10. Fyll i Kanyldata och andra fält.
11. Klicka på ”Gen. Nummer” för att skapa ett nytt tillverkningsnummer. Välj "Kanyl"
och sedan rätt material. Klicka i att en ritning med motsvarade nummer ska
reserveras/kopplas på senare.
12. Klicka OK och DDM rapporterar att allt gick bra.
Modifiera befintlig kanylritning
1. Följ anvisningarna ovan tom. 2 men modifiera Del/-arna du dragit in från Kataloger
eller infogat från DDM:s "Load Sub-part".
2. När du i steg 3 sedan exporterar dina modifierade Delar måste du tala om för DDM
att du utgått från samma grunddel och vill endast ha en ny Revision i SAMMA
grundkanyl som du utgått från. Detta för att inte ha x antal Delar i DDM som egentligen
har samma grundkanyl.
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Bilaga K Förslag på kompetensprofil MTA-NRC
Utöver intresse av och kunnande kring de hantverksmässiga delarna av
trakealkanyltillverkningen har ett antal andra kompetensaspekter ringats in under
arbetets gång. Dessa delas grovt sett upp i CAD kompetens och övrig kompetens:








Minst ett till två års dokumenterad erfarenhet av 3D CAD i produktionsmiljö,
gärna med IronCAD men mer avancerade system är inget problem.
Bör ha grundläggande kunskaper om PDM system, antingen CAD leverantörens
egna system eller annat.
Gärna kunskaper om installation, felsökning och utveckling av detta eller andra
större datasystem.

God, dokumenterad problemlösningsförmåga.
Praktiskt handlag och gärna intresse för hantverk.
God social förmåga att kommunicera lösningar, problem och nya idéer.
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Appendix I.

Kartläggning av tyst kunskap med ETK metoden

Metoden Epitet för tyst kunskap

Mer specifikt utgår Haldin-Herrgård:s forskning från dels andra forskares explicita
definitioner av tyst kunskap men även de alternativa begrepp som använts för att
beskriva kunskapen. Dessa benämner hon epitet för tyst kunskap (ETK) och ordnar dem
i två taxanomier. Den första grupperingen behandlar de två mest iögonfallande särdrag
hos tyst kunskap; graden av abstraktion hos epiteten och de aktörer som kan inneha
eller beröras av den tysta kunskapen. Båda skalorna delas i tre delar;
 Endast kollektiv, både kollektiv/team och individ samt endast individ.
 Abstrakt, abstrakt men med påtagligt resultat samt konkret
Tillsammans med att hon ser på det tysta kunnandet som ett spektrum och inte som
enbart praktiskt (gröna fingrar, tumregel, sakkunskap) eller enbart abstrakt (intuition,
föraning, mentala modeller) möjliggör detta inplacering av begreppen i en matris:
Abstrakt men
påtagligt resultat

Abstrakt

Konkret

Kollektiv
Individuell/team
Individuell
Tabell 13: ETK-matris abstraktion/aktörer

Den andra taxanomin är via fyra familjer av de aktiviteter som påverkas av det tysta
kunnandet, samt en femte, holistisk familj för de begrepp som faller i flera/mellan de
övriga: mental, sensorisk, social och praktisk.
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Figur 17: Påverkade aktiviteter och abstraktionsgrader för ETK

