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As the ability to computerize processes and tasks
increase, the proliferation of complex systems in
our society continues. How these systems are
deployed in the organizations where they are meant
to be utilized has been shown to have a large
impact on how well they function.
In January of 2011 the Enköping hospital initiated
the deployment of an IT-support for drug
management, a module in the general health care
system Cambio COSMIC. Other health care
providers in the county, and in the rest of Sweden,
have had mixed feelings toward the module. Some
have outright refused the module, claiming that it is
detrimental to patient safety. One of the arguments
for deploying the module in Enköping, however,
was that it was needed to improve patient safety.
The Enköping hospital is considered to be a well
organized institution with good leadership and
earlier good experiences regarding IT-systems.
Through a study from a usability perspective, good
and bad experiences have been gathered that may
be of use when deploying the module at other
medical facilities in the country, and especially
within the Uppsala county.
These experiences where gathered through field
studies at medical and surgical wards involved in
the deployment, interviews with physicians, nurses
and members of the local deployment team, as well
as through a survey distributed to the hospital staff
whom attended educational seminars prior to the
deployment.
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Populärvetenskaplig sammanfattning
Mängden komplexa system i vårt samhälle ökar kontinuerligt i takt med att allt fler
processer och arbetsuppgifter datoriseras. Hur dessa system införs i de organisationer
där de skall användas har visat sig ha en stor inverkan på hur väl systemen sedan
fungerar. Att utveckla ett komplext system som är effektivt och användbart är en
utmaning i sig, men att ta steget från utvecklat system till infört system är inget
som görs i en handvändning.
I januari 2011 påbörjade Lasarettet i Enköping införandet av ett IT-stöd för
läkemedelshantering, en modul i det övergripande vårdsystemet Cambio COSMIC.
På andra platser i länet och även övriga Sverige har den aktuella systemmodulen
tagits emot med blandade känslor där den har införts. På vissa platser har man
helt motsatt sig införandet på grund av rädsla för bristande patientsäkerhet. Ett av
argumenten för införandet i Enköping var dock att systemet behövdes för att öka
patientsäkerheten.
Lasarettet i Enköping anses vara en välorganiserad verksamhet under bra ledning och med tidigare goda erfarenheter av IT-system. Genom att ur ett användbarhetsperspektiv studera införandet av läkemedelsmodulen vid lasarettet har bra
och dåliga erfarenheter kunnat tillvaratas som kan vara användbara vid införandet
av modulen på andra platser i landet och särskilt inom Landstinget i Uppsala län.
Det övergripande syftet med examensarbetet har varit att ur ett användarperspektiv få en inblick i och utvärdera införandeprocessen och dra lärdomar som kan
användas för att förbättra liknande projekt i framtiden. Det har varit av särskilt intresse att undersöka personalens attityd till införandet före och efter systemmodulen
togs i bruk samt att studera de förberedelser som gjordes inför införandets start.
Utvärderingen omfattar fältstudier vid medicin- och kirurgavdelningar samt utbildningar som varit del i förberedelserna på lasarettet, intervjuer med ett antal
läkare och sjuksköterskor samt med medlemmar av införandets lokala projektgrupp
och slutligen en enkätundersökning med den personal som genomgått utbildningen
innan införandet påbörjades. Analysen av detta har resulterat i en uppsättning slutsatser och rekommendationer med förslag till hur det fortsatta arbetet vid lasarettet
kan underlättas samt hur framtida införandeprojekt kan förbättras.
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Begrepp och förkortningar
Cosmic

Cambio COSMIC är ett av de vårdsystem som upphandlats av Landstinget i Uppsala län och inbegriper den systemmodul vars införande
har möjliggjort denna studie. Presenteras närmare i avsnitt 2.2.

Läkemedelsmodulen

COSMIC Läkemedel är den del av Cosmic som hanterar en patients
läkemedelsbehandling under ett vårdtillfälle. Läkare sätter in ordinationer som hamnar på en ordinationslista som sjuksköterskorna sedan
använder för att se vilka läkemedel en patient ska få och för att signera
när läkemedlet har administrerats till patienten.

EPJ

Elektronisk patientjournal, ett begrepp för den typ av vårdsystem som
Cosmic omfattar där patientdata lagras och behandlas elektroniskt.

EPJ-förvaltning

En förvaltningsorganisation inom Landstinget i Uppsala län med ansvar för landstingets IT-baserade vårdsystem, här ingår Cosmic.

Papperslista

Om inte annat nämns menas den pappersbaserade läkemedels- och
ordinationslista som användes innan dess funktion ersattes av läkemedelsmodulen. Vissa ordinationer som exempelvis för diabetesbehandling finns dock på speciella papperslistor som inte ersatts av
läkemedelsmodulen.

Kryssa

Vanlig benämning för att göra ett tillfälligt uppehåll för ett ordinerat
läkemedel. På den pappersbaserade läkemedelslistan markerades detta
genom att sätta ett kryss över aktuellt utdelningstillfälle.

AT-/ST-läkare

Benämningen på en
Specialisttjänstgöring.

KC

Kirurgiskt Centrum, benämningen på den del av lasarettet som är
inriktad mot kirurgi.

MC

Medicinskt Centrum, benämningen på den del av lasarettet som är
inriktad mot medicin.

IVA

Förkortning för intensivvårdsavdelning.

FASS

Står för “Farmaceutiska specialiteter i Sverige” och är ett uppslagsverk, tillgängligt i bokform såväl som på Internet, innehållande utförlig information om alla läkemedel som är godkända för användning i
Sverige.

ATC-kod

Ett klassificeringssystem för läkemedel indelat efter såkallade “indikationsområden”.

läkare

som

genomgår

Allmän-

resp.

1

Inledning

I januari 2011 påbörjade Lasarettet i Enköping införandet av ett IT-stöd för läkemedelshantering, en modul i det övergripande vårdsystemet Cambio COSMIC.
Införandet schemalades för december 2010 och föregicks av planering, utbildning
och förberedelser för all berörd personal, men övergången till det nya systemet försenades och genomfördes inte förrän i januari 2011. På andra platser i länet och även
övriga Sverige har den aktuella systemmodulen tagits emot med blandade känslor
där den har införts. På vissa platser har man helt motsatt sig införandet på grund av
rädsla för bristande patientsäkerhet. Ett av argumenten för införandet i Enköping
var dock att systemet behövdes för att öka patientsäkerheten.
Lasarettet i Enköping anses vara en välorganiserad verksamhet under bra ledning och med tidigare goda erfarenheter av IT-system. Genom att ur ett användbarhetsperspektiv studera införandet av läkemedelsmodulen vid lasarettet har bra
och dåliga erfarenheter kunnat tillvaratas som kan vara användbara vid införandet
av modulen på andra platser i landet och särskilt inom Landstinget i Uppsala län.
Detta examensarbete har genomförts inom ramen för projektet Informationssystem i Vården - Användbarhet och Nytta (IVAN), som är ett samarbete mellan
Landstinget i Uppsala län och avdelningen för människa-datorinteraktion vid institutionen för informationsteknologi på Uppsala universitet. Projektets övergripande
mål är att bidra till ökad kunskap om, och effektiva metoder för, införande och utvärdering av IT i vården med fokus på användbarhet och nytta, samt att utveckla
organisation och arbetsprocesser för att på bästa sätt få nya tekniska hjälpmedel att
bidra till en positiv utveckling av den bedrivna verksamheten.

1.1

Syfte

Syftet med examensarbetet är att ur ett användarperspektiv få en inblick i och
utvärdera införandeprocessen som sådan och dra lärdomar som kan användas för
att förbättra liknande projekt i framtiden.
Det är av intresse att få en inblick i attityden hos personalen som berörs av
införandet, att kunna avgöra om införandet exempelvis ses som något onödigt som
måste genomlidas på grund av beslut ovanifrån eller om det är välkommet och ses
fram emot. Detta eftersom attityden i organisationen ses som en viktig faktor för
hur framgångsrikt införandet av ett system kan bli.
Genom att studera de förberedelser som sker och personalens synpunkter på
dessa blir det efter införandet möjligt att gå tillbaka och analysera vad som var bra
eller dåligt och vad som kunde gjorts annorlunda.
Ett fokus ligger på att undersöka vilken inverkan den utbildning personalen tagit
del av har haft, samt om den anses vara tillräcklig eller om dess upplägg behöver
förändras i framtiden.
Som en grund för arbetet ingår även att ta del av aktuell forskning inom införandeprocesser för att översiktligt kunna sammanställa vad som teoretiskt sett utgör
ett bra införande av den här typen av system.
1

1.2

Tillvägagångssätt

Utvärderingen omfattar fältstudier vid medicin- och kirurgavdelningar samt utbildningar som varit del i förberedelserna på lasarettet, intervjuer med ett antal läkare
och sjuksköterskor samt med medlemmar av införandets lokala projektgrupp och
slutligen en enkätundersökning med den personal som genomgått utbildningen innan införandet.
Som stöd för detta används litteratur inom människa-datorinteraktion, kvantitativ och kvalitativ metod samt rapporter och artiklar som berör införandeprojekt,
särskilt i vården.

1.3

Avgränsningar

Examensarbetet utfördes med fokus på användarnas perspektiv inom ramen för
projektet IVAN och har således inte berört tekniska aspekter vid införandet. Då det
är införandeprocessen som har studerats lades heller ingen vikt vid att utvärdera
läkemedelsmodulens utformning eller användbarhet. För att hålla mängden insamlad
data på en hanterbar nivå avgränsades arbetet till att främst beröra läkare och
sjuksköterskor vid lasarettets medicin- och kirurgavdelningar samt personal med
ansvar för införandeprojektet. Endast begränsade utvärderingar av effekter som kan
observeras först efter införandet genomfördes på grund av arbetets tidsbegränsning.

1.4

Disposition

Efter denna inledning fortsätter rapporten med en kortare bakgrund (kap. 2) där
verksamheten vid Lasarettet i Enköping beskrivs samt Cosmic och läkemedelsmodulen. Därefter presenteras den teori (kap. 3) som på olika sätt används för att
diskutera de resultat som framkommit. Detta följs av en redogörelse för den metodik som användes vid genomförandet av studien och en beskrivning av hur studien
har strukturerats och utförts (kap. 4). En närmare beskrivning av verksamheten och
införandeprojektet inleder de empiriska delarna av rapporten (kap. 5) som sedan följs
av de tre större områden som berörs. Dessa områden är utbildning och support (kap.
6), påverkan på arbetssituationen (kap. 7) samt effekt på personalen (kap. 8). Avslutningsvis diskuteras de fynd som framkommit i dessa tre områden (kap. 9) följt av
formulerade slutsatser och rekommendationer (kap. 10 resp. 11) utifrån detta samt
förslag på vidare forskning (kap. 12). Längst bak i rapporten återfinns referenser
samt bilagor i form av de intervjumallar som upprättats vid datainsamling (Bilaga
A) samt enkätdata från den enkät som genomförts (Bilaga B).

2

2

Bakgrund

Detta kapitel syftar till att ge en kort introduktion till verksamheten som bedrivs vid
Lasarettet i Enköping samt en beskrivning av Cosmic och läkemedelsmodulen

2.1

Lasarettet i Enköping

Lasarettet i Enköping är ett akut- och länsdelssjukhus för södra Uppsala län och
har förutom akutmottagningen avdelningar för intensivvård, internmedicin, kirurgi, ortopedi, gynekologi, röntgen, rehabilitering, sjukhusansluten hemsjukvård, viss
geriatrik samt konsultmottagning för ögon, hud och onkologi. (lul.se) Lasarettet införde under 2003 journalsystemet Cosmic på ett antal pilotkliniker och i dag har
användningen av systemet spridits till alla delar av sjukhuset. Beslutet att införa
Cosmic har tagits på landstingsnivå och innebär att all sjukvårdsverksamhet inom Landstinget i Uppsala län i olika utsträckning använder systemet. Genom åren
har fler och fler funktioner hos Cosmic tagits i bruk på lasarettet och under 2010
beslutades att det blivit dags för införandet av läkemedelsmodulen.

2.2

Cosmic

Cosmic utvecklas och levereras av Cambio Healthcare Systems och är en plattform
för patientadministrativa system, kliniska vårdstöd samt en uppsättning tilläggsprodukter för olika ändamål. Plattformen erbjuder en bred uppsättning verktyg utformade för att underlätta dokumentation och administration inom vården och används
idag inom sju landsting i Sverige och även internationellt i bland annat Danmark
och Storbritannien. Inom kliniskt vårdstöd finns förutom läkemedelsmodulen bland
annat moduler för remisshantering, mödravård, psykiatri och akutmottagningar.
(cambio.se)
2.2.1

Läkemedelsmodulen

COSMIC Läkemedel, här kallat läkemedelsmodulen, är en modul i den kliniska
vårdstödsdelen av Cosmic som syftar till att hantera ordination och administrering av läkemedel samt receptförskrivning. Vid lasarettet har dock funktionerna för
recept använts sedan tidigare och har således inte medfört någon förändring i arbetet
vid detta införande. Det som är nytt på lasarettet är hantering av ordinationer för
läkarnas del och administrering av läkemedel för sjuksköterskornas del. Detta avsnitt
syftar till att ge en översiktlig inblick i hur läkemedelsmodulen är uppbyggd och tar
således inte upp många av de mindre funktioner och finesser som finns tillgängliga.
Det första en läkare måste göra i läkemedelsmodulen är att kontrollera de ordinationer som eventuellt redan finns insatta för en patient. Läkaren går då in i en
vy benämnd Inskrivningsbeslut läkemedel och kan välja att se tidigare eller aktiva
listor med ordinationer. Då det inte bör finnas någon aktiv lista innan patienten
blir inlagd är utgångsfallet att en ny ordinationslista måste skapas. När detta görs
följer patientens befintliga ordinationer med från modulens läkemedelslista, där det
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exempelvis kan ligga ordinationer för läkemedel som ordinerats av en husläkare och
tas av patienten på egen hand. Innan en ny ordinationslista kan skapas måste ett
beslut tas om dessa befintliga ordinationer innan nya ordinationer kan läggas till.
Figur 1 illustrerar denna vy för inskrivningsbeslutet. Här beslutas även den tidpunkt
då listan skall aktiveras samt vilken vårdenhet som listan skall tillhöra.
Läkaren kan välja att bekräfta ett läkemedel, vilket innebär att ordinationen
sätts in på den nya ordinationslistan, sätta ut det helt och därmed ta bort det från
listan, sätta ut läkemedlet tillfälligt så att det blir inaktivt under hela vårdtillfället
(tills patienten skrivs ut och listan inaktiveras) eller slutligen välja att vänta med
ett beslut.
När ett beslut har tagits för samtliga ordinerade läkemedel på listan kan den
signeras, vilket innebär att patientens ordinations- och läkemedelslista blir aktiv,
och läkaren kan gå vidare till nästa vy, Läkemedelslista (se figur 2). Om patientens
läkemedelslista var tom kan läkaren inte aktivera en lista innan en eller flera ordinationer har satts in, och får då gå direkt till läkemedelslistan och sedan komma
tillbaka till inskrivningsbeslutet efteråt. Läkemedelslistan är en översiktlig vy över
en patients aktuella och tidigare ordinationer. Härifrån kan läkaren exempelvis sätta
ut befintliga ordinationer, återinsätta gamla ordinationer, eller sätta in nya.
För att sätta in en ny ordination kan läkaren trycka på en knapp benämnd “Ny
ordination” i botten på denna vy (som tyvärr hamnat utanför figuren) och förflyttas
då till vyn “Ny ordination” (se figur 3). Till vänster i denna vy syns ett mallträd för
ordinationsmallar som kan anpassas efter vilken vårdenhet användaren tillhör, vid
lasarettet har exempelvis KC och MC separata mallträd, men det går också att byta
mallträd med hjälp av rullmenyn ovanför. I mitten finns ett gulmarkerat sökfält som
används för att söka efter ordinationsmallar, substanser eller läkemedel. Resultaten
från dessa sökningar kommer upp i ett nytt fönster där läkaren kan välja vilket
format av läkemedlet som skall användas, exempelvis för tabletter som kommer i
olika storlekar. Om läkaren väljer ett läkemedel vars ATC-kod är kopplad till en varningsfunktion i systemet, exempelvis för interaktion med ett annat läkemedel som
ordinerats, dyker ett fönster upp som meddelar läkaren om detta och om läkaren
väljer att fortsätta med ordinationen av läkemedlet finns möjligheten att ange en
kommentar till varför. När ett läkemedel har valts fortsätter läkaren i ordinationsvyn med att välja en insättningstid, om läkemedlet ska sättas ut automatiskt efter
en viss tid eller pågå tills det sätts ut manuellt, vilken styrka eller koncentration
som skall administreras, samt vilken doseringstyp som skall användas. Läkaren har
även möjlighet att ange instruktioner till patienten, exempelvis en förklaring av vad
läkemedlet gör, samt en vårdgivarinstruktion, exempelvis hur ett antibiotika skall
spädas av den administrerande sjuksköterskan. Om läkaren har valt ett läkemedel
som behöver spädas måste även en spädningsvätska sökas fram och läggas till samt
formeln för spädningen specificeras.
När läkaren väljer doseringstyp kommer det upp ett nytt fönster där läkaren
kan välja mellan plusmetoden, gångermetoden, engångsdos, periodiskt med ett visst
tidsintervall, efter ett veckoschema, samt enligt särskild ordination. Figur 4 visar
detta fönster för plusmetoden där två tabletter skall ges per dag uppdelat på två av
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de fyra utdelningstillfällen som används i exemplet, på de gamla läkemedelslistorna
på papper skulle detta markeras som 1+0+1+0, därav namnet. Signering av ordinationen när dessa moment är utförda medför att den dyker upp på läkemedelslistan
och på ordinationslistan från vilken sjuksköterskorna sedan utgår ifrån i sitt arbete
i modulen.
Vyn Ordinationslista (se figur 5) är den vy sjuksköterskorna utgår ifrån när de
administrerar läkemedel till sina patienter. Här syns alla ordinationer i en statisk
lista på vänstersidan av vyn och ett tidsschema med utdelningstillfällen till höger om
dessa. Ordinationslistan kan sorteras efter bokstavsordning, substans (ATC-kod),
ordinationstyp (som den även är färgkodad efter) eller efter administreringsordning
vilket innebär att de ordinationer som skall administreras vid nästa utdelningstillfälle
hamnar överst. Det finns även möjlighet att ändra det tidsintervall som visas för att
se historik eller utdelningstillfällen över en längre tid.
Huvudfunktionen för sjuksköterskor är att signera att ett läkemedel har administrerats vid ett utdelningstillfälle vilket markeras genom att utdelningstillfällets
text ändras till fetstil och att sjuksköterskans initialer samt tiden för signeringen
visas i utdelningstillfällets ruta. Sjuksköterskan har även möjlighet att markera att
ett läkemedel är iordningställt eller administrerat vilket visas genom att texten blir
kursiverad alternativt att bakgrunden blir grön. För varje utdelningstillfälle kan
även en kommentar lämnas vilket markeras med en asterisk efter rutans dostext.
Om läkaren har fyllt i en vårdgivarinstruktion eller annan instruktion markeras
detta med en ikon i informationskolumnen till vänster om läkemedlets namn, utformad som ett i med en cirkel runt. Sjuksköterskan kan läsa informationen genom att
dubbelklicka på ikonen. Här syns även om ordinationen är en såkallad telefonordination, vilket innebär att en sjuksköterska har satt in ordinationen genom att klicka
på knappen “Telefonordination” ovanför ordinationslistan. Sjuksköterskan tas då till
vyn “Ny ordination” och kan ordinera på samma sätt som en läkare. Först måste
dock en ansvarig läkare anges, den som via telefon ska ha gett direktiv om ordinationen. Detta åskådliggörs med en ikon i form av en liten telefon och visar även om
ordinationen har signerats av den ansvarige läkaren eller ej.
Ett läkemedel kan även ordineras enligt generella direktiv eller vid behov, detta
görs via en egen flik i ordinationslistans vy som bär namnet “Vid behov”, under
denna flik finns i sin tur två nya flikar, “Vid behov” samt “Generella direktiv” (se
figur 6). De läkemedel som finns under dessa flikar kan en sjuksköterska ordinera på
egen hand, utan att det först behövs en åtgärd av en läkare.
Läkemedelsmodulen har en uppsättning funktioner för läkemedelsrelaterade varningar och observanda. Begreppet varning i denna bemärkelse innebär något som
utgör en livsfara för patienten. Observanda är också en varning men av en inte lika allvarlig grad. En av dessa varningsfunktioner, som nämndes ovan, är kopplad
till vyn för skapandet av en ny ordination och sökningen av läkemedel eller mallar. När en läkare väljer ett läkemedel efter en sökning kontrolleras automatiskt att
läkemedlets aktiva substans inte redan förekommer bland befintliga ordinationer,
läkaren får då en dubblettvarning. Interagerar det valda läkemedlet med andra befintliga läkemedel fås en interaktionsvarning. I modulen kan alla användare skapa
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läkemedelsrelaterade varningar och observanda för en aktuell patient, exempelvis
vid allergi gentemot en viss typ av läkemedel, som då baseras på läkemedlets ATCkod. Uppbyggnaden av ATC-koder gör det även möjligt att generalisera varningen
till att beröra inte bara ett aktuellt läkemedels substans utan även dess kemiska
grupp eller hela farmakologiska grupp. Att varningar och observanda finns för en
patient markeras genom två ikoner, en triangel med ett utropstecken inuti för varningar respektive endast ett utropstecken för observanda. Dessa ikoner är placerade
till höger om patientens namn, högst upp under den övre menyraden, i alla vyer.
Ikonerna är synliga men gråmarkerade i detta avsnitts figurer, detta signalerar att
inga varningar eller observanda skapats för patienten. Genom att klicka på dessa
kan en användare läsa de varningar och observanda som eventuellt finns eller lägga
till nya.
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Figur 1: Vyn “Inskrivningsbeslut läkemedel”.
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Figur 2: Vyn “Läkemedelslista”.
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Figur 3: Vyn “Ny ordination”.
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Figur 4: Fönstret för dosering enligt plusmetoden.
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Figur 5: Vyn “Ordinationslista”.
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Figur 6: Fliken för ordinationer enligt “Generella direktiv” och “Vid behov”.
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3

Teori

Detta kapitel inleds med generell teori om människa-datorinteraktion och sociotekniska system. Därefter presenteras etablerade teorier som på olika sätt kan anknytas
till den förändring som skett på lasarettet vid införandet av läkemedelsmodulen.

3.1

Människa-datorinteraktion

Datorer och datorsystem har genomgått en enorm utveckling sedan de introducerades för kommersiell användning. Från att på 1950-talet ha använts uteslutande
av experter i form av vetenskapsmän och ingenjörer, som använde sig av hålkort
för att ge datorn instruktioner, används datorsystem idag av människor med oerhört skiftande bakgrund och kunskapsnivå. I takt med att datorn utvecklades och
började användas till allt fler uppgifter och av allt fler människor växte också behovet av att utveckla system som inte krävde att användaren hade en djup förståelse
för hur datorn fungerade “under ytan”. I och med datoranvändandets utbredning i
samhället väcktes också frågeställningar kring systemens användbarhet, effektivitet
och grafiska utformning mm. Behovet av forskning för att besvara dessa frågeställningar blev utgångspunkten för det forskningsområde som idag kallas för människadatorinteraktion (MDI). (Preece 1995, s. 4f)
Forskningsmässigt ligger MDI i snittet mellan å ena sidan beteende- och samhällsvetenskap och å andra sidan informationsteknologi och datavetenskap. Fokus
för forskning inom MDI är att förstå hur människor använder och påverkas av olika apparater och datorsystem samt hur dessa system kan (vidare-)utvecklas för att
underlätta användandet och öka användbarheten. Vid utveckling förespråkas traditionellt två olika inriktningar för design: etnografiskt driven design samt användarcentrerad design. Etnografiskt driven design baseras på noggranna studier av
faktiska arbetssituationer, till skillnad från hur arbetet beskrivs genom exempelvis
policy- och styrdokument, medan användarcentrerad design fokuserar på att på olika
sätt involvera användaren i designprocessen. (Carroll 2003, s. 1f)
Användarcentrerade metoder står i fokus för en stor del av den forskning som bedrivs vid avdelningen för människa-datorinteraktion vid Uppsala universitet. Under
användning av metoder för användarcentrerad design tas ofta hänsyn till internationella standardiseringsorganisationens definition av användbarhet, ISO 9241-11:1998,
här citerad i den svenska översättningen av Gulliksen och Göransson (2002, s. 62):
“den utsträckning till vilken en specificerad användare kan använda en
produkt för att uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet
och tillfredsställelse, i ett givet användningssammanhang”
Denna definition är användbar då den omfattar fler aspekter än vad som vanligtvis förknippas med användbarhet i vardagen. Exempelvis förknippas användbarhet
allt för ofta främst med utformningen av ett användargränssnitt, medan andra viktiga aspekter glöms bort. ISO-definitionens omfattning och konkreta formulering visar
på att ett betydligt bredare perspektiv behövs där fler faktorer rörande användarna
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måste tas hänsyn till för att kunna avgöra användbarheten hos ett system. Gulliksen
och Göransson trycker i linje med detta på att det inte går att avgöra användbarheten hos ett system om det frikopplas från sitt sammanhang, som användaren utgör en
stor del av. Den tilltänkta användarens mål, uppgifter och användningssammanhang
mm måste tas hänsyn till. (Gulliksen, Göransson 2002, s. 62f) För att uppfylla detta
vid tillämpningen av användarcentrerade metoder är målet att involvera användaren
under hela designprocessen, från kravställande och prioriteringar till konfiguration
och utvärdering av färdig produkt. Vidare förespråkas en iterativ och inkrementell
process där användaren kontinuerligt har möjlighet att ge feedback, testa prototyper
och involveras i workshops och dylika aktiviteter. Utvärdering är något som även bör
göras kontinuerligt, under utvecklingen av ett system men också efter att det tagits
i bruk. Metoder för utvärdering som är tillämpbara i olika sammanhang och för olika utvärderingssyften är viktiga verktyg vid systemutveckling och implementation.
(Gulliksen, Göransson 2002, s. 110ff)
Design av datorsystemet som sådant är dock inte det enda som ligger i fokus
inom MDI, systemperspektivet sträcker sig bortom datorsystemets design i form av
hård- och mjukvara. Hela det sammanhang ett datorsystem används inom berörs,
även organisation och arbetsmiljö. MDI omfattar dessutom inte bara användbarhet
och effektivitet utan även ergonomi samt hälso- och säkerhetsaspekter vid arbete
med ett system. En av de grundläggande principerna för MDI är att användaren
skall komma i första hand, vilket också kräver detta bredare perspektiv. (Preece
1995, s. 14f)

3.2

Sociotekniska system

Det karaktärsdrag som är gemensamt för alla sociotekniska system är att de kan
beskrivas som en kombination av de sociala system som utgör en organisation samt
de tekniska system, i form av IT-system, som organisationen interagerar med. Och
det är just interaktionen mellan dessa sociala och tekniska system som utgör fokus för
det sociotekniska systemperspektivet. (Majchrzak 1997; Balloni, de Souza Bermejo
2010) Syftet med det sociotekniska perspektivet är således att studera hur dessa i
regel stora och komplexa system kan utformas för att samverka på ett effektivt sätt.
(Balloni, de Souza Bermejo 2010)
Socioteknisk systemdesign är ett begrepp som togs i bruk under slutet av 1970talet och början av 1980-talet som flyttade fokus vid systemutveckling från att vara
teknologicentrerad till att vara användarcentrerad. Det sociotekniska perspektivet
vid systemdesign framhävde vikten av en tillfredsställande arbetssituation, nöjda
arbetare samt möjligheten att vidareutvecklas genom sitt arbete. Berg (1999) beskriver att begreppet sedan dess har förändrats något till att understryka vikten av
att design- och implementationsprocesser för IT-system måste utgå från befintlig
praxis i den arbetssituation IT-systemet skall användas. Eftersom det är vid användarens interaktion med ett system i dennes arbete som nyttorna och fördelarna med
systemet kan förverkligas måste det också vara här utgångspunkten för systemets
design ska ligga.
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3.3

Förändring i sociotekniska system

Att genomföra en förändring i ett komplext system är i sig självt ofta en komplex
process. Ny teknik låter oss tillverka allt större och mer omfattande system som därmed potentiellt också kommer i kontakt med, och används av, allt större grupper av
individer. Lorenzi och Riley (2000) uppmärksammar att dessa större användargrupper också är betydligt mer heterogena, de innehåller exempelvis olika yrkesgrupper
som använder samma system men med olika syften. När ett och samma system skall
användas av allt fler människor och inom allt fler delar av en verksamhet blir det
inte längre bara tekniska aspekter som står för utmaningen, i allt högre grad måste
också organisatoriska aspekter tas hänsyn till.
Berg (1999) driver en liknande tes där han beskriver vården som en uppsättning heterogena nätverk med aktörer inriktade på ett och samma huvudmål: att
vårda patienter. Läkare, sjuksköterskor och andra yrkesgrupper samarbetar genom
användningen av exempelvis monitorer, formulär, provsvar och rutiner för att hjälpa patienter som av vitt skilda anledningar står i behov av vård. Dessa hjälpmedel
i form av verktyg, dokumentation och maskiner är grundstenar i den verksamhet
som bedrivs och skulle någon del fallera, ens det mest simpla formulär tas bort, kan
konsekvensen bli att målet inte längre går att uppnå. Vårdpersonalens yrkesroller
är tätt sammanbundna med varandra och med dessa hjälpmedel, och på senare år
har allt fler av dem datoriserats genom införandet av informationssystem. På grund
av den täta kopplingen mellan personal och system i vården förespråkar Berg (1999)
därför ett sociotekniskt perspektiv där verksamheten inte försöker indela sig i en
organisatorisk och en teknisk del utan istället bejakar att teknik och organisation
inte är skilda från varandra.
Det har visat sig gång på gång att ett framgångsrikt systeminförande inom vården kräver en blandning av teknisk och organisatorisk kompetens. Sjukvården som
sådan är ett exempel på en verksamhet som är synnerligen komplex och där kraven
på effektiva informationssystem är höga. Lorenzi och Riley (2000) påpekar att även
ett tekniskt bra system kan haverera innan det ens hinner tas i bruk på grund av
motvillighet i verksamheten där systemet skall införas. Att ha ledare som förstår
vilken inverkan ett informationssystem har på verksamheten och som kan minska
motståndet mot förändring är därför av stor vikt för att underlätta införandet av
dessa system.
Att ett tekniskt fulländat system inte är tillräckligt bekräftas i två fallstudier
av Croll (2010) där det konstateras att en viktigare aspekt vid införandet av informationssystem i vården är inställningen hos verksamhetens läkare. I de två fallen
följer man separata införanden av ett system som genom flera expertutvärderingar bedömdes vara effektivt och lätt att använda. Systemet accepterades dock inte
av verksamheternas läkare som tvärt emot experterna ansåg att systemet inte var
användbart. Vid införandet av ett nytt system är det därför viktigt att inte bara utvärdera användbarheten, hänsyn måste även tas till de framtida användarnas
inställning till att arbeta i systemet.
Motstånd till förändring är ett problem som kan uppstå både på verksamhetsoch individnivå. I båda fallen har det förödande effekt på förmågan att genomfö15

ra en verksamhetsförändring, oavsett form. En verksamhets kultur, uppförande och
i slutändan också prestanda bestäms genom interaktionen mellan individer, ledarpersoner, teknik och arbetsprocesser. Motstånd på verksamhetsnivå är ett väldigt
framträdande drag som tar sin början i individuellt motstånd på någon nivå av
en organisation och sedan sprider sig tills det riskerar att genomsyra verksamheten
som helhet, med ett ännu starkare motstånd hos individen som följd. Att förändra
inställningen hos en hel verksamhet är ett oerhört stort och svårt arbete som utgör
ett allvarligt hinder för verksamhetsutveckling. (Lorenzi, Riley 2000)

3.4

Krav, kontroll och stöd

Stress är en naturlig mekanism hos människan, men vi lever inte längre under de
omständigheter där stress fyllde ett syfte. I förhistorisk tid var stressmekanismen
nödvändig för vår överlevnad när hot uppstod från naturen eller vår omgivning. Det
klassiska exemplet på detta är valet mellan att strida mot ett hot eller att fly från det.
Stress var då en funktion som fysiskt förberedde kroppen på vad som skulle komma,
en intensiv ansträngning för att rädda det egna livet, och som sedan avtog när hotet
försvunnit. I dagens samhälle, och i synnerhet på en vanlig arbetsplats, är det sällan
något av dessa val som löser det problem som orsakat en stressreaktion. De hot vi
idag ställs inför i arbetslivet och som orsakar stress har exemplifierats av Karasek
och Theorell (1990) som upplevt högre krav på arbetsplatsen, en upplevt minskad
kontroll över den egna arbetssituationen samt ett upplevt bristande socialt stöd
från omgivningen. Viktigt att understryka är att det är just den enskilde individens
upplevda nivå för dessa faktorer som avses. Den stressmekanism som tidigare räddat
våra liv utgör nu istället en hälsofara på grund av att stressnivån ligger på en förhöjd
nivå över en längre tid. Att stressnivån förblir hög har sin förklaring i att dessa
tre stressfaktorer inte “försvinner” på samma sätt som de naturliga hot människan
ställdes inför under förhistorisk tid. (Hardenborg 2007)
Modellen på nästa sida (figur 7) är en vidareutveckling av Karasek och Theorells
(1990) teori och utgår från de tre faktorer som nämndes ovan: upplevda krav på
individen, upplevd kontroll över arbetssituationen samt upplevt socialt stöd. Den
illustrerar hur dessa faktorer samverkar med varandra och därigenom utgör en hälsosam eller hälsofarlig arbetssituation för en individ. Upplevda krav innebär både
de krav som ställs i form av arbetsuppgifter men även de krav som individen ställer
på sig själv. Kontroll berör individens upplevda förmåga att bestämma över och
hantera sin egen arbetssituation. Stöd utgör slutligen hur individen upplever den
sociala interaktionen med chefer, medarbetare och andra under en arbetsdag. Enligt
Karasek och Theorell (1990) utgör bristande kontroll över den egna arbetsbelastningen och bristande kontroll i fråga om hur den egna kompetensen skall användas
de största riskfaktorerna i arbetet. (Hardenborg 2007)
Höga krav är i sig självt inte negativt under förutsättning att dessa kombinera
med en hög grad av kontroll och starkt socialt stöd. Om kontrollen och stödet är
för lågt i förhållande till kraven kommer dock detta leda till en förhöjd stressnivå
med risk för försämrad hälsa som följd. Enligt modellen är det därför optimalt att
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Figur 7: “Krav, kontroll och stöd”-modellen
befinna sig i ett tillstånd med hög grad av kontroll och socialt stöd för att kunna
bemöta höga krav i arbetet. (Hardenborg 2007)
Studier har visat att utökad datorisering av arbetet ofta innebär att högre krav
ställs på arbetstagaren (Åborg 2002). För att möta denna ökning måste alltså individens kontroll och det sociala stödet göra en motsvarande ökning. Enligt Åborg
(2002) har det dock visat sig att det motsatta är sant, arbetstagaren upplever ofta ett minskat stöd och en minskad kontroll när högre krav ställs. Konsekvenserna
detta kan få vid sidan om problem med att överhuvudtaget utföra den tilldelade
arbetsuppgiften är att risken för försämrad hälsa ökar tillsammans med risken för
arbetsrelaterade sjukdomar. Av denna anledning är det viktigt att uppmärksamma detta och främja ökad kontroll och ökat socialt stöd för alla som berörs av ett
teknikinförande i arbetet. (Hardenborg 2007)