För detaljer kring dessa hänvisas till Haldin-Herrgård (2004 s. 45).
O m metoden
Yrkesgrupperna på NRC har alla förutsättningar att kunna ge nyttiga och givande
resultat vid en ETK undersökning men dessvärre har examensarbetets omfång
implicerat begränsningen att endast 3 medicintekniker intervjuas. Detta kastar hållbara
statistiska analyser ut genom fönstret men ETK har ändå bedömts kunna ge ett visst
mått av diskussions- och beslutsunderlag i form av tendenser och koppling till
kunskapshantering vid NRC. Andra positiva bieffekter som t.ex. är det troligt att både
respondenterna själva, kollegor och arbetsledningen får en bättre förståelse för arbetet
med trakealkanyltillverkningen.
Som tagits upp i avsnittet om Kunskap har frånvaron av mätbarhet hos tyst kunskap ett
av huvudproblemen inom kunskapsforskning och i affärsvärlden. En kartläggning löser
inte detta men syftet i studien är först och främst att få insikt i omfånget av och
karaktären hos det tysta kunnandet bland medicinteknikerna. Som ett första steg
förväntas både anställda och klinikledning få en bättre bild av det kunskapskapital
sjukhuset har tillgång till samt vem som innehar vilken kunskap. Värderingen är till för
beslutsstöd och förenkla ledningen av kunnandet.
Enligt Haldin-Herrgård är intervjuer att föredra framför enkäter för kartläggningen då
tyst kunnande karaktäriseras som individcentrerat och i viss mån omedvetenhet. Tyst
kunnande är till stor del oartikulerat och informanten är den ende som har möjlighet att
utvärdera detta kunnande.
Statistisk analys har inte genomförts då samplet som sagt är minimalt. Tendensanalys
har istället kombinerats med de kvalitativa kommentarerna för att dels behålla
materialets rikedom och dels påvisa eventuella skillnader i mening samma begrepp kan
ha mellan olika tekniker. Detta är de kvantitativa analyserna:
1. Antalet och vilka ETK som valdes indikerar hur mycket och med vilken
variation tyst kunnande behövs för arbetet.
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2. Hur de olika typerna av ETK (abstraktionsgrad, aktivitet och aktörer) bedömdes
klargör vilka relevans de har för respondenten, både relativt andra typer och
mellan teknikerna.
Variabeln nyanställd/ej nyanställd ska ses som ett ”första analyssteg” för NRC och
nästa steg skulle kunna vara att utvidga till fler informanter och särskilt yrkesgrupper
för att bättre kunna kartlägga NRC:s kompetens- och rekryteringsbehov. Enligt HaldinHerrgård är dessutom jämförelsen mellan arbetsledning och övriga intressant då tydliga
skillnader upptäcktes i hennes studie. Omvandlingen mellan de olika
kunskapsnivåerna81 som beskrivits tidigare är en del i denna värdering.
Praktiskt

En kort förklaring gavs av hur intervjun var uppbyggd och vid behov en kort
introduktion till tyst kunskap. Intervjuerna genomfördes i enrum i anestesiklinikens
lokaler under januari och februari 2008 och bandades. Informanterna informerades om
detta och hur konfidentialiteten skulle tryggas. Därefter fick informanten de 99 ETKkorten och ombads att välja ut ”de kort som kunde relatera till deras arbetsuppgifter och
det sätt som dessa utförs på”. I händelse av ett okänt eller oklart begrepp gavs en från
litteraturen, kort förklaring. De bortvalda korten stoppades undan och de valda samlades
ihop av mig.
De kort som används under intervjuerna har endast ett begrepp per kort vilket fokuserar
diskussionen på ämnet och skapar differentiering i hur teknikern svarar. Den engelska
motsvarigheten togs med för att underlätta resonemangen och precisera vilket epitet det
gällde82.
I undersökningen ställs två huvudfrågor och en följdfråga som behandlar innehållet i de
ETK som han eller hon anses vara av betydelse för slutresultatet av sitt arbete. Den ena
om innehållet i begreppet och den andra om betydelsen av detta tysta kunnande.
1. ”Vilken mening har ……… i ditt arbete?”
a. ”Kan du ge exempel?” eller
b. ”Menar du att ......?”
2. ”Hur viktigt är ……… för slutresultatet av ditt arbete?”
På en ordnad intervallskala83 mellan 1-5 där den kvalitativa variabeln fem motsvarar
den högsta värderingen fick informanterna subjektivt bedöma ETK. Min roll vid
intervjun var främst den passiva lyssnarens men vid behov ställdes följdfrågor och
frågor besvarades kring begreppen med hjälp av Bilaga 7 i Haldin-Herrgård (2004).
Urvalet av tekniker hade som mål att få en spridning på teknikernas bakgrunder och
erfarenheter. Tre av de fem teknikerna valdes ut; R som inkluderades på grundval av
dennes längre erfarenhet och involvering i NRC:s verksamhet, M då denne är relativt
nyanställd och ung i sammanhanget samt L för dennes medellånga erfarenhet.

81

Data, information, kunskap och expertis.
Se ”Figur 10: Exempel på ETK-kort” på sidan 33.
83
Denna mätskala möjliggör bättre deskriptiv, statistisk analys (t.ex. medelvärde, differenser, sumscore
men inte kvoter då den saknar nollpunkt) än ordinal- eller nominalskala som inte har ekvidistans.
(Gunnarsson, 2002)
82
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Intervjun avslutades med en fråga om informanten hade något att tillägga som inte tagits
upp eller kommit fram under intervjun eller i ETK-korten.

ETK Resultat
Nedan följer de medelvärden som beräknats för respektive person, ETK-typ och nivå av
Abstraktion, Aktör samt Aktivitet. Medelvärdena är interna för respektive person då
dessa fått bestämma själva hur intervallskalan ska tolkas och användas. Cellfärgerna och
värdena visar att följande tendenser går att urskilja:
1. Ju längre tid på NRC, desto fler sätt får man att uttrycka sitt kunnande på,
variansen är tydlig (från 59 till 93%).
2. Konkreta begrepp skattas högre ju längre tid man jobbat/ju mer guru man är.
Men även högre värderingar generellt av sitt tysta (eller inte så tysta) kunnande.
3. Kollektivets betydelse ökar ju längre tid man arbetet. R trycker på Kollektivet
även om L är tveksammare kring detta.
4. Det praktiska arbetet är av klart större betydelse än det sensoriska och mentala
med det sociala som god tvåa. Allra tydligt om man jobbat på NRC länge. M
skattar helhetsaktiviteterna högre än de sociala.
M

L

R

Andel ETK valda: 58,60% 78,80% 92,90%
Medelvärde för samtliga valda ETK:
3,72
4,23
4,14
ABSTRAKTION
Medelvärde Abstrakt

3,62

4

3,8

Medelvärde Abstrakt men påtagligt resultat

3,68

4,15

4,14

Medelvärde Konkret

3,83

4,46

4,41

Medelvärde Individ

3,66

4,25

3,94

Medelvärde Individ-Grupp

3,85

4,29

4,31

Medelvärde Kollektiv

3,67

4,07

4,46

3,67

3,97

4,14

3

4

3,64

3,8

4,25

4,21

Medelvärde Praktisk

4,06

4,68

4,48

Medelvärde Holistisk

4

4,2

3,75

AKTÖR

AKTIVITET
Medelvärde Mental
Medelvärde Sensorisk
Medelvärde Social
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Appendix II.

Detaljer kring trakeal kanylering

Följande sätt eller ingrepp används för att uppnå fri luftväg:
a) Endotrakeal intubation och intubation med endotrakealtub görs oralt eller nasalt
med hjälp av fiberoptik och idealt sövs patienten med muskelavslappnande
narkosmedel.
b) Larynxmasken liknar endotrakealtuben men har en större gummikuff som täcker
struphuvudet och struplocket (epiglottis) för narkos vid kortare ingrepp, den
tillåter både spontan och artificiell andning.
c) Combituben används, oftast av ambulanspersonal, när endotrakealtubering inte
går att genomföra och uppstötning från magsäcken (aspiration) måste förhindras
att aspirera till lungorna. Combituben har en kuff som åstadkommer detta.
d) Trakeal kanylering eller trakeostomi betyder strupsnitt och luftvägen hålls här
öppen med en trakealkanyl. Behovet av detta ingrepp är indicerat
a. vid skada och sjukdom i luftvägar, lungor eller det centrala nervsystemet
b. vid längre tids behandling med ventilator/respirator
c. vid sänkt lungkapacitet där patienten är betjänt av ett minskat dead space
eller
d. vid tillfällig åtgärd för att underlätta sekretelimination under lungans
läkningstid
T rakeal kanylering – historia

Även om det finns berättelser om hur Alexander den store (ca 500 fKr) utför
trakeostomi på en man som satt ett ben i halsen med sin svärdsegg är det en något mer
modern historia som följer nedan.
År 1860 skrivs 38 artiklar i New Sydenham Society som beskriver olika tekniker för
trakeostomi. Chevalier Jackson, USA förfinade de tekniska aspekterna bakom ingreppet
och beskriver dem detaljerat och ingående 1909 i New England Journal of Medicine.
(Pierson, 2005)
Tre stora utvecklingar har till dags dato skett inom trakestomin sedan 50-talet. Den
första är utvecklingen av IPPV, Intermittent Positive Pressure Ventilation84. Den snabba
utvecklingen av intensivvårdens användning av trakeostomi är en följd av de
polioepidemier som uppstod under 1950-talet, främst i Danmark.
Paralytiska poliopatienter får grava andningsproblem eftersom deras
andningsmuskulatur försvagas. Detta tillstånd kräver övertryckventilering som
behandling annars ansamlas vätska i lungorna och patienterna drunknar tillslut i sitt eget
slem. Alla patienterna ventilerades manuellt genom sin trakeostomi. Under den värsta
epidemiperioden i Danmark på 50-talet så behandlade 70 patienter samtidigt med
metoden. Detta krävde lika många lika många läkarassistenter som skötte den manuella
hanteringen av ventilationsblåsan. Efter några år kom en automatisk ventilator och
84