3.5

Kognitiv belastning

Med kognitiv belastning menas att hjärnan ansträngs för att inhämta och tolka information i människans omgivning. Om belastningen är hög innebär det att en hög
koncentrationsnivå krävs för att utföra den aktuella uppgiften. Är belastningen å
andra sidan låg innebär det att uppgiften kan utföras mer eller mindre “utan att
tänka”. Datorstött arbete innebär till skillnad från manuellt arbete ofta en större
kognitiv belastning. Vid en manuell arbetssituation kan ofta inhämtningen av för
uppgiften relevant information automatiseras till en hög grad, vilket också medför
att det är svårare att bli störd eftersom koncentrationsnivån inte behöver vara lika
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hög. Det datorstödda arbetet innebär en högre kognitiv belastning eftersom utformningen av datorstödet ofta innebär att användaren inte odelat kan fokusera på själva
arbetsuppgiften utan även måste koncentrera sig på hur datorstödet ska användas.
(Gulliksen, Göransson 2002, s.81f)
Anledningarna till att datorstött arbete kan leda till högre kognitiv belastning
än manuellt arbete har sin grund i svårigheterna med att utforma datorstöd som
stödjer människans kognitiva processer. Information som relativt snabbt och enkelt
kan överblickas när det ligger utspritt på ett skrivbord blir exempelvis ofta väldigt
komplicerat att presentera effektivt på en datorskärm, även om det är en förhållandevis stor sådan. Genom datorer kan mängden tillgänglig information vara enormt
mycket större än vad som får plats på ett skrivbord, men att göra all denna information lättillgänglig och enkel att hitta är däremot en stor utmaning. Om det är
svårt att navigera och orientera sig i ett datorstöd eller om det krävs att användaren
navigerar till flera olika vyer för att hitta all information som krävs för ett beslut blir
det svårare att ta hänsyn till informationen. Ett problem med utspridd information
härleds till människans begränsade arbetsminne, ofta benämnt korttidsminnet, där
endast cirka sju informationsenheter kan lagras samtidigt. Information som lagras i
arbetsminnet är dessutom mycket känsligt för störningar och kan inte lagras över en
längre tid. Tvingas en användare hämta information från flera vyer i ett datorstöd
är risken därför stor att användaren måste växla fram och tillbaka mellan vyerna
flera gånger om informationsmängden inte är tillräckligt liten för att kunna sammanställas och hållas i arbetsminnet tills uppgiften är löst. Om navigeringen mellan
vyerna inte är tillräckligt snabb och intuitiv ökar även den kognitiva belastningen och användaren riskerar att glömma informationen. (Gulliksen, Göransson 2002,
s.82f)
Människan har en stor förmåga för automatisk mönsterigenkänning i olika informationsstrukturer där information snabbt kan lokaliseras utan att behöva läsa.
Detta kräver dock att informationen har en struktur som möjliggör och underlättar
detta för att kunna utnyttja förmågan effektivt. Information tas upp på många sätt
och mer eller mindre omedvetet minns människor genom färger, position, former
och rörelser mm. Det är dock svårt att utnyttja detta lika bra i ett datorstöd som
vid manuellt arbete. En förutsättning för att kunna utnyttja människans förmåga
till dessa typer av mönsterigenkänning i ett datorstöd är att information presenteras och kodas på ett konsekvent sätt. Kodning av information innebär exempelvis
användningen av färger, former och positionering för att representera en innebörd.
(Gulliksen, Göransson 2002, s.83f)

3.6

Mentala modeller

Vår egen förståelse för hur någonting fungerar utgör det som kan kallas för vår
mentala modell för detta ting. Den mentala modellen vi skapat kan dock vara helt
fristående från hur detta ting egentligen är konstruerat. Vår mentala modell för
ett interaktivt system, för att ta ett relevant exempel, skapas genom interaktionen
med systemet och våra observationer av vad en viss handling får för konsekvens,
men även genom att läsa manualer eller genom någon form av utbildning. Om en
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användare inte har en väl fungerade mental modell av ett system kan denne i princip
enbart använda systemet genom mekaniskt inövade handgrepp och om något skulle
gå fel står användaren handfallen utan att varken förstår hur felet uppstod eller hur
det ska lösas. Har användaren å andra sidan en väl fungerande mental modell av
systemet kan användaren på egen hand lösa problem som uppstår, eller undvika dem
från första början, och har även potential att finna effektivare vägar genom systemet
för att lösa sina uppgifter. En designprincip vid utformningen av interaktiva system
är därför att designen som sådan skall främja skapandet av en väl fungerande mental
modell hos användaren. (Benyon 2010, s.32ff)
Att den mentala modellen för ett system kan skilja sig i olika stor utsträckning
i jämförelse med hur systemet är konstruerat gäller dock inte bara för användaren
av systemet, det gäller även för utvecklaren. I dagens samhälle där system tenderar
att växa sig allt mer komplexa och där utvecklingen sker i ett samarbete mellan
många människor blir detta särskilt märkbart då ingen enskild deltagare i utvecklingsarbetet har fullständig kunskap om systemets alla olika delar. Det är därför en
stor utmaning för utvecklarna att förmedla en väl fungerande mental modell till användarna enbart genom systemets gränssnitt, de händelser som sker vid användning
av systemet, samt genom till systemet hörande dokumentation. För att underlätta
förmedlandet av en väl fungerande mental modell krävs att systemet har en tydlig,
logisk och konsekvent design som användarna kan relatera till. (Benyon 2010, s.33f)

3.7

Teorianvändning

Den teori som presenterats ovan utgör på egen hand inte en grund för någon analysmodell som jag innan studien genomfördes konstruerat och haft för avsikt att
tillämpa. Dessa olika teorier har istället anknutits till studien parallellt med insamlingen och behandlingen av data. Varför jag har valt att göra på detta sätt beskrivs
närmare i avsnitt 4.2 om min användning av grundad teori, den metodologi som
tillämpats för detta arbete. Hur teorierna har tillämpats framgår av diskussionen
(kap. 9) men här följer en kortare redogörelse för hur dessa teorier är kopplade till
mitt arbete.
Införandet av läkemedelsmodulen vid Lasarettet i Enköping kan utan tvekan kategoriseras som en förändring i ett komplext system. Cosmic och verksamheten utgör
tillsammans ett sociotekniskt system som omfattar i stort sett all vårdpersonal, där
väldigt olika typer av uppgifter skall kunna lösas av de många yrkesgrupperna. Införandet av läkemedelsmodulen innebär att ännu fler arbetsuppgifter hamnar i Cosmic
och att verksamheten måste anpassa sig till den förändring som sker. Syftet med
denna typ av organisationsteori är här att belysa vad som gått bra vid införandet
och vilka aspekter som behöver förbättras.
Syftet med användningen av modellen grundad på Karasek och Theorells teori
om krav, kontroll, och stöd i denna studie är att problematisera hur den arbetsmiljö
personalen vistas i passar in i modellen och vilken påverkan, om någon, införandet
av läkemedelsmodulen kan tänkas få.
I den data som insamlats under studien har en hel del kommentarer angående
Cosmics användbarhet dykt upp och användningen av kognitiv belastning som be19

grepp syftar till att kunna behandla detta och om möjligt föreslå en möjlig förklaring
med teoretisk anknytning.
Människan skapar mentala modeller för i princip alla system hon stöter på. Anledningen till att ta upp detta begrepp i denna studie är för att kunna belysa hur
en användare av läkemedelsmodulen skapar sin mentala modell och vad detta har
för betydelse för införandet och användandet av läkemedelsmodulen.

3.8

Bristen på tidigare forskning

Att utveckla ett användbart och effektivt system är inte tillräckligt, systemet måste
även införas i den verksamhet där det skall användas. Teorier och metoder för hur
dessa införandeprocesser bör utformas verkar det dock vara en alarmerande brist på.
Arbetet med denna studie inleddes med att befintlig forskning genomsöktes efter
tidigare utvärderingar av införandeprocesser för att finna erfarenheter och teorier
kring varför dessa processer alltför ofta kan anses vara mer eller mindre misslyckade,
och hur de bör förbättras. Den forskning som nästan uteslutande återfanns kretsade
dock kring hur olika utvecklingsprocesser utformats för att producera dessa system
och hoppade sedan i regel direkt till att redovisa som resultat huruvida användarna
godtog det färdiga systemet eller ej. Detta tyder i min mening på en stor brist inom
forskningsfältet eftersom det inte kan förbises att användarnas mottagande av ett
system delvis avgörs av hur väl de förbereds på att systemet skall tas i bruk och
hur detta organiseras. Eftersom de system som här avses dessutom i regel är väldigt
omfattande och komplexa kräver de någon form av utbildning för att kunna användas
effektivt. Hur väl dessa utbildningar utformas och genomförs kommer därför också
att ha en inverkan på hur användbart användarna anser ett system vara.
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4

Metod

I detta kapitel presenteras den metodik och metodologiska teori som använts vid
genomförandet av studien samt en redogörelse för hur studien sedan har genomförts
i praktiken. Kapitlet avslutas sedan med en kort diskussion om studiens trovärdighet
givet det tillvägagångssätt som använts.

4.1

Grundad teori

Grundad teori är en ofta använd metodik för analys av kvalitativ data som tillhör det
teorigenererande forskningsperspektivet. Ramverket för grundad teori utformades av
sociologerna Anselm Strauss och Barney Glaser och presenterades för omvärlden i
deras bok The Discovery of Grounded Theory år 1967. I stora drag omfattar grundad teori metoder för urval, bearbetning och analys av data som vävts ihop till ett
ramverk för kvalitativt forskningsarbete genom hela arbetsprocessen från problemformulering till resultat. (Guvå, Hylander 2003, s.8ff; Bryman 2008, s.541f)
Vad grundad teori egentligen innebär är dock omtvistat i forskningsvärlden, olika
tolkningar rör sig från att exempelvis se grundad teori som ett generellt begrepp för
det teorigenererande forskningsperspektivet som helhet till att se det som en specifik beskrivning av de metoder för urval, bearbetning och analys såsom de beskrivs
av Glaser och Strauss. Denna senare definition av grundad teori är dock inte oproblematisk då författarna sedan den första publikationen 1967 gått skilda vägar och
förespråkat olika varianter av ramverket och även ändrat sina egna ståndpunkter
genom åren. (Guvå, Hylander 2003, s.10f; Bryman 2008, s.541f)
Den tolkning jag använder i denna undersökning baseras på Guvå och Hylanders
(2003, s.11) tolkning av grundad teori som en metodologi inom ramen för det teorigenererande forskningsperspektivet där metoder för urval, bearbetning och analys
av data används på ett integrerat och iterativt sätt. I Guvå och Hylanders beskrivning av grundad teori framförs metodologin som en medelväg mellan å ena sidan
kvalitativ forskningsmetodik där forskaren enbart använder sig själv som ett instrument för att genomföra observationer, beskrivningar samt tolkningar och å andra
sidan traditionell positivistisk forskning där ett minimerat inflytande från forskaren eftersträvas för att genom metodanvändning inhämta och bearbeta data på ett
så när objektivt sätt som möjligt. Grundad teori kan då ses som en forskningsansats med likheter i den positivistiska men där kvantitativa mått har ersatts av
kvalitativa “innebörder”. Grundad teori utgörs i Guvå och Hylanders tolkning utav
fyra metoder som de själva benämner teoretiskt urval, kodning, komparation samt
konceptualisering. (Guvå, Hylander 2003, s.33f)
Teoretiskt urval av data inleder forskningsprocessen i syfte att underbygga formuleringen av en forskningsfråga som preciseras ytterligare i takt med arbetets
fortskridande. I början är urvalet av data väldigt öppet men allteftersom mer data
behandlats blir forskningsfrågans fokus allt skarpare och den fortsatta datainsamlingen smalnas av för att inriktas just på det område som berörs av forskningsfrågan.
Den teoretiska urvalsprincipen är därför inte en slumpmässig sådan då forskaren själv
bedömer vilket urval som skall göras utifrån sina egna premisser. Avsaknaden av sta21

tistiskt slumpmässiga urval är dock inget hinder för grundad teori eftersom syftet
inte är att samla in data för att senare kunna generalisera en studies resultat till
ett större sammanhang utan för att förstå sociala processer i just den kontext där
de studeras. Metoden för insamling av data inom grundad teori har i stor utsträckning skett genom fältobservationer men användning av intervjuer, text, ljud- eller
bildinspelningar förekommer även och anses inte vara något hinder för analysen av
data under förutsättning att detta tas hänsyn till under analysprocessen. Forskaren
måste vara medveten om de tolkningar som görs vid insamlingen av data och hur
detta skiljer sig vid användning av olika insamlingsmetoder. Den uppfattning forskaren får vid beskrivningen av en viss social kontext kommer exempelvis att skilja sig
markant vid fältobservationer i jämförelse med intervjuer med individer som rör sig
i denna kontext. Att använda sig av flera insamlingsmetoder och datakällor är därför
ingen nackdel. Det primära målet vid det teoretiska urvalet är för forskaren att så
snart som möjligt identifiera en huvudfråga vid den inledande datainsamlingen för
att därefter kunna styra det fortsatta urvalet och insamlingsarbetet utifrån denna.
När insamlingen av data kan avslutas går inte på förhand att bestämma utan fortgår
tills ny data inte längre tillför något till forskarens förståelse av det som betraktas.
(Guvå, Hylander 2003, s.34ff)
Kodning av data är den process som tar vid allteftersom data insamlas och innebär i princip att forskaren ställer frågor i relation till den data som betraktas. Vid
fältobservationer kan frågorna exempelvis röra sig kring vad det är som egentligen
observeras, vilka moment och händelser som sker och hur dessa kan struktureras
utifrån den huvudfråga som ställts. I fallet intervjuer kan andra frågor vara av vikt,
exempelvis vad svaret på en ställd intervjufråga kan berätta om individen genom de
formuleringar och uttryck denne använder. Genom dessa frågeställningar skapas koder som kan liknas med etiketter på olika framträdande karaktäristika hos insamlad
data. Inledningsvis sker kodningen på ett mycket öppet och förutsättningslöst sätt
där allt antas vara intressant. Genom denna kodning skapas ny data och forskaren
börjar se möjligheter till att organisera och strukturera insamlad data. I förlängningen leder kodningen till att kategorier av data åskådliggörs och senare utvecklas till
såkallade begrepp. Därefter kan ytterligare kodning appliceras på dessa begrepp för
att hitta relationer mellan dem och i slutändan identifiera en såkallad kärnprocess
som beskriver dessa relationer. Det är genom denna kodnings- och kategoriseringsprocess som empiriska data behandlas och överförs till en mer teoretisk form. (Guvå,
Hylander 2003, s.37ff)
Komparation sker parallellt med kodningen och är den jämförande analys där
möjligheter till organisering och strukturering av data som forskaren upptäckt vid
kodning testas och utvärderas. Tidigare framtagna koder jämförs med den data som
samlats in och med andra koder för att se om flera koder beskriver samma sak,
vilka koder som kan grupperas tillsammans och vilka som inte kan det samt varför.
Den gruppering av koder som detta resulterar i utgör kategorier i den fortsatta kodningsprocessen där det blir enklare för forskaren att koda ny data utifrån befintliga
koder och kategorier samt lättare att inse när en ny kategori behöver skapas. Genom
att “fylla” befintliga kategorier på detta sätt får de större förklaringsgrad genom att
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innehållet växer och ger nyanserade perspektiv på det kategorin omfattar. (Guvå,
Hylander 2003, s.40f)
Konceptualisering är den del av grundad teori som berör upphöjandet av
empirisk data till teori. Enligt Guvå och Hylander är det särskilt Glaser som trycker
på att grundad teori skall präglas av begreppskonstruktion och teoretisk kreativitet
för att inte fastna i att enbart beskriva det som studeras utan att även formulera
möjliga förklaringsmodeller. För att uppnå detta krävs att forskaren har förmåga
att abstrahera och teoretisera utifrån den data som insamlas utan att falla tillbaka
på etablerade förklaringsmodeller. Tidigare modeller bör endast användas i syfte
att förstärka och bidra till skapandet av forskarens egna. Det är därför fortfarande
viktigt att forskaren har god kännedom om det aktuella forskningsfältet och
håller sin kunskap ajour. Genom hela arbetsprocessen i grundad teori uppmuntras
forskaren att kontinuerligt skriva ner sina idéer och upptäckter om den data som
behandlas. På detta sätt bevaras så mycket som möjligt av forskarens kreativitet
och genom att i senare skeden av arbetet gå tillbaka och utveckla eller avfärda dessa
tidigare anteckningar, såkallade “memos”, och på så sätt möjliggöra skapandet av
ny teori genom hela processen. Det är genom detta arbete med memos som koder
grupperas till kategorier och samband mellan kategorier upptäcks. I förlängningen
är det vidareutvecklingen av dessa minnesanteckningar som utgör grunden för
rapportskrivning. Vidareutvecklingen leder även till att anteckningarna förvandlas
från observationer och tidiga idéer till allt mer teoretiskt lagda konstruktioner
som beskriver kärnprocessen. Syftet med kärnprocessen är att utgöra grunden
för den slutliga förklaringsmodellen genom att knyta samman de kategorier och
samband som identifierats till en helhet. Förklaringsmodellen tar sedan sin form i
den konceptuella beskrivningen av hur denna kärnprocess är uppbyggd och hur den
relateras till forskarens observationer i fält. (Guvå, Hylander 2003, s.41ff)