Konstgjort ”andningstält” som med övertryck forcerar in luft i lungorna (Pierson, 2005)
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metoden blev mer praktiskt användbar. Den användes med lyckad utgång på tusentals
poliopatienter. Den andra stora händelsen inom trakeostomi i nutid är lågtryckskuffen.
Denna ballongliknande uppfinning applicerades och bidrog till en säkrare och bredare
användning. Den så kallade perkutana dilatationstekniken bidrog också till en bredare
användning av trakealkanyler. Tekniken har lett till att trakeostomin kan utföras av fler
läkare då den är relativt enkel och snabb att utföra. Inget behov av operationsrum krävs
utan ingreppet är så pass okomplicerat att det kan utföras på sal av anestesiologer,
intensivvårds läkare, huvud- halsläkare och andra läkare med operationskunskaper.
(Pierson, 2005)

Aspekter av kommersiella trakealkanyler som varierar

Aspekt
Material

Variationer / syfte
Dels polymerer; polyvinylklorid (PVC), polyuretan (PU) och silikon
(Si) och dels metallerna rostfritt stål och silver (Au).
Polyvinylklorid (PVC) med mjukgörare mjuknar vid kroppstemperatur
och formas således delvis efter patientens anatomi, kanylrörsspetsen
centreras ofta i trakea med PVC. Dock tas mjukgörarna upp av
kroppen vid långtidsanvändande vilken begränsar. (Hess, 2005) och
(Cooper, et al., 1997)
Silikon är i grunden hydrofobiskt och motverkar därmed relativt bra
biofilmstillväxt men ytan blir efter miljöexponering, åldrande och
kemisk påverkan mindre hydrofobisk och bryts ned via mikrobiellt
influerad korrosion (MIC). Dock regenereras ny yta från
bulkmaterialet85. Det är ett mjukt material och formar sig godtagbart
efter trakea. (Hess, 2005)

Innerkanyl

Kuff

Metallerna är inflexibla, saknar som standard kuff och ISO-kona men
är generellt sett ett bättre material med avseende på biofilmstillväxt86;
silver har använts under många år i tillverkningen av medicinska
produkter då det är både slitstarkt blir antibakteriellt vid oxidation.
Björling (2007) har gjort en studie där materialens förslitning kartläggs
vid användning och resultatet pekar på silverkanylers biomedicinska
fördelar men även dess ekonomiska, mekaniska och till viss del
molekylärstrukturella (MIC) nackdelar. Kanylerna slits men mycket
mindre än de tillverkade i plastmaterialen.
För att underlätta rengöring vid långvarig behandling används ibland
en extra kanyl som passar i den yttre (Hess, 2005) och (Björling,
2007). Dock måste en väsentligt större ytterkanyl användas för att
bibehålla samma luftflöde och nivå på det ventilatoriska arbetet för
patienten (Cowan, et al., 2001)
En uppblåsbar silikonblåsa som är limmad till kanylröret, fylls med
sterilt vatten (över tid släpper silikonet igenom gaser) för att säkerställa

85

Tack vare den lägre molekylärvikten hos vissa kemiska föreningar i bulkmaterialet. (Hess, 2005)
Kanylering innebär att mikroorganismer kan få direkt tillträde till luftvägarna och bakterier börjar inom
20 minuter att aggregera på kanylens yta i en multilagerskoloni bestående av cellkluster, polysackarider
och proteiner som produceras av mikroorganismerna. Denna slemmiga substans skyddar bakterierna mot
antibiotika och immunförsvar; ofta är mekanisk rengöring den enda lösningen. (Björling, 2007)