4.2

Min användning av grundad teori

Utgångspunkten för denna studie var att använda grundad teori såsom den beskrivs
av Guvå och Hylander (2003). Detta visade sig dock vara lättare sagt än gjort beträffande konstruktionen av en kärnprocess som omfattade samtliga kategorier som
framkom efter kodningen av insamlad data. Min egen uppfattning var att mer ny
data skulle behöva samlas in för att kunna beskriva en kärnprocess omfattande samtliga kategorier än vad som var möjligt inom tidsramen för studien. Därför beslutades
att istället låta kategorierna vara självständiga och analysera dessa med hjälp av den
teori som anknutits till upptäckter som gjorts vid datainsamling, kodning och kategoriskapande. Arbetet efter kategoriernas upprättande kretsade därför istället kring
omstrukturering och justering av dessa kategorier med hjälp av deras underliggande koder för att framhäva vad kategorierna representerade och hur insamlad data
understödde detta.
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4.3

Hur undersökningen har genomförts

Studien har baserats på både kvalitativ och kvantitativ data i syfte att på ett balanserat sätt kunna ge en helhetsbild utan att bli för generell och intetsägande. Den
kvalitativa delen av studien grundades på fältobservationer och intervjuer medan
den kvantitativa delen genomfördes i form av en enkät. Tillsammans syftar de två
delarna till att från ett användarperspektiv fånga upp erfarenheter som kan användas
för att förbättra framtida införandeprojekt. Användningen av enkäter och enkätdata
i utvärderingen blev dock mindre än först planerat. Den ursprungliga tanken var att
använda två enkäter, en före införandets start och en efter, men arbetet med den
senare enkäten avbröts när det stod klart att införandet av läkemedelsmodulen försenats. Detta har däremot inte visat sig vara någon direkt nackdel då den kvalitativa
delen av studien på egen hand har fyllt behovet av data och den kvantitativa istället
användes på ett mer kompletterande vis.
4.3.1

Observationer

Observationerna har genomförts vid lasarettets kirurgavdelning, kirurgens inskrivning samt en av internmedicinavdelningarna. Dessa observationer genomfördes före
läkemedelsmodulens införande för att få en inblick i hur läkemedelshanteringen såg
ut innan den nya modulen infördes och därefter gjordes uppföljande observationer
efter införandets start för att få ett intryck av hur situationen förändrats på dessa platser. Vid avdelningarna genomfördes observationerna under de ronder läkare
och sjuksköterskor gör tillsammans där de går igenom det aktuella tillståndet hos
inneliggande patienter. Att fokus skulle ligga vid just ronderna beslutades då det
framgick att det var här större delen av läkemedelsrelaterade beslut fattades på avdelningarna. Observationerna vid kirurgens inskrivning motiverades av att det var
vid inskrivningen av en patient som beslut togs om större delen av de ordinationer som sedan skulle komma att användas under vårdtiden. Rent praktiskt utfördes
sedan observationerna öppet där personalen blev informerad om vem jag var och
vilket syfte observationerna hade.
4.3.2

Intervjuer

För studien användes semistrukturerade intervjuer där teman och generella frågeställningar på förhand upprättats och använts som utgångspunkt vid intervjuerna.
Valet av semistrukturerade intervjuer gjordes då detta ansågs ge en lämplig nivå
av styrning under intervjuerna samtidigt som det gav intervjuaren tillräckligt med
frihet genom att kunna röra sig inom ett helt tema eller område. Intervjumallarna
(se bilaga A) indelades så att de skulle kunna gås igenom uppifrån och ner, tema
för tema. Under intervjuerna har respondenterna dock ofta berört andra teman eller frågeställningar när de besvarat en fråga och mina följdfrågor har då fortsatt i
denna riktning för att sedan återkomma till det ursprungliga temat. På detta sätt
har intervjuerna fått ett naturligt flyt och då kodningen av intervjuerna inte varit
bunden till intervjufrågorna har det arbetet inte påverkats negativt av detta.
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Inför intervjuerna upprättades ett kortfattat informationsblad om syftet med
denna studie och min avsikt att genomföra intervjuer med personalen samt vad
dessa skulle leda till. Informationen förmedlades sedan till lasarettet men då alla
respondenter inte hade tid eller möjlighet att läsa detta informationsblad inför intervjuerna inleddes dessa med en kort förklaring av studien och syftet med intervjun.
Intervjuerna med läkare och sjuksköterskor inom kirurgi och medicin genomfördes en gång före införandets start och en gång efter. Antalet respondenter uppgick
till 17 stycken före införandet, med två läkare inom kirurgi och fem läkare inom
medicin samt fem sjuksköterskor från respektive område. Efter införandet gjordes
nya intervjuer med 9 respondenter, två respondenter från respektive yrkesgrupp och
verksamhetsområde med undantag för läkarna inom kirurgi där tre respondenter
intervjuades. Intervjuerna med personalen före och efter har sammanlagt tagit ca
9.7 timmar att genomföra med en snittid på drygt 22 minuter, den kortaste tog
drygt 6 minuter och den längsta knappt 38 minuter. Urvalet av respondenter har i
båda fallen skett utifrån vad som varit praktiskt möjligt med hänsyn till personalens förutsättningar att delta och inte genom någon förbestämd urvalsmetod. Målet
med intervjuerna var att få en mer djupgående bild av personalens attityder till
läkemedelsmodulen och synen på den egna rollen vid läkemedelshantering. Utöver
intervjuerna med den vanliga personalen utfördes även en gruppintervju med medlemmar ur projektgruppen vid ett av deras möten efter utbildningarna i december.
En enskild intervju genomfördes även med en av sjuksköterskeutbildarna vid kirurgavdelningen, efter införandets start och i samband med övriga intervjuer. Båda
intervjuerna syftade till att ge deras syn på hur arbetet med införandet gått fram
till dessa respektive tidpunkter. Sammanlagt tog dessa ytterligare 1.4 timmar att
genomföra.
Alla intervjuer med personalen har genomförts på lasarettet där lokal för intervjuerna har varierat mellan olika lediga rum på avdelningarna, lunch-/fikarum och
arbetsrum. Att genomföra intervjuerna på lasarettet istället för exempelvis i universitetets lokaler på Polacksbacken, där jag utfört övrigt arbete, har varit självklart
då alternativet hade blivit mycket opraktiskt för personalen och svårt att organisera. Intervjuerna har istället kunnat genomföras på personalens arbetstid då de inte
behövt förflytta sig utanför lasarettet och haft möjligheten att snabbt kunna lämna
intervjun vid behov. Att personalen inte behöver lämna sin arbetsmiljö har även
fördelar för min egen del, exempelvis kan det diskuteras att en respondent känner
sig mer bekväm i intervjusituationen om den utförs i en för respondenten bekant
miljö.
4.3.3

Enkäten

Enkäten utformades i två delar. Den inledande delen berörde personalens inställning
till införandet och olika faktorer i samband med införandet, exempelvis införandets
syfte och tillgången på support. Den andra delen av enkäten utformades utifrån ett
verktyg, framtaget av Iordanis Kavathatzopoulos (2008) vid Uppsala universitet, benämnt AvI-index (där AvI står för användbarhetsindex ). Detta verktyg är utformat
för att över en längre tid av upprepade enkätundersökningar kunna mäta använd25

barhet och nytta hos IT-system och inkluderades i enkäten dels för att kvalitativt
kunna tolka dess resultat i denna studie men även som en grund för framtida kvantitativa studier med hjälp av AvI-index. För den andra delen av enkäten användes
den förkortade versionen med 16 frågor. Då verktyget är framtaget specifikt för ITsystem men i denna enkät tillämpades på det papperssystem med läkemedelslistor
som användes innan läkemedelsmodulen infördes konsulterades först Kavathatzopoulos för att anpassa en del av frågorna till dessa omständigheter. Efter denna
del avslutades enkäten med en uppsättning kategoriserande frågor om kön, yrkesroll
och antal år vid lasarettet, mm. Resultatet från enkäten presenteras i sin helhet i
bilaga B. Enkäten hade även ett försättsblad i samma stil som det informationsblad
intervjuernas respondenter fick ta del av där syftet med studien och vikten av att
svara på enkäten framhävdes.
Enkäten distribuerades elektroniskt till samtliga läkare och sjuksköterskor på
lasarettet som fick utbildning i läkemedelsmodulen före införandet. Detta gjordes
i samband med utbildningspassen i november och enkäten fanns sedan tillgänglig
till och med införandedagen i januari. För den elektroniska distributionen användes
Landstinget i Uppsala läns system för enkätundersökningar, Webropol. Två påminnelser skickades även ut via detta system, en i mitten av december och en i början
av januari, till de som inte svarat på enkäten. När enkäten stängdes ner på införandedagen hade 50 svar inkommit från de totalt 142 läkare och sjuksköterskor som
den skickats till, en svarsfrekvens på cirka 35%. Syftet med enkäten var att få en
övergripande bild av personalens attityd och inställning till läkemedelshantering och
läkemedelsmodulen.
4.3.4

Analys

I takt med att intervjuerna genomfördes påbörjades transkribering av dessa, i stor
utsträckning ordagrannt. När drygt hälften av de intervjuer som genomfördes innan
införandets start var överförda till text påbörjades kodningsprocessen utifrån de dokument som skapats. Kodningen genomfördes genom att markera ett textstycke där
ett nyckelord antingen uttrycktes av respondenten (ex. överblick ) eller formulerades
av mig själv (ex. framtidstro). Dokumenten skrevs ut på papper och markeringarna
gjordes i form av att identifierade nyckelord skrevs i marginalen (se figur 8).
De koder som nu framkommit jämfördes med varandra och enstaka koder sammanfogades då de haft snarlik eller synonym betydelse. Koderna skrevs sedan in som
rubriker i ett nytt dokument med tillhörande textstycken under sig, med referens
till respektive intervjuperson. Resterande intervjuer som genomfördes innan införandets start genomgick sedan samma process med undantaget att nya koder inte
aktivt eftersöktes utan innehållet i intervjuerna sorterades in efter befintliga koder.
När denna process var över hade 27 koder identifierats.
När intervjuerna innan införandets start genomförts och kodats övergick arbetet
med insamlad data till att helt kretsa kring hur olika koder hängde ihop och kunde
grupperas på ett logiskt sätt, hur de kunde omvandlas till kategorier. Detta arbete
startades redan i liten skala mot slutet av intervjuerna då uppkomsten av nya koder
avtagit och strukturer och förhållanden mellan koder börjat observeras. Den mest
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Figur 8: Kodade intervjuer
framträdande av dessa kategorier visade sig redan tidigt kretsa kring utbildning i
samband med läkemedelsmodulen. Andra preliminära kategorier i det här skedet
berörde rutiner och arbetssätt samt förväntningar på modulen.

4.4

Studiens trovärdighet

Eftersom insamling och behandling av data skett genom användning av grundad
teori har resultatet en oundviklig prägling av den som genomfört arbetet, i detta
fall författaren själv, och det går inte att utesluta att andra tolkningar och slutsatser
kan göras om en annan person genomför en liknande studie.
Då studien dessutom är avgränsad till Lasarettet i Enköping går det inte att
hävda att dess resultat är av tillräckligt generell art för att kunna dra några slutsatser
om andra vårdinrättningar i Sverige eller internationellt.
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5

Beskrivning av verksamheten

I detta kapitel presenteras bakgrundsinformation rörande införandet och läkemedelshantering vid lasarettet.

5.1

Införandets projektgrupp

Den lokala projektgrupp som sammansatts på lasarettet och som har burit ansvaret för införandet av läkemedelsmodulen bestod av en överläkare inom medicin i
rollen som projektledare, lasarettets vårdsystemsamordnare i rollen som projektadministratör, en överläkare som representant för medicinskt centrum, en ST-läkare
som representant för kirurgiskt centrum samt två sjuksköterskor eller vidareutbildade sjuksköterskor vardera från de två medicinavdelningarna, kirurgavdelningen samt
intensivvårdsavdelningen. Projektgruppens läkare och sjuksköterskor antog även rollen som utbildare för övrig personal samt lokal support för den avdelning eller generellt det centrum de tillhörde.
Projektgruppens uppgift var att planera och genomföra utbildning för de sjuksköterskor och läkare vid lasarettet som skulle komma att arbeta i läkemedelsmodulen,
gå igenom behovet av ordinationsmallar som underlättar ordinering av läkemedel
i modulen, kartlägga och dokumentera arbetsflöden och -rutiner, samt planera behovet av utrustning och arbetsplatser vid införandet. Införandet skulle komma att
beröra cirka 30 läkare vardera vid KC och MC samt cirka 61 respektive 112 sjuksköterskor.

5.2

Införandets försening

Inför det planerade startdatumet den 9:e december 2010 då läkemedelsmodulen skulle tas i drift planerades en uppgradering för hela Cosmic till en nyare version en vecka
före start. Under uppgraderingen framgick dock att systemet innehöll brister som
gjorde att det inte kunde tas i drift. Verksamheten fortsatte därför att använda den
äldre versionen av Cosmic och startdatumet för läkemedelsmodulen sköts upp.
Vid tiden då det blev känt att införandet behövde skjutas upp var utbildarna i full
gång med att utbilda personalen. Detta i samband med de stora svårigheterna med
att organisera en ny utbildning under så kort tid och ovetskapen om exakt datum för
nästa införandeförsök gjorde att utbildningen av personalen fortsatte och avslutades som planerat. Personalen hade under tiden mellan utbildningen och införandet
tillgång till en övningsversion av Cosmic där de kunde öva i läkemedelsmodulen på
fiktiva patienter. När datum för nästa införandeförsök senare bestämdes till den 18:e
januari anordnade utbildarna ett slags “öppet hus” i utbildningslokalen veckan innan
där de fanns till förfogande och personalen frivilligt kunde komma för att öva och
få hjälp.
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5.3

Driftstörningar

Införandet satte igång som planerat den 18:e januari 2011 efter att Cosmic uppdaterats till en nyare version veckan innan. Uppdateringen av Cosmic var dock bara en
del av de förändringar som genomfördes. Samtidigt gjordes även uppdateringar av
annan hård- och mjukvara vid sidan av Cosmic, bland annat i det system som driver
de databaser där Cosmic lagrar all data. Under veckan mellan dessa uppdateringar
och läkemedelsmodulens införande uppträdde Cosmic långsamt och vid ett antal
tillfällen så långsamt att systemet blev otillgängligt. Även andra IT-system verkade
gå långsammare än vanligt, däribland systemet för internkommunikation och e-post.
På kvällen före införandedagen installerades dock en ytterligare uppdatering för att
korrigera detta och införandet startade som planerat.
Under morgonen på införandets andra dag återkom trögheten i Cosmic och efter
kontakt med tekniker fick projektgruppen beskedet att uppdateringen inte löst problematiken men att tekniker från EPJ-förvaltning och databassystemets leverantör,
där problemet verkade ligga, jobbade på en ny lösning. Vid eftermiddagen blev dock
problemen med bristande tillgänglighet så stora att beslut togs om att övergå till
manuella rutiner. Under införandets tredje dag blev systemet stabilare efter ytterligare åtgärder från tekniker. För att hålla Cosmic på denna relativt stabila nivå
började EPJ-förvaltning starta om systemet dagligen, vilket innebar ett planerat
avbrott på cirka 15 minuter under kvällarna. Detta förfarande var fortfarande i bruk
vid de avslutande intervjuerna en månad senare.

5.4

Ronder vid medicin- och kirurgavdelningar

Ronden vid medicinavdelningarna inleds med att läkare och sjuksköterskor sitter
i ett rum och gemensamt går igenom ett antal patienters tillstånd. Det rum som
användes på medicinavdelning 2 när fältstudierna bedrevs var utrustat med fyra
vanliga datorer varav en kopplad till en väggmonterad bildskärm så att alla i rummet
kunde se vad läkarna gjorde i Cosmic. Sjuksköterskorna berättar vad som hänt
sedan förra ronden och antecknar vad som skall göras framöver. Läkarna går igenom
vårdhistorik, läkemedelslista och provsvar och tar beslut om den fortsatta vården.
Detta görs för omkring fem patienter i taget, därefter lämnar personalen rummet och
går iväg för att besöka patienterna. Efter patientbesöken kommer läkarna tillbaka till
rummet tillsammans med en ny uppsättning sjuksköterskor som ansvarar för nästa
omgång med patienter. Denna procedur upprepas tills alla patienter på avdelningen
har avklarats.
Ronden vid kirurgavdelningen består egentligen av flera ronder uppdelade efter
respektive specialitet: kirurgi, ortopedi, urologi och gynekologi. De tre förstnämnda
genomför sina ronder konsekutivt under en halvtimme vardera med början klockan åtta på morgonen. Gynekologi genomför i regel sin rond på eftermiddagen. På
kirurgernas rond är det betydligt högre tempo än på medicinavdelningens rond, i
regel är det även färre patienter per specialitet och personalen går då igenom alla
patienter utan avbrott. Även här har man en större bildskärm eller projektor så att
all personal kan se vilka åtgärder som görs i Cosmic. Sjuksköterskorna informerar
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läkarna om patienternas tillstånd och om vilka åtgärder som vidtagits av sjuksköterskorna sedan föregående rond. Läkarna tar beslut utifrån detta samt information
i Cosmic på samma sätt som vid medicin. Därefter går personalen iväg för att besöka
patienterna.

5.5

Kirurgens inskrivning

Arbetet för läkaren vid kirurgens inskrivning kan mer eller mindre delas upp i tre
delar, förberedelser innan patienten tas emot, undersökning och samtal med patienten, och sedan ett avslutande utan patienten. Innan patienten tas emot går läkaren
igenom relevant vårdhistorik och det hälsoformulär patienten fyllt i inför besöket.
Läkemedel som patienten redan har föreskrivet samt de läkemedel som är rutin vid
det aktuella ingreppet förs in på en ny läkemedelslista. All information om besöket
börjar föras in i Cosmic genom att läkaren dikterar.
En genomgång av det aktuella hälsoläget görs tillsammans med patienten, även
en dubbelkoll av att patienten använder de läkemedel som angivits. Om ett läkemedel
skall ersättas med ett annat under vårdtiden eller om ett nytt läkemedel skall tas av
patienten innan det planerade ingreppet skriver läkaren ut recept och instruktioner
genom Cosmic. En fysisk undersökning av patientens hjärta, lungor och blodtryck
mm genomförs innan patienten lämnar rummet. Läkaren fortsätter med att utifrån
sina anteckningar diktera vad som kommit fram vid mötet med patienten, avslutar
sedan sitt diktat och därmed också inskrivningen.

5.6

Administration av läkemedel

När sjuksköterskorna administrerar läkemedel sker detta genom att en sjuksköterska plockar fram de läkemedel en patient skall få vid det aktuella utdelningstillfället
på en av avdelningens läkemedelsvagnar. Vanliga läkemedel finns redan på vagnen
men narkotikaklassade läkemedel måste exempelvis låsas ut från avdelningens läkemedelsrum. De tar även med sig de aktuella patienternas pärmar där bland annat
läkemedelslistan tidigare suttit och går sedan iväg med vagnen för att besöka de
patienter aktuell sjuksköterska ansvarar för.
På vagnen finns även en bärbar dator men då sjuksköterskorna tidigare främst
behövt patienternas pärmar och använt avdelningarnas stationära datorer för att utföra sina arbetsuppgifter i Cosmic före och efter utdelningstillfällen har den bärbara
datorn inte använts i någon större utsträckning. När läkemedelsmodulen började
användas blev det dock ändring på detta eftersom sjuksköterskorna nu behöver en
dator, istället för läkemedelslistan i patientens pärm, för att kunna digitalt signera
att patienten fått sina läkemedel.
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6

Utbildning och support

I detta kapitel redogörs för hur organisationen kring utbildningar och utförandet
av utbildningar har sett ut, samt personalens respons på detta. Därefter redogörs
även för den supportverksamhet som upprättats och hur denna har mottagits av
personalen.

6.1

Utbildning av utbildare

Utbildning av projektgruppens läkare och sjuksköterskor till utbildare genomfördes
under september 2010 och leddes av två personer från EPJ-förvaltning. Utbildningen
inleddes och avslutades med en halv dag där både sjuksköterskor och läkare deltog
tillsammans men huvuddelen skedde separat för yrkesgrupperna där läkarna totalt
fick tre och en halv dags utbildning och sjuksköterskorna totalt två och en halv dag.
Uppdelningen och skillnaden i tid berodde på att läkarnas utbildning fokuserades
på skapandet av ordinationslistor och insättning av nya ordinationer, vilket tog mer
tid i anspråk än sjuksköterskornas utbildning som fokuserade på ett scenario där
ordinationslistan är färdigställd.
Utbildningen utgick från yrkesrollernas respektive uppgifter i läkemedelsmodulen
och gick igenom varje steg i flödet såsom det är upplagt i systemet. Ett flödesschema
för de olika yrkesrollernas väg genom modulen presenterades som utgångspunkt och
för att ge ökad överblick. Både läkare och sjuksköterskor fick mycket tid för repetition och egen övning med hjälp av utdelade övningsuppgifter. Under utbildningen
klargjordes att det var en målsättning att ha landstingsgemensamma mallar för alla vanligt förekommande ordinationer. En ordination skulle endast i undantagsfall
behöva göras helt manuellt från grunden.
Deltagarna visade på ett högt engagemang under utbildningen och var inte rädda
för att testa olika scenarion på eget initiativ när de blivit klara med de övningsuppgifter som berörde den aktuella uppgiften. De tvekade heller inte att fråga om något
var oklart eller problematiskt. Utbildningens fokus på yrkesgruppernas respektive
ansvarsområden inom läkemedelsmodulen medförde dock att deltagarna inte i detalj fick kunskap om den andra yrkesgruppens handhavande. Sjuksköterskorna var
i högre utsträckning benägna att avbryta genomgångar med frågor, som inte sällan
utmynnade i diskussioner om nuvarande rutiner på de olika avdelningarna. Läkarna
sparade ofta sina frågor till de självständiga övningsmomenten och som då främst
berörde praktiska moment i modulen.

6.2

Utbildarnas förberedelser

Efter utbildningen till utbildare började projektgruppens läkare och sjuksköterskor
arbetet med att förbereda utbildningarna för resten av lasarettets läkare och sjuksköterskor som skulle börja använda läkemedelsmodulen vid införandet. Detta skedde i
form av planeringsdagar där utbildarna tillsammans utformade olika stöddokument,
för själva utbildningen och även lathundar till personalen, samt upplägget för utbildningspassen. Den utbildning de själva fått skulle nu anpassas och kortas ner så
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att den tog upp det mest relevanta vid arbete i modulen och ändå kunde genomföras
på en halv dag. Utbildningspassens längd på en halv dag, eller cirka tre och en halv
timme, gällde både för sjuksköterskornas och läkarnas utbildning.
Eftersom läkarna och sjuksköterskorna i projektgruppen skulle hålla i utbildningen för sina respektive yrkesgrupper skedde en stor del av förarbetet uppdelat.
Då sjuksköterskeutbildarna även var betydligt fler kunde dessa turas om att bedriva förarbetet och på så sätt lägga mer tid på förberedelserna än läkarutbildarna.
Utformningen av underlag till utbildningen skedde på ett iterativt sätt genom att
utbildarna övade på att hålla utbildningspass och genomförde ändringar löpande
tills de ansåg att upplägget och underlaget var tillräckligt bra.

6.3

Utbildning av personal

Utbildning av de berörda sjuksköterskorna och läkarna påbörjades i november 2010
och avslutades i början på december, ungefär en vecka innan det först planerade
datumet för starten av läkemedelsmodulens införande.
Vid sjuksköterskornas första utbildningstillfälle var det fyra utbildare närvarande
och fem sjuksköterskor som skulle utbildas. Utbildningen inleddes med information
om var upprättade pärmar med rutiner och annan information som berörde läkemedelsmodulen kunde hittas och hur personalen skulle gå tillväga om de ville öva
i läkemedelsmodulen på egen hand. Här presenterades även bakgrundsinformation
till införandet, bland annat i form av statistik rörande antalet läkemedelsrelaterade vårdskador inom svensk sjukvård för att understryka behovet av ökad patientsäkerhet genom bättre läkemedelshantering. En flödesbild över arbetsgången i
läkemedelsmodulen visades och även läkarens tillvägagångssätt för att skapa en ny
ordinationslista för en patient. Genomgångarna av de olika funktionerna i modulen
flöt sedan på med få frågor och funderingar från personalen. Under avbrotten för
egen övning med hjälp av övningsuppgifter var det däremot fler frågor som kom upp.
Trots detta gavs intrycket att ingen hade några större svårigheter med handhavandet
i modulen.
Under ett av sjuksköterskornas senare utbildningspass i december var det tre
närvarande utbildare fördelade på omkring sex sjuksköterskor. Även här var det
relativt lugnt under genomgångarna men en fråga angående tidsintervallet på ordinationslistan påvisade ett problem med att få en bra överblick när intervallet blir
större än ett par dagar eftersom endast ett dygn eller i vissa fall en del av ett dygn
får plats på skärmen samtidigt. Det framkom även att rutiner inte fastställts för hur
sjuksköterskestudenter ska kunna markera att de har administrerat ett läkemedel
då de inte får signera detta själva.
Vid ett av läkarnas utbildningspass i november var de tre läkarutbildarna närvarande och även två av sjuksköterskeutbildarna, tillsammans med fem läkare. Utbildningen inleddes på samma sätt som sjuksköterskornas med information om pärmar
för rutiner och möjligheter till egen övning tillsammans med bakgrunden till införandet. Tre av de fem läkarna anslöt dock sent och missade mycket av detta. Därefter
hölls en genomgång av hela flödet som läkarna ansvarar för i modulen, med en
del avbrott vid frågor och funderingar från personalen. Efter genomgången ägnades
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resten av utbildningspasset till egen övning med hjälp av övningsuppgifter och varvades med gemensamma förtydliganden eller instruktioner från utbildarna om en
fråga återkom flera gånger. Tiden för egen övning spenderade utbildarna annars vid
någon läkares sida för handledning med någon uppgift eller ett problem. Frågor från
läkarna som framkom var bland annat om de ordinationsmallar som skulle användas automatiskt anpassade dosen efter patientens ålder samt vad som var skillnaden
mellan modulens läkemedelslista och ordinationslista.
Vid ett av läkarnas senare utbildningspass i december närvarade två av läkarutbildarna och en av sjuksköterskeutbildarna tillsammans med sju läkare. Vid det
här laget stod det klart att införandet skulle skjutas upp och personalen fick då information om att ett nytt försök planerades till januari 2011. Utöver detta fortgick
utbildningspasset som planerat. Även här frågades vad som var skillnaden mellan
modulens läkemedelslista och ordinationslista. Andra frågor som ställdes rörde potentiella problem i olika steg av flödet men som de framtagna rutinerna skall lösa,
och utbildarna påpekade då att det är just därför rutinerna ser ut som de gör. En
av dessa frågor gällde exempelvis varför en patients läkemedelslista skall aktiveras
redan vid midnatt trots att inskrivningen av patienten skett senare. Förklaringen till
detta var att man vill ha en marginal för att i efterhand kunna registrera läkemedel
som exempelvis en akutpatient har fått innan en läkare hunnit skriva in patienten i
modulen och aktiverat läkemedelslistan.

6.4

Personalens intryck

Responsen på utbildningen från personalen var mycket positiv. Både sjuksköterskor
och läkare poängterade att det var bra med en schemalagd utbildning eftersom de då
kunde komma bort från den ordinarie verksamheten och lättare koncentrera sig på
det som lärdes ut. En sjuksköterska påpekade även att en formell utbildning också
medför att alla får samma förutsättningar och därmed ökar sannolikheten att alla
lär sig hantera systemet på samma sätt.
Innan utbildningen startade uttryckte flera av sjuksköterskorna sin oro över att
många av läkarna, speciellt överläkarna, skulle strunta i att gå på sina utbildningspass. När utbildningen var över konstaterades dock att näst intill alla som kallats
till utbildningen också deltog, och att det fåtal som inte deltagit haft godkända skäl
till detta.
6.4.1

Införandets syfte

När personalen tillfrågades vad man trodde att syftet med införandet var nämnde mindre än hälften av de som genomgått utbildningen patientsäkerhet som en
anledning, trots att detta framfördes under både läkarnas och sjuksköterskornas utbildningar. Andra syften som framfördes var istället minskat slöseri på resurser i
och med minskad pappersanvändning, ökad effektivitet i arbetet, strävan efter ett
enhetligt system samt att det var ett naturligt steg i utvecklingen. En läkare kunde
inte erinra sig om att ha fått reda på ett uttalat syfte utan anmärkte att det antagligen berodde på en längtan efter att datorisera. Resultatet från enkäten ger dock en
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annan bild där 98% uppgav att de förstått syftet med läkemedelsmodulens införande
och 88% ansåg att de generellt fått tillräckligt med information inför införandet.
6.4.2

Utbildningens upplägg

Utformningen av utbildningen både för läkare och sjuksköterskor med en för- eller
eftermiddag med genomgång och övning i en datorsal togs väl emot av personalen. Ingen framförde någon direkt negativ kritik mot utbildningens upplägg, utan
framhävde snarare att det var den föredragna formen för hur de ville bli utbildade.
Det var dock flera som framförde en önskan om att ha ytterligare utbildningspass
i syfte att repetera, antingen precis innan läkemedelsmodulens införande eller strax
därefter. Motiveringen till att ha ytterligare ett pass innan införandet var att det
skulle innebära en stor belastning på personalen att komma igång med systemet om
utbildningen inte låg väldigt färskt i minnet. Förespråkarna för ett repetitionspass
efter införandet menade istället att det vore bra att först jobba med läkemedelsmodulen en eller ett par veckor för att på så sätt bli medveten om vad som var svårt
och som skulle behöva läggas mer fokus på under en repetition.
Utbildningens praktiska moment, övningsuppgifter och fri övning, framhölls som
det mest givande med den generella inställningen att det är genom det praktiska
handhavandet och repetition som man lär sig bäst.
Utbildningens längd på cirka tre och en halv timme uppgavs som tillräcklig,
men några sjuksköterskor och läkare flikade även in med att den kanske inte var
tillräcklig för en del andra och främst mindre datorvana kollegor. Andra menade
att utbildningen räckte men att det var en förutsättning att man redan var van vid
Cosmic-miljön i övrigt. Från enkätsvaren framgår att 70% av de tillfrågade ansåg
sig vara vana datoranvändare eller experter och 74% ansåg sig vara vana användare
av Cosmic eller experter. Detta i jämförelse med att 14% och 12% ansåg sig vara
medelvana datoranvändare respektive Cosmic-användare och endast 2% ansåg sig
vara osäkra användare i de båda fallen. En sjuksköterska påpekade dock att även om
utbildningen varit dimensionerad till en heldag hade det varit svårt att tillgodogöra
sig så mycket information på en gång och att det istället var bättre med en halvdag
och sedan göra en uppföljning med repetition vid ett annat tillfälle.
Vid intervjuerna cirka en månad efter införandets start kommenterade en överläkare inom kirurgi att det kan finnas ett behov av en repetitionsutbildning, men
att det kanske också räcker att kunskap med tiden överförs från underläkarna som
genomför flest åtgärder i läkemedelsmodulen och snabbare lär sig använda den effektivt.
6.4.3

Utbildare

Att personalens utbildare bestod av egna sjuksköterskor och läkare från verksamheten uppfattades som positivt med motiveringen att detta var bättre eftersom
utbildarna därför också hade relevant erfarenhet och samma arbetsområde som läkemedelsmodulen sedan skulle användas i.
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En läkare framförde å andra sidan att det inte spelade någon roll, under förutsättning att utbildaren var pedagogisk och visste vad denne pratade om. En annan läkare
påpekade att utbildare från systemleverantören säkert hade varit väldigt kunniga i
fråga om läkemedelsmodulen som sådan men att det måste vägas mot att utbildare
från den egna personalen istället visste hur modulen skulle komma att användas på
avdelningarna och därför lättare kunde förklara för resten av personalen.
6.4.4