86
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kanylpositionen i trakea och ger ett visst skydd mot aspiration samt ett
bättre – ibland nödvändigt – positivt lufttryck vid (natt-)ventilering.
Dock medför detta ökad risk för granulering och skador på slemhinnan
i trakea. Hess (2005), Beard och Monaco (1993) visade dessutom att en
kuff, oavsett om den var vattenfylld eller ej, ökar det ventilatoriska
arbetet hos patienten med en faktor 7 respektive 2,5 jämfört med en
kanyl utan kuff.
Centimeterstor
öppning på den bakre delen av kanylröret ovanför en
Fenestration
eventuell kuff. Kombineras med en ej fenestrerad innerkanyl och när
(öppning)
denna är borttagen samt kuffen tömd möjliggörs ett luftflöde runt och
igenom kanylröret. Vidare flöde upp över stämbanden och de vanliga
orala/nasala luftvägarna möjliggör att patienten får talförmågan tillbaka
med kanylen fortfarande i trakea. Nackdelarna är att passformen
minskar och flödesresistansen ökar med kommersiella standardkanyler,
på lång sikt kan granulering uppstå som ytterligare försämrar
luftflödet. Regelbunden inspektion är föreskriven. (Hess, 2005)
Standardiserad koppling som möjliggör ventilering med respirator.
ISO-kona
Behövs till exempel vid en uppkommen akutsituation och patienten
behöver respireras med manuell Rubens blåsa. (Sääf, 2008)
I och med att ingreppet förkortar luftvägen behöver man både värma
Befuktare
upp och fukta den inandade luften, detta sker med ett filter som
fungerar som en fuktvärmeväxlare där fukten fångas upp vid utandning
och återförs vid inandning. Slem och partiklar fastnar efter hand
självklart i detta filter, något som också gäller området kring stomat.
Filtret byts därför regelbundet ut och skötseln av kanyl är viktig.
(Bergbom, et al., 2000 s. 127ff)
Backventil som förbättrar patientens talförmåga genom att stoppa
Talventil
endast utandningen via stoma, detta förutsätter att luftflödet är
tillräckligt från början (med eller utan kuff och/eller fenestrering).
Nackdelen är att den tar upp en del plats och hamnar i blickfånget hos
omgivningen. (Friberg, 2007)
Dimensioner Främst olika inner- och ytterdiameter som med en kvalificerad gissning
tas fram via en Jacksonskala (ökad resistans vid liten innerdiameter,
och
fenestrering m.m.) för vuxna och en liknande algoritm för barn.
kurvatur
Vinkeln på kurvaturen och längden på den eventuellt raka delen hos
olika fabrikat/modeller och passformen i varje enskilt trakea påverkar
också kanylvalet. (Hess, 2005) och (Markström, 2008)
Tabell 14: Variationer hos kommersiella trakealkanyler

Långtidskomplikationer

Långtidskomplikationer som uppstår av trakeotomi är granulation, stenos och malaci i
trakea. Fistlar mellan trakea och esofagus samt hemorrhage är komplikationer som
också kan uppstå. Granulationer är så vanligt att det nästan räknas mer som en
konsekvens av trakeostomi snarare än en incidens. (Yaremchuk, 2003)
Genvägen till lungorna som trakeostomin innebär gör att de skyddsmekanismer som
finns i munhåla och svalg kopplas förbi. Ytterligare påverkande faktorer är den
påverkan som en dåligt anpassad kanyl ger på trakea. Då en kanyl ligger dikt an mot
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insidan av trakea uppstår en irritation och slemproduktionen ökar kraftigt. (Markström,
2007a)
Bibehållet tal

Kanylen ska ge patienten en bibehållen talförmåga. Att kunna möjliggöra
kommunikation med sin omgivning är ett av de viktigaste problemen att lösa åt en
patient med trakeostomi.
En väl anpassad trakealkanyl kräver ingen kuff. Detta medför att luftströmmen i
exspirationsfasen kan passera vid sidan av kanylen upp mot stämbanden och därmed ge
patienten talfunktionen åter. Fenestrering av kanylen ger också en större passage upp
mot stämbanden och därmed en kraftigare talfunktion, många modieringar handlar om
just fenestrering. Ibland används också en så kallad talventil för att hindra luft att
passera ut genom trakealkanylens mynning utan istället passera upp mot stämbanden.
(Andersson, G., 2007)
Placering

Spetsen på kanylen ska vara centrerad i trakea för att ge så lite irritation som möjligt på
omkringliggande vävnad. En kanyl som vid sin kurvatur trycker mot innerväggen i
trakea ger en mer rörelsekänslig trakeostomi, kanylen kommer förflyttas i sitt läge och
irritera slemhinnorna. Riskerna för granulom, fistlar och kan komma att uppstå både
uppe vid kurvaturen samt nere vid carina. En felaktig placerad kanyl kan på en känslig
patient snabbt ge upphov till en svullnad i trakea som kan vara direkt livshotande. En
jämn fördelning av luft mellan lungorna är viktigt för att undvika överventilation av en
viss lunga. Kanylens form bör vara optimalt anpassad till patientens anatomi och
spetsen placerad cirka 2cm ovanför om carina för att ge optimal ventilering och minimal
risk för mekanisk slemhinnepåverkan. (Andersson, G., 2007)
Estetik

Kanylens utformning ska vara så estetiskt tilltalande som möjligt. Livskvalitet har på
senare tid kommit att bli en allt viktigare faktor inom sjukvården och en välmående
person består inte enbart i att personen i fråga är fri ifrån sjukdomar och skador. Inom
plastikkirurgin finns redan en väl inarbetad acceptans för det faktum att inte bara den
tekniska komplikationen skall lösas utan det ska också ge en mentalt och emotionellt
tillfredsställande lösning. Många gånger kräver patienter vård av just dessa mer
”abstrakta” anledningar. Dessa patienter kan ibland tänka sig att acceptera
komplikationer för att få ett mer attraktivt utseende. (Biemer, et al., 2007)
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