Införandets försening

Införandets försening med drygt en månad från den 9:e december 2010 till den 18:e
januari 2011 hade ingen påtaglig effekt på personalen, innan införandets start. När
de som intervjuades efter att förseningen blivit känd tillfrågades vilka konsekvenser förseningen av införandet sannolikt skulle medföra blev svaret att utbildningen
skulle hamna längre bort i tiden och därmed glömmas bort i högre grad, men att
konsekvenserna annars antagligen inte skulle bli så stora. En läkare förklarade det
med att eftersom alla var inkörda i det dåvarande papperssystemet var det inget
problem, bortsett från risken att glömma utbildningen, det blev bara ett par till
läkemedelslistor att skriva för hand. En annan läkare uttryckte en tanke som kan
förklara varför personalen inte verkade speciellt upprörda över förseningen:
“Tror folk generellt tycker att det är ganska skönt faktiskt, det är ju alltid
lite motsträvigt med förändring.”
När personalen intervjuades cirka en månad efter införandets start var det dock
flera av respondenterna, bland annat en överläkare inom medicin och en inom kirurgi, som påpekade att det var synd att införandet sköts upp just med tanke på
att deras utbildning därmed blev lidande. Trots detta var det dock ingen av läkarrespondenterna som uppgav att de använt övningsmodulen eller utnyttjat möjligheten
till repetition som utbildarna organiserade i januari. Däremot uppgav tre av de fyra
intervjuade sjuksköterskorna att de passade på att öva, antingen på egen hand eller
när utbildarna fanns tillgängliga, innan införandet drog igång.
6.4.5

Inställning efter utbildningen

Utbildningens inverkan var överlag positiv på personalens inställning till läkemedelsmodulen. Vissa framförde att det var ungefär som de förväntat sig medan andra
menade att de blivit positivt överraskade på grund av läkemedelsmodulens dåliga
rykte eller på grund av att de fick tidigare frågetecken klargjorda.
Den generella inställningen efter utbildning var att läkemedelsmodulen verkade
bra och att den kändes relativt enkel att arbeta med. Två läkare inom medicin påpekade att likheterna med receptmodulen underlättade eftersom mycket såg bekant
ut och fungerade på samma sätt. Negativa intryck som framfördes var bland annat
mängden klick fram och tillbaka samt att systemet inte kunde känna av eller varna
om en ordination var orimlig.
Intervjupersonerna tillfrågades om huruvida de kände sig redo för införandet
efter utbildningen. Den gemensamma inställningen kan sammanfattas med vad en
av läkarna svarade:
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“Vet inte vilken utbildning som skulle kunna göra en redo, det är först
när man använt det ett tag som man lärt sig av att prova sig fram.”
Däremot framkom även att det var en bra förberedelse och ingen framförde någon
oro över att utbildningen inte skulle vara tillräcklig för att kunna börja använda
systemet, även om flera också påpekade att det antagligen kommer att gå långsamt i
början. Från enkätsvaren framgår också att 62% ansåg att utbildningen var tillräcklig
för att personalen skulle kunna arbeta effektivt i läkemedelsmodulen medan 34% var
osäkra och 4% ansåg att den inte skulle vara tillräcklig.
Vid intervjuerna efter införandets start uppgav de två överläkarna inom kirurgi
att de tycker sig ha haft nytta av utbildningen och tillägger att de inte tror att
det hade gått att arbeta i läkemedelsmodulen utan den. Även övriga respondenter
som genomgått utbildningen höll med om att de tycker sig ha haft nytta av den.
De två intervjuade AT-läkarna, den ena vid kirurgi och den andra vid medicin, kom
till lasarettet precis innan införandet började och hade därför inte genomgått den
ordinarie utbildningen. Båda framförde dock att det inte var något större problem
att arbeta med läkemedelsmodulen och att de istället fick stöd från utbildarna för
att komma igång.
Det övervägande intrycket från den intervjuade personalen var också att läkemedelsmodulen som sådan inte var speciellt svår att arbeta med efter att ha hunnit
vänja sig något vid den. AT-läkaren vid kirurgavdelningen berättade exempelvis att
situationen på avdelningen kunde beskrivas som smått kaosartad under införandets
första vecka med många frågor och funderingar från personalen, men att det därefter
snabbt lugnade ner sig och frågor blev allt mer sällsynta.

6.5

Support

Den generella uppfattningen hos personalen var att de flesta datorrelaterade problem avhjälps genom att fråga en kollega, något som också skulle gälla vid läkemedelsmodulens införande. Nästa steg i kedjan var utbildarna som tillhör de respektive
avdelningarna och sista utvägen om dessa inte var tillgängliga blev att ringa Cosmic
support för att få hjälp.
Vetskapen om vilka alternativ som skulle finnas tillgängliga för att få support
var dock väldigt varierande bland de tillfrågade sjuksköterskorna och läkarna, även
bland de som genomgått utbildningen vid tiden för intervjuerna innan införandet.
Ett fåtal räknade upp samtliga alternativ ovan medan andra svarade att de inte
visste men ändå inte var oroliga eftersom de alltid kan fråga en kollega om problem
som uppstår eller om vart de bör vända sig för att få hjälp.
Av intervjuerna med personalen efter införandets start har det framgått att det
också har varit just kollegor eller den egna supporten som har bistått med hjälp
i stor utsträckning. Personalen framförde att det uppskattades att den egna supporten gick runt och frågade om någon behövde hjälp under de första veckorna av
införandet. Den intervjuade AT-läkaren vid medicin framförde också att det var väldigt bra att utbildarna gav tips på lösningar angående problematiska ordinationer
och delade med sig av sina erfarenheter vid möten och över luncher. Av intervjuper36

sonerna var det dock endast AT-läkaren vid kirurgavdelningen som uppgav att hon
har vänt sig till den support som EPJ-förvaltningen hade till förfogande under införandets första vecka. Övriga intervjupersoner har svarat att de inte behövt kontakta
EPJ-förvaltningens support eftersom det alltid funnits någon ur den egna supporten
tillgänglig när de behövt hjälp. Om ett problem upptäcks angående läkemedelsmodulen uppgavs också att det var till den egna supporten som detta rapporterades.
En sjuksköterska vid kirurgavdelningen påpekade att den egna supporten var väldigt
bra och att behovet av support fortfarande fanns, även om det också framgick att
väldigt många frågetecken hade hunnit rätas ut sedan införandets start och antalet
frågor blivit betydligt färre sedan dess.
Enligt de sjuksköterskor som intervjuats hade det dock främst varit läkarna som
haft behov av support, med förklaringen att läkarnas uppgifter i läkemedelsmodulen
var betydligt krångligare än sjuksköterskornas och att sjuksköterskornas frågor i
jämförelse var av en enklare karaktär. Den ena överläkaren inom kirurgi uppgav
däremot att han klarat sig med den lathund som framställts av utbildarna och att
han därför inte behövt be om hjälp. Den andra överläkaren inom kirurgi påpekade
att avdelningens sjuksköterskor även kunde hjälpa till ibland eftersom de jobbade
mer i läkemedelsmodulen än han själv, även om de hade andra uppgifter i den.
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7

Påverkan på arbetssituationen

I detta kapitel presenteras hur införandet av läkemedelsmodulen på olika sätt har
påverkat arbetssituationen för personalen som arbetar med modulen.

7.1

Effekter på arbetet

Innan införandet framfördes av personalen att tillgängligheten på information i Cosmic, jämfört med information på papper, skulle bidra till att sjuksköterskor och läkare fick en ökad kontroll över läkemedelshanteringen. Med möjligheten att kunna
komma åt och arbeta med informationen oberoende av vart på sjukhuset de befann
sig, så länge de har tillgång till en dator. För sjuksköterskorna skulle användningen
av läkemedelsmodulen innebära snabbare och smidigare tillgång till FASS om de behöver information om ett läkemedel, eftersom de redan står vid en dator. Närheten
till datorn skulle också göra att de har tillgång till övriga funktioner i Cosmic utan
att behöva gå iväg från patienten. Möjligheten att ställa in vilket tidsintervall som
skulle visas på ordinationslistan kunde också ge snabbare och smidigare tillgång till
ordinationshistorik jämfört med att behöva leta bland inscannade papperslistor.
Vid intervjuerna cirka en månad efter införandets start framhävde överläkaren
inom medicin att det hade blivit lättare att arbeta med läkemedel när läkemedelslistan inte längre behövde skrivas för hand och varje lista inte behövde skrivas om
på ett nytt papper när det gamla tagit slut. Andra positiva aspekter för läkarna som
framkom var fördelen med många ordinationsmallar som underlättade vid ordinering
av läkemedel.
För sjuksköterskorna var det den snabba tillgången till FASS som framfördes
mest frekvent som det positiva med läkemedelsmodulen, tillsammans med den ökade
läsbarheten. Även tillgången till ordinationer via generella direktiv och den smidiga
kopplingen till receptmodulen omnämndes.
Överläkaren och AT-läkaren vid medicin påpekade båda att det dock blivit krångligare att ändra en ordination när läkaren är inne hos patienten eftersom de inte har
någon dator med sig och inte längre kunde skriva det direkt i patientens pärm.
Överläkaren anmärkte att de ändå måste skriva ner det någonstans för att komma
ihåg vad som beslutats tills de kommer tillbaka till en dator och kan komma åt läkemedelsmodulen. En önskan uttrycktes också om att läkarna skulle ha tillgång till
något bärbart som de kunde komma åt läkemedelsmodulen genom, men någonting
som var mindre och lättare att bära på än en laptop.
Vid ronderna på både medicin- och kirurgavdelningen som studerades verkade
dock inte arbetet överlag ha påverkats i särskilt hög utsträckning av att läkemedelsmodulen användes istället för papperslistorna. De åtgärder som genomfördes
i läkemedelsmodulen vid medicinavdelningens rond var av så pass enkel karaktär,
exempelvis en kryssning av ett utdelningstillfälle och en insättning av en injektionsvätska som inte behövde spädas, att åtgärderna gick snabbt och smidigt att genomföra. Även om det fortfarande tog längre tid än om samma åtgärder hade gjorts på
en papperslista fick jag uppfattningen att det totala tidstillägget inte kunde röra
sig om många minuter för hela ronden. Detta har dock stor betydelse vid ronderna
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på kirurgsidan där varje patient i snitt tog knappt en minut att gå igenom. Här
togs beslut om att ordinera enstaka läkemedel, ett vid ronden inom ortopedi och ett
vid ronden inom kirurgi, men själva ordinationen sattes aldrig in i läkemedelsmodulen innan personalen gick iväg för att besöka patienterna. En av överläkarna inom
kirurgi framförde dock vid de senare intervjuerna att en nackdel med läkemedelsmodulen under ronderna var att arbetet inte längre kunde fördelas som tidigare då en
läkare kunnat gå igenom läkemedelslistan på papper medan en annan gått igenom
information i Cosmic.
Vid kirurgens inskrivning var effekten på arbetet något större eftersom det är
här de standardläkemedel ordineras som skall användas i samband med operation.
Den inskrivande AT-läkaren använde sig av det mallträd som upprättats för KC där
ordinationsmallar strukturerats efter typ av ingrepp. Med hjälp av denna struktur
behövde därför AT-läkaren bara leta sig fram till rätt katalog i strukturen, klicka
fram en mall i taget och lägga till ordinationen. När listan sedan aktiveras på det
datum som patienten läggs in för operation står ordinationerna med rätt utdelningstider på ordinationslistan och är redo att användas. AT-läkaren framförde att detta
fungerade väldigt bra och var smidigare än att använda papperslistorna.

7.2

Läsbarhet

En stor förväntning från både läkare och sjuksköterskor låg på den ökade läsbarheten
när allt som tidigare skrevs för hand på läkemedelslistorna istället skulle presenteras
datorskrivet. För sjuksköterskor skulle det innebära ett smidigare arbete då de inte
längre behövde spendera tid på att med jämna mellanrum tolka otydliga handstilar,
fråga varandra, eller leta rätt på den ordinerande läkaren för att kunna vara säkra på
vad som hade ordinerats. Följande citat från en sjuksköterska vid kirurgavdelningen
var representativt för sjuksköterskor både inom kirurgi och medicin:
“Ibland kan det bli patientfarligt för att vi inte kan tyda vad som står,
och ibland är vi tvungna att vägra att ge för vi har ingen aning, vi kan
inte ens gissa oss till vad det står.”
För läkarnas del innebar det förutom läsbarheten även att de inte längre skulle behöva skriva av gamla läkemedelslistor när dessa tagit slut, vilket annars framställts
som ett moment där risken för fel var väldigt hög just på grund av listornas otydlighet. På de medicinska avdelningarna där patienter i regel hade många läkemedel,
ofta fler än vad som fick plats på en papperslista, var förväntningarna av denna
anledning större än på kirurgavdelningen.
Båda yrkesgrupperna framställde läsbarheten som en av de förväntade stora
vinsterna med införandet, både på grund av att det skulle underlätta deras arbete
men även då det samtidigt skulle bidra till en ökad patientsäkerhet. Vid intervjuerna cirka en månad efter införandets start framkom att personalen också tyckte
att läkemedelsmodulen hade uppfyllt deras förväntan på ökad läsbarhet. Användningen av färger på ordinationslistan för att särskilja ordinationer med olika administrationssätt uppgavs även som bra med modulen då det ökade tydligheten i
ordinationslistan. En av de intervjuade överläkarna inom kirurgi anmärkte dock att
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ordvalet på flera ställen i modulen inte överensstämde med vad han var van vid
och att det även var en brist att mycket information i ordinationslistan var dold
och krävde ett högerklick eller att muspekaren hölls över en viss position för att
visas. Att ordinationslistan var uppdelad i flikar framfördes också som negativt av
flera respondenter då detta utgjorde ett hinder för en snabb och effektiv överblick.
Överläkaren inom medicin påpekade även att det blev svårt att få en bra överblick
i början av införandet eftersom många felaktiga ordinationer gjordes inledningsvis
och dessa låg kvar ett dygn på ordinationslistan även då de blivit utsatta och ersatts
med korrekta ordinationer.

7.3

Patientsäkerhet

Ökad patientsäkerhet framfördes som en av de största förväntade vinsterna genom
en bättre och säkrare dokumentation gällande ordinationer och administration, säkrare och snabbare ordinationer genom användningen av mallar, samt de begränsade
men ändock befintliga funktionerna för varningar. En framträdande oro vad gäller
varningar var å andra sidan att systemet inte reagerade om det följde med en extra
nolla eller om ett kommatecken hamnade på fel ställe vid dosering. En läkare påpekade även risken att ordinationer som var insatta utan sluttid kunde förbli insatta
för länge, speciellt då läkemedelslistorna riskerade att inte gås igenom lika noggrant
som när en ny lista skrevs för hand på papper med en veckas mellanrum.
Användningen av ett datorsystem förväntades ge fastare och tydligare rutiner
som följd och förhoppningsvis minskade möjligheter till avvikande arbetssätt i samband med läkemedelshantering. Vid intervjuerna efter införandets start framförde
en av överläkarna inom kirurgi att läkemedelsmodulen medfört att det inte lika enkelt gick att slarva med ordinationer och att det blev säkrare om det inte fanns en
motsvarighet i modulen till de slarvigt skrivna eller ofullständiga ordinationer som
kunde förekomma på papper. Även den andra intervjuade överläkaren inom kirurgi
påpekade att det blivit bättre i jämförelse med den risk för läkemedelsförväxlingar
som förekom på papper på grund av otydligt skrivna ordinationer. En sjuksköterska
vid kirurgavdelningen framförde också att patientsäkerheten ökat i och med användandet av läkemedelsmodulen men att det hade skett på bekostnad av den goda
överblick som papperslistorna gav. AT-läkaren vid medicin uppgav att man kunde känna sig säkrare på att man gjort rätt vid användning av läkemedelsmodulen,
exempelvis tack vare varningsfunktionen för interaktioner mellan läkemedel.
Överläkaren inom medicin framförde däremot att bristen på överblick över en
längre tidsperiod medfört att problem kunde, och också hade, uppstått där ordinationer som administrerats vid behov glömts bort och att ordinationer inte förnyats
när de nått sin sluttid. Även sjuksköterskorna framförde ett behov av att se en längre
tidsperiod som även inkluderar ett eller flera dygn bakåt i tiden, men läkemedelsmodulens utformning kräver att användaren scrollar fram och tillbaka i sidled för att
göra detta vilket inte gav en tillfredsställande överblick. Detta blev än mer problematiskt i kombination med långa ordinationslistor där sjuksköterskan dessutom
behöver scrolla i höjdled för att gå igenom alla ordinationer.
40

En av överläkarna inom kirurgi berättade att ovanan vid att använda läkemedelsmodulen gjorde att ordinationslistorna blev röriga med ordinationer som exempelvis blivit insatta både som stående och vid behov.

7.4

Tidsaspekter

De pappersbaserade läkemedelslistorna rymmer tjugo läkemedel och räcker i sju
dagar innan en ny lista måste upprättas. Eftersom en vanlig patient på en av lasarettets medicinavdelningar ofta hade två och i vissa fall tre sådana listor spenderade
läkarna på medicinavdelningarna väldigt mycket tid per vecka enbart åt att överföra
läkemedel från gamla listor till nya. Läkarna inom medicin hoppades därför att införandet av läkemedelsmodulen skulle leda till tidsbesparingar då detta arbetsmoment
försvann. Läkarna inom kirurgi var däremot oroliga att läkemedelsmodulen skulle
vara för långsam att arbeta i, särskilt inledningsvis, och att deras redan tidspressade
ronder därmed skulle påverkas negativt.
Läkare inom både kirurgi och medicin såg dock fram emot att läkemedelsmodulen skulle ersätta behovet av att leta rätt på en patients pärm för att komma åt
läkemedelslistan. En av dessa läkare påpekade att Cosmics införande har lett till
tidsbesparingar jämfört med tidigare papperssystem där mycket tid gick åt till att
leta efter patientens journal, och att även läkemedelsmodulens införande därför bör
leda till tidsbesparingar i detta avseende. Svårigheten att lokalisera just patientens
läkemedelslista framgick av enkäten där personalen tillfrågades om huruvida de litade på att den pappersbaserade läkemedelslistan fanns tillgänglig när de behövde
den, medelvärdet blev här 3.04 på skalan från noll som representerade “Nej, inte
alls” till fem som representerade “Ja, fullt ut”.
Flera läkare framförde förhoppningen att mycket tid skulle kunna sparas när
återkommande patienter skrevs in eftersom det då redan skulle finnas en läkemedelslista upprättad som bara behövde kontrolleras och aktiveras jämfört med att
skriva en helt ny. Samtidigt skulle den ökade tillgängligheten göra att läkaren kunde
se på närmsta dator om ett läkemedel administrerats istället för att behöva leta
reda på patientens pärm eller på sjuksköterskan med ansvar för patienten. Användningen av ordinationsmallar för att snabbt kunna sätta in alla vanliga läkemedel
förväntades också underlätta och effektivisera arbetet.
Flera sjuksköterskor påpekade också fördelen med att inte behöva leta rätt på
både pärmen och läkaren samt att läkaren inte längre skulle behöva komma till
avdelningen för att göra en åtgärd eftersom den skulle gå att göra från alla datorer
med tillgång till Cosmic. Sjuksköterskorna framförde även den ökade läsbarhetens
positiva effekter när de inte längre skulle behöva spendera tid på att tyda handstilar
och fråga varandra om vad som står på läkemedelslistorna.
Vid intervjuerna efter införandets start var det fortfarande oklart om läkemedelsmodulen kunde komma att leda till tidsbesparingar vid läkemedelshantering
överlag. Läkarna inom både kirurgi och medicin framförde att själva ordinerandet
av läkemedel antagligen inte skulle kunna komma att gå lika fort i modulen som det
gjort på papper, trots användandet av ordinationsmallar, även när de hunnit vänja
sig mer vid den. Det framfördes dock att tidsbesparingar gjordes tack vare möjlig41

heten att komma åt läkemedelsmodulen från vilken dator som helst på lasarettet
samt genom att slippa överföra läkemedel från gamla papperslistor till nya.
Sjuksköterskorna framförde att användandet av läkemedelsmodulen medfört att
det tar längre tid att dela ut medicin till patienterna. En av dessa sjuksköterskor
belyste den extra tiden det tar att logga in och ut från datorn varje gång hon lämnar
läkemedelsvagnen som ett moment där onödig tid spills, men uppgav också att hon
inte ansåg att arbetet blivit stressigare eller att hon haft svårare att hinna med sina
uppgifter på grund av läkemedelsmodulen. En annan sjuksköterska påpekade att
den långsammare läkemedelshanteringen kanske också medfört att hon blivit mer
noggrann i sitt arbete.

7.5

Första dagarna med läkemedelsmodulen

Övergången till att börja använda läkemedelsmodulen skedde relativt långsamt över
främst den första veckan efter införandets start genom att modulen enbart användes
för nya patienter som blev inskrivna. Redan inneliggande patienter överfördes till
läkemedelsmodulen först efter att deras aktuella läkemedelslistor på papper tagit
slut. När tillfälle gavs var det dock ett antal läkare vid avdelningarna som förberedde
övergången genom att skriva in patienternas läkemedel i modulen i förväg. Detta
fick som följd att övergången blev väldigt successiv.
De intervjuade läkarna och sjuksköterskorna framförde att mycket av den problematik som infann sig tidigt efter införandet berodde på de driftstörningar som
drabbade hela Cosmic och gjorde systemet periodvis otillgängligt eller trögarbetat.
På grund av detta har det också varit svårt att urskilja hur stor del av de inledande
svårigheterna som berodde på själva övergången från papper till läkemedelsmodul
och hur mycket skuld som kan läggas på driftstörningarna.
Överläkaren och AT-läkaren inom medicin påpekade dock att läkemedelsmodulen
som sådan inte var speciellt krånglig att arbeta med, särskilt inte efter ett par dagar
med den, utan att det var just driftstoppen som ställde till mycket problem. ATläkaren inom kirurgi uppgav på samma sätt att det inte var speciellt svårt att arbeta i
läkemedelsmodulen, men att det ändå tog ett tag att vänja sig. Av de två överläkarna
inom kirurgi framhävde den ena att modulen var krånglig, bland annat på grund av
den stora mängden möjliga val vid ordinering, medan den andra kort kommenterade
att det kändes bra under utbildningen och att modulen fungerat även i skarp drift.
En intensivvårdssjuksköterska uppgav att det tog längre tid att arbeta i läkemedelsmodulen, dels på grund av mängden klick som behövdes för att göra en åtgärd
och dels på grund av att det var svårt att skapa sig en överblick. Hon upplevde
läkemedelsmodulen som stökig och framförde att detta i kombination med driftstörningarna tillförde mycket stress i hennes arbete på intensivvårdsavdelningen där alla
moment måste kunna ske snabbt och smidigt.
En sjuksköterska vid en av medicinavdelningarna påpekade att det var smidigt
att inte alla patienter skrevs över till läkemedelsmodulen på samma gång eftersom
detta gav mer tid till att lära sig handhavandet under de första dagarna. Hon framhävde att hennes intryck av läkemedelsmodulen var att det blev enkelt och lättläst
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när hon inte längre behövde tyda handstilar men att det istället hade uppstått
problem med avvikande utdelningstillfällen på en del ordinationer.
En av sjuksköterskorna från kirurgavdelningen framförde att det blev lätt att
arbeta i läkemedelsmodulen efter ett par gånger och att när det varit problem har
detta berott på obefintliga eller avvikande ordinationer från läkarnas sida, något
som dock inneburit mycket krångel när det inträffat. Hennes intryck från införandets
första dag var att allting tog väldigt lång tid och att det kändes inlåst att behöva
spendera mer tid vid datorn, men hon kommenterade även att detta troligtvis var
en vanesak.
Innan utbildningarna framförde sjuksköterskorna en oro över att överläkarna inte
skulle ha tid att lära sig hantera läkemedelsmodulen ordentligt och att riskerna för
felaktigt handhavande därför skulle bli stora eller att ännu högre belastning istället
skulle läggas på AT-läkarna. En överläkare inom kirurgi kommenterade också att
just eftersom tiden vid ronder är väldigt begränsad fanns risken att det istället
skulle komma att delegeras till AT-läkarna att föra in ordinationerna i systemet i
efterhand.
Det första intrycket efter införandets start vid kirurgavdelningen var också att
AT-läkarna tillbringar mer tid i läkemedelsmodulen jämfört med överläkarna, bland
annat på grund av att de får sköta ordinationer efter rond i olika utsträckning men
också då det är AT-läkarna som bemannar kirurgens inskrivning där en stor del av
ordinationerna sätts in. För de medicinska avdelningarna var situationen annorlunda
då betydligt mer tid spenderas vid rond och där åtgärder i Cosmic oftast görs medan
både överläkare och AT-läkare tittar på samma datorskärm, även om det åtminstone
vid fältstudierna inte var överläkaren som styrde datorn. Generellt för både kirurgi
och medicin var dock att AT-läkarna har mer kontakt med läkemedelsmodulen eftersom de tillbringar mycket mer tid på respektive avdelning än överläkarna och får
utföra de uppgifter och lösa de problem som uppstår utanför ronderna.

7.6

Stöd och support

AT-läkaren inom medicin framförde att sjuksköterskor och läkare som tillhörde utbildarna gav tips på lösningar angående problematiska ordinationer och delade med
sig av erfarenheter vid möten och över luncher, något som var väldigt uppskattat.
Överläkaren inom medicin fick hjälp av utbildarna som fanns tillgängliga för att
ge support de första dagarna i form av både sjuksköterskor och läkare som gick runt
och frågade om någon behövde hjälp. Överläkaren behövde inte själv ringa till EPJsupporten någon gång men visste att andra ringde när det blev driftstopp under
införandets första dagar och fick information genom kollegorna.
AT-läkaren vid kirurgavdelningen framför att det var lätt att få hjälp från supporten när ett problem uppstod som inte tagits upp vid utbildningen. Hon kontaktade EPJ-supporten två gånger, första gången under införandets tredje dag för att
få en snabbgenomgång av hur ordinationslistor skapas och ordinering av läkemedel
i läkemedelsmodulen. AT-läkaren kommenterade att det var bra och gick snabbt att
få hjälp.
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En av sjuksköterskorna vid kirurgavdelningen ansåg att supporten hade fungerat
bra och uppskattade att utbildarna själva gick runt och frågade om någon behövde
hjälp under införandets första dagar. Det har enligt henne räckt med den egna
supporten eftersom det alltid funnits någon att fråga och hon har därför inte behövt
kontakta EPJ-supporten.

7.7

Rutiner

Vid intervjuerna efter införandets start framkom att en del problem uppstått på
grund av bristande rutiner av olika slag. Nedan följer ett antal av dessa problem
såsom personalen beskrivit dem under intervjuerna.
AT-läkaren inom kirurgi framförde att ett problem med rutiner som ibland uppkom var att narkosläkarna inte skrev in några ordinationer i läkemedelsmodulen och
att avdelningens sjuksköterskor då kom till henne och undrade varför det saknades
ordinationer. Hon visste inte vad orsaken var till att detta ibland skedde eftersom
narkosläkarna genomgått samma utbildning som övriga läkare.
Intensivvårdssjuksköterskan framförde att det hade uppstått problem med ordinationer där sjuksköterskorna på kirurgavdelningen signerat på fel utdelningstillfälle,
vilket fick som följd att sjuksköterskorna på IVA fortsatte att signera på motsvarande
felaktiga sätt för att kunna signera överhuvudtaget.
Sjuksköterskan vid en av medicinavdelningarna framförde att det uppstått en del
problem med avvikande utdelningstillfällen på vissa ordinationer och att kryssade
ordinationer inte alltid uppmärksammats när det kryssade utdelningstillfället legat
ett dygn bakåt i tiden och därmed inte visats automatiskt på ordinationslistan. Hon
framförde saknade utdelningstillfällen som det största problemet och utöver detta
mindre missar såsom att läkare glömt att fylla i administrationssätt.
En av sjuksköterskorna vid kirurgavdelningen framförde att det inledningsvis
uppstod viss problematik då narkosläkarna ordinerade läkemedel på ett papper för
en del patienter vilket gjorde att sjuksköterskorna på kirurgavdelningen fick hålla koll
på ordinationslistan i Cosmic, de gamla papperslistorna, samt detta extra dokument
från narkosläkarna när de skulle administrera läkemedel. Efter cirka två veckor när
alla nya patienter fått sina narkosordinationer ordinerade i läkemedelsmodulen vid
inskrivningen försvann dock behovet av att skriva dessa extralistor för narkosläkarna.
Ett annat problem som båda sjuksköterskorna vid kirurgavdelningen framförde
var att kirurgavdelningens läkare ville att sjuksköterskorna själva skulle sätta in
ordinationer genom funktionen för telefonordination, något som inte välkomnades
av sjuksköterskorna.
Obefintliga eller avvikande ordinationer hade tidigare kunnat kringgås av sjuksköterskorna genom att administrera så som de brukat göra och sedan själva skriva
in med blyerts på papperslistan för att få en läkares signatur i efterhand. Eftersom
detta inte hade någon motsvarighet i läkemedelsmodulen innebar det att sjuksköterskorna antingen först var tvungna att få tag på en läkare för att ordinera läkemedlet
ordentligt, alternativt administrera ändå och skriva upp detta på ett separat papper
för att få det ordinerat i läkemedelsmodulen i efterhand.
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8

Effekt på personalen

I detta kapitel redogörs bland annat för olika uppfattningar och förväntningar personalen hade innan införandet och jämförs med deras initiala uppfattningar och
reflektioner efter införandets start.

8.1

Cosmic och datoranvändning

När sjuksköterskorna tillfrågades hur de upplevde Cosmic då de för första gången
kom i kontakt med det blev svaret att systemet uppfattades som svårt, bökigt,
krångligt och rörigt. Den första tiden karaktäriserades av att det var svårt att hitta
och att allt tog väldigt lång tid. En sjuksköterska menade att det trots detta gick fort
att lära sig men majoriteten uppgav att det var först efter en längre tids arbete med
systemet som man fick förståelse för hur det fungerade och kunde arbeta smidigt
med det. En av dessa sjuksköterskor angav att det tog ungefär ett år att få denna
förståelse, trots en upplevt bra datorvana i övrigt.
Ett generellt problem med Cosmic som framfördes av flera läkare och sjuksköterskor var att det fanns många irriterande och till synes onödiga småsaker som inte
fått någon uppmärksamhet vid felrapportering. Trots att flera år passerat sedan de
första modulerna i Cosmic började införas hade ingen förbättring skett på många
punkter, vilket fick personalen att känna sig ignorerad och gav ett intryck av att
systemet var i stort sett statiskt. Utvecklingen av Cosmic verkar enligt personalen
vara helt fokuserad på att lägga till nya funktioner medan ingen tid läggs på att
förbättra de befintliga.
I takt med att vårdpersonal ägnar allt mer tid framför en dator väcks frågan om
huruvida det fortfarande är vårdarbete att sitta framför datorn. Både sjuksköterskor och läkare höll i stort med om att datorn är en förutsättning för en bra och
effektiv vård, men båda yrkesgrupperna beklagade sig också för den mängd tid de
tillbringar framför datorn under en arbetsdag och önskade att det fanns mer tid för
patientkontakt. Den generella uppfattningen var att vården av en patient fortsätter
även framför datorn eftersom det arbete som utförs där är en förutsättning för allt
som sker rörande patienten. Datorn har varit ett viktigt arbetsverktyg inom vården
under en lång tid och både sjuksköterskor och läkare framförde att det har blivit en
naturlig del av vården. I linje med detta har flera också framfört att läkemedelsmodulens införande på lasarettet är en naturlig fortsättning på utvecklingen. Denna
syn återspeglas även i enkäten där 50% av de tillfrågade svarat att införandet av läkemedelsmodulen var mycket välkommet och sammanlagt 96% svarade med en trea
eller högre på den femgradiga svarsskalan där en etta innebar “Mycket besvärande”
och en femma innebar “Mycket välkommet”.

8.2

Läkemedelsmodulens inverkan

Av den personal som intervjuades efter att läkemedelsmodulen togs i skarp drift var
det enbart de två sjuksköterskorna inom medicin som framförde att deras inställning
till Cosmic har försämrats på grund av införandet. Dessa två framförde dock att
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detta till stor del berott på de driftstopp som inträffat sedan uppgraderingen inför
läkemedelsmodulens införande, men den ena markerade att det främst berott på att
modulen inte levt upp till hennes förväntningar.
Den generella förhoppningen bland sjuksköterskor och läkare innan införandet
var att läkemedelsmodulen skulle bidra med en snabbare och smidigare hantering
av läkemedel, en bättre överblick över ordinerade läkemedel, samt mindre misstag
relaterade till läkemedelshantering. Många var dock inställda på att det skulle komma att ta relativt lång tid innan modulen kunde få en positiv inverkan på arbetet.
Denna inställning grundade sig i personalens erfarenhet av tidigare införanden och
förändringar, där arbetet beskrevs som stundtals kaotiskt och halvstökigt innan de
nya rutinerna blivit en vana.
Uppfattningen var att den förändring läkemedelsmodulen skulle innebära inte var
något undantag. Även här skulle arbetet påverkas negativt till en början och även
om läkemedelshantering som sådan kräver att läkare och sjuksköterskor samarbetar
i stor utsträckning var inställningen den att båda parter inledningsvis skulle komma
att behöva samverka i ännu högre utsträckning för att försäkra sig om att båda var
överens om vad som ordinerades. När respondenterna vid intervjuerna efter införandets start tillfrågades om samarbetet mellan sjuksköterskorna och läkarna faktiskt
hade ökat var det dock inte alla som ansåg att detta var fallet. Bland sjuksköterskorna framförde de två från kirurgi att samarbetet inte påverkats överhuvudtaget
medan de två från medicin ansåg att samarbetet utökats angående läkemedelsmodulen. Av läkarna framförde båda AT-läkarna inom medicin och kirurgi samt den
ena överläkaren inom kirurgi att samarbetet i anknytning till läkemedelsmodulen
har ökat och att alla hjälper varandra, medan de andra två överläkarna anser att
man hjälper varandra men i samma utsträckning som tidigare.
Liksom nämnts tidigare var en framträdande oro hos sjuksköterskorna att läkarna
inte skulle spendera tillräckligt med tid för att lära sig systemet och att felaktigt
handhavande från deras sida därför skulle komma att gå ut över sjuksköterskornas
arbete. Efter införandets start har det också framgått från sjuksköterskorna att de
problem som uppkommit i deras arbete främst berott just på att ordinationer inte
satts in på rätt sätt av läkarna, eller att ordinationer saknats helt. I anknytning
till detta är det också flera av sjuksköterskorna som påpekat att när ordinationerna
varit korrekt insatta har deras arbete flutit på bra i läkemedelsmodulen.

8.3

Personalens förväntningar

När personalen vid intervjuerna efter införandets start tillfrågades om de ansåg
att deras förväntningar uppfyllts var det endast ett fåtal som framförde att det
blivit som förväntat medan övriga ansåg att det blivit under förväntan, det var
därmed heller ingen som tyckte att införandet än så länge hade varit över förväntan.
Några markerade däremot att de överhuvudtaget inte haft några förväntningar på
införandet. Nedan följer en jämförelse av de förväntningar som framfördes innan
införandet startat och det som i övrigt framkommit under intervjuerna efteråt.
Liksom nämndes i föregående kapitel låg en stor förväntan hos personalen på den
ökade läsbarheten i och med övergången från handstilar till datorskrift. Något som
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främst skulle förenkla arbetssituationen för sjuksköterskorna men även för läkarna.
För läkarnas del, huvudsakligen inom medicin, innebar en stor förbättring istället att
de skulle slippa skriva om läkemedelslistor från papper till papper. Efter införandets
start framgick att förväntningen på ökad läsbarhet har uppfyllts av läkemedelsmodulen, och även läkarnas förväntning på att slippa överföra ordinationer från gamla
papper till nya. Förväntningen på smidigare åtkomst till FASS var också något som
har uppfyllts enligt sjuksköterskorna, och även AT-läkaren inom medicin påpekade
att det var praktiskt att en koppling till FASS fanns inlagd i läkemedelsmodulen
så att man direkt kom till rätt läkemedel. Att patientens pärm inte längre behövs i
lika stor utsträckning har också realiserats men eftersom vissa speciallistor och annan information fortfarande finns i pärmarna har deras användning inte försvunnit,
även om läkarna framförde att det är smidigt att komma åt läkemedelslistan genom
modulen istället för att behöva ta sig till avdelningen och leta rätt på patientens
pärm.
Ökad patientsäkerhet framfördes som en av de största förväntade vinsterna som
ett resultat av bättre och säkrare dokumentation gällande ordinationer och administration, säkrare och snabbare ordinationer genom användningen av ordinationsmallar, samt de begränsade men ändock befintliga funktionerna för varningar i olika
lägen. Efter införandets start höll personalen också fortfarande fast vid att läkemedelsmodulen har potential att förbättra patientsäkerheten vid läkemedelshantering.
Effekter av detta var dock för tidigt att observera.
Som tidigare nämnts förväntades användningen av ett datorsystem ge fastare och
tydligare rutiner som följd och förhoppningsvis minskade möjligheter till avvikande
arbetssätt i samband med läkemedelshantering. Från intervjuerna med personalen
efter införandets start framgick att det främst är funktionernas utformning i läkemedelsmodulen som har bidragit till att möjligheterna minskat för avvikande arbetssätt, dock har sjuksköterskorna exempelvis fortsatt att administrera läkemedel
som de vet att en patient bör ha även om en ordination inte satts in av en läkare,
alternativt administrerat vid sina vanliga tider även om ett utdelningstillfälle inte
existerat.
Flera läkare hoppades innan införandet att mycket tid skulle kunna sparas när
återkommande patienter skrevs in eftersom det då redan skulle finnas en läkemedelslista upprättad som bara behövde kontrolleras och aktiveras jämfört med att
skriva en helt ny. Om detta uppfyllts eller ej var dock för tidigt att avgöra vid tiden
för studien.

8.4

Om framtiden

Med undantag för en av överläkarna inom kirurgi såg den tillfrågade personalen
efter införandets start positivt på framtiden och trodde att det skulle komma att bli
lättare och effektivare att arbeta i läkemedelsmodulen framöver. Överläkaren inom
medicin framförde exempelvis en positivt syn på framtiden och hoppades att även
de särskilda läkemedel som fanns kvar på speciella papperslistor, exempelvis insulin
och läkemedel administrerade via dropp, ska synas på samma ordinationslista så
att allt finns på samma ställe. Den ena överläkaren inom kirurgi trodde dock inte
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att någon förbättring kan ske om inte själva läkemedelsmodulen förbättras genom
framtida uppgraderingar.

8.5

Relationen mellan yrkesgrupperna

Vid intervjuerna innan införandet startade tillfrågades personalen om de trodde
att införandet och användandet av läkemedelsmodulen skulle få någon inverkan på
sjuksköterskornas och läkarnas yrkesrelation till varandra. Svaret blev ett entydigt
nej. Under intervjuerna efter införandets start ställdes så frågan om respondenterna trodde att yrkesrelationen mellan sjuksköterskorna och läkarna hade påverkats.
Svaret blev även här ett entydigt nej.
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9

Diskussion

Att införandet av Cosmics läkemedelsmodul vid Lasarettet i Enköping inte avbröts
trots de problem med driftstörningar som uppstod i det kritiska ögonblick då införandet startade är på något sätt ett mått på verksamhetens förmåga att uthärda
problematiska omständigheter. Det är också ett mått på att projektgruppen och
verksamheten har planerat och genomfört införandet på ett bra sätt. Det är dock
svårt att redan vid tiden för denna studie avgöra om införandet av läkemedelsmodulen kan sägas vara ett lyckat införande. För detta tillkommer även frågan “lyckat för
vem?”. Utifrån ett tekniskt perspektiv var läkemedelsmodulen framgångsrikt införd
redan veckan innan den började användas, då uppgraderingen av Cosmic genomfördes, med endast mindre inställningar kvar att utföra efter att modulen tagits i bruk.
Ur projektgruppens perspektiv kanske modulen kan sägas vara lyckat införd ett par
veckor senare, när de sista läkemedelslistorna på papper arkiverats och all berörd
personal övergått till att använda modulen. För personalens del är det dock svårare
att definiera när införandet av läkemedelsmodulen kan anses vara lyckat, eller om
personalen överhuvudtaget kommer att anta den inställningen i framtiden.

9.1

Förväntningar

Av de förväntningar personalen framförde under de inledande intervjuerna innan
införandet är det inte alla som har uppfyllts. Samtidigt som flera förväntade vinster
redan har observerats har tyvärr också flera av de förväntade problemen förverkligats. Nedan följer några av de förväntade vinster som framfördes av personalen före
införandet och en diskussion kring respektive förväntning.
Ökad läsbarhet tack vare datorskrift istället för handstilar samt en förbättrad relation mellan yrkesgrupperna tack vare detta och ett smidigare
samarbete. En av de mest framträdande vinsterna som förverkligats är den ökade läsbarheten. Det råder inga tvivel om att det uppskattades av personalen att
slippa tolka handstilar. Att detta även skulle ha förbättrat relationen mellan sjuksköterskor och läkare var dock enligt dem själva inget som har observerats. På den
specifika frågan om personalen trodde att införandet och användandet av läkemedelsmodulen skulle/har påverkat relationen mellan yrkesgrupperna svarade samtliga
tillfrågade nej. Trots detta är det svårt att tro att relationen förblivit oförändrad när
det irritationsmoment som otydliga handstilar utgjort försvann och en väsentlig del
av arbetssättet rörande läkemedelshanteringens dokumentation och administration
dessutom har förändrats för båda yrkesgrupperna. Däremot handlar det sannolikt
heller inte om någon stor förändring av relationen.
Bättre överblick när mer information samlas i Cosmic samt en ökad tillgänglighet genom att kunna använda datorn kontra pärmsystemet. Att
läkemedelsmodulen ska ha bidragit till en bättre överblick kan vara sant i läkarnas
fall och i anknytning till den ökade tillgängligheten. Läkarna har framfört att till49

gängligheten har ökat i och med att de kan komma åt och ändra den information
som finns i läkemedelsmodulen utan att ta sig till den avdelning där patienten befinner sig. På detta sätt kan det sägas att överblicken ökat i det avseende att läkarna
lättare kommer åt informationen, men den kan också ha blivit sämre på grund av att
läkemedelsmodulens utformning begränsar läkarna till att inte längre kunna arbeta
parallellt med läkemedel och andra funktioner i Cosmic utan att de då måste växla
mellan vyer.
Synergieffekter av att ha datorn och Cosmic tillgängligt på läkemedelsvagnen (främst framfört som tillgången till FASS). För sjuksköterskornas
del har utformningen av läkemedelsmodulen bidragit till att deras överblick försämrats, vilket kommer att behandlas senare i diskussionen. Att använda datorn på
läkemedelsvagnen har enligt sjuksköterskorna bidragit till att de har snabb och enkel
tillgång till FASS när de går igenom ordinationslistan, men även om de har tillgång
till övriga funktioner i Cosmic är det inte ofta det finns någon anledning att använda
dessa i samband med administrationen av läkemedel. Eftersom den bärbara datorn
har en mindre skärm jämfört med de stationära datorer som används på lasarettet
och eftersom det är lätt att bli störd om en sjuksköterska står ute i korridoren eller i en patientsal framstår det heller inte som att sjuksköterskorna använder dessa
datorer mer än nödvändigt.
Färre möjligheter till avvikelser från “korrekta” rutiner tack vare datorisering. Förhoppningen om färre möjligheter till avvikelser från rutiner då detta
skulle vara svårare i en dator har inte riktigt uppfyllts. Det har exempelvis visat sig
att sjuksköterskor fortsatt att administrera läkemedel även då en ordination inte funnits i läkemedelsmodulen, och antecknat detta separat tills en läkare haft möjlighet
att föra in en riktig ordination. Här har personalen alltså helt kringgått läkemedelsmodulen för att kunna fortsätta arbeta som de gjort tidigare, en avvikelse med
potential att utgöra en stor risk för patientsäkerheten. I andra fall har avvikelser
skett inom läkemedelsmodulens ramar, exempelvis i de fall där ett utdelningstillfälle
saknats för en viss tidpunkt och sjuksköterskorna istället signerat på ett framtida
utdelningstillfälle. Följden av detta har blivit att problemet skjutits på nästkommande utdelning där förfarandet fortsatt på samma felaktiga vis. Att möjligheterna
till avvikelser har minskat stämmer troligtvis inte utan snarare har nya möjligheter
ersatt de som kan ha förhindrats av modulen. Den effekt detta dock har fått är att
avvikelserna blivit krångligare att komma tillrätta med när de utförts i modulen.
Tidsbesparingar genom att inte behöva skriva nya läkemedelslistor med
jämna mellanrum samt en minskad risk för fel vid överföring mellan
listor då detta moment försvinner. Att läkarna sparar mycket tid genom att
inte längre behöva överföra läkemedel till en ny papperslista en gång i veckan för
varje patient råder det inga större tvivel om. Däremot tar det längre tid att inledningsvis föra in alla läkemedel i läkemedelsmodulen om patienten inte redan har en
förhållandevis uppdaterad läkemedelslista upprättad i modulen sedan tidigare. För
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läkarna inom medicin där patienter dels har fler läkemedel och dels ofta ligger inne
på avdelning längre än patienter inom kirurgi utgör detta en av de större tidsbesparingarna med läkemedelsmodulen. Inom kirurgi är det däremot oklart om detta
utgör en stor fördel eftersom läkarna här inte behövt överföra läkemedel mellan
papperslistor i lika stor utsträckning och de läkemedel som initialt ordineras förbereds vid patientens inskrivning. Den risk för fel vid överföring av läkemedel mellan
papperslistor har förvisso försvunnit i och med att hela momentet försvunnit, vilket
uppfyller förväntningen. Detta har dock ersatts av att ordinationer i modulen riskerar att bli insatta för länge om en automatisk sluttid inte blivit satt, eller omvänt
genom att en ordination automatiskt kan avslutas utan att detta uppmärksammas
av personalen. Om den sammanlagda risken för fel därmed har ökat eller minskat
är svårt att avgöra, en överläkare påpekade under intervjuerna att dessa problem
redan hade hunnit inträffa sedan införandet, men det kan argumenteras för att dessa
problem bör minska när vanan att använda läkemedelsmodulen ökar hos personalen.
De förväntade problem som den intervjuade personalen framförde innan införandets start kan presenteras på motsvarande sätt:
Sämre överblick på grund av modulens struktur och grafiska utformning.
Att det är svårt att skaffa sig en bra överblick i läkemedelsmodulen jämfört med
läkemedelslistan på papper är något som både läkare och sjuksköterskor framfört.
Även om detta till viss del handlar om en vanesak är det dock svårt att förneka
papperslistans fördel när det kommer till att ge en snabb överblick, åtminstone så
länge det går att läsa vad som står på den. Det är också svårt att föreställa sig någon
förbättring på denna punkt, åtminstone inom en snar framtid, utöver att personalen
blir van och på egen hand hittar ett arbetssätt som gör att de kan skapa sig en bättre
överblick.
Felaktiga eller obefintliga ordinationer. Denna farhåga har tyvärr förverkligats och har främst utgjort ett hinder för sjuksköterskorna eftersom de inte har
möjlighet att korrigera detta utan att tillkalla en läkare. Att dessa problem uppstått
är dels ett resultat av att de ordinationsmallar som upprättats inte varit korrekt utformade eller inte använts på rätt sätt av läkarna, och dels på grund av att läkarna
inte hunnit lära sig och sätta sig in i läkemedelsmodulen ordentligt. Det är även
knutet till den generella inställningen bland personalen att även om utbildning är
en bra förberedelse så är det först när ett system börjar användas som man kan lära
sig hantera det ordentligt. Detta är förvisso en realistisk inställning till inlärning
men när det inte finns några krav på en lägsta acceptabel inlärningsnivå för att
kunna börja använda ett system finns också risken att förberedelserna underprioriteras. Det är min avsikt att föreslå att krav på en sådan miniminivå bör upprättas
för läkemedelsmodulen då det är svårt att se hur läkemedelsmodulen skall kunna
bidra till ökad patientsäkerhet om personalen inte har tillräcklig kunskap om den
för att kunna utföra sina arbetsuppgifter korrekt.
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Ett krångligt och svårarbetat system som tar lång tid att vänja sig vid.
Att läkemedelsmodulen generellt skulle anses vara krånglig och svårarbetad är det
svårt att ge något definitivt svar på, helt enkelt därför att svaren varierat beroende
på vem som tillfrågats. Samma sak gäller farhågan att det skulle ta lång tid att vänja
sig vid modulen. Det är förvisso svårt att definiera vilken nivå av bekvämlighet med
systemet som utgör en vana men enligt uppfattningen från intervjuerna en månad
efter införandets start var ett flertal av respondenterna redan relativt invanda i
modulen, medan andras inställning pekade på att de fortfarande hade en bit kvar
till denna nivå. Det generella första intrycket av läkemedelsmodulen dagarna efter
införandets start var att det var just krångligt och något trögarbetat. För de som vid
tiden för intervjun uppgav att de hunnit bli vana vid modulen verkade denna bild
ha förändrats något åt det positiva men samtidigt framfördes också att mängden
klick och moment i modulen utgjorde ett hinder även för de vana. Således tycks inte
utformningen av läkemedelsmodulen utgöra ett oöverkomligt problem för personalen
med att bli bekväm i sitt arbete med den, även om det sannolikt sänker nivån för
hur effektivt arbetet kan bli i framtiden utan vidareutveckling av systemet ur ett
användbarhetsperspektiv.
Ansträngda relationer mellan yrkesgrupperna i införandefasen. Införandet av läkemedelsmodulen har definitivt påverkat relationen mellan läkarna och
sjuksköterskorna, men det är dock svårt att säga att det övervägande ska ha blivit
sämre. Yrkesgrupperna har i högre utsträckning än tidigare behövt samarbeta i anknytning till moment i läkemedelsmodulen för att undvika eller korrigera de problem
som funnits. Därigenom har också svårigheterna med de respektive yrkesgruppernas
arbetsuppgifter uppdagats vilket snarare verkar ha riktat personalens irritation mot
läkemedelsmodulen och inte gentemot varandra.
Att det inte ska gå lika fort att hitta relevant information i läkemedelsmodulen som i patientens pärm. Tillgång till Cosmic och läkemedelsmodulen kräver dels att användaren loggar in på en dator och därefter ytterligare en inloggning
för att komma in i Cosmic, för att därefter söka fram rätt patient och klicka sig vidare till läkemedelsmodulen. Detta förfarande tar i sig längre tid än att identifiera rätt
patients pärm och bläddra fram läkemedelslistan i den, förutsatt att läkaren eller
sjuksköterskan har pärmen i närheten. För en läkare som kan befinna sig någon annanstans på sjukhuset när denne behöver tillgång till patientens läkemedelslista kan
det därmed gå fortare att hitta informationen i läkemedelsmodulen än i pärmen. För
sjuksköterskorna som i regel befinner sig på avdelningen blir det i större utsträckning en längre process att hitta informationen. Informationen i läkemedelsmodulen
är dessutom uppdelad i olika vyer och flikar jämfört med läkemedelslistan på papper
där all information ryms på papprets fram- och baksida. Lägg till detta att informationen i läkemedelsmodulen, och särskilt på ordinationslistan, kräver att användaren
scrollar i höjd- eller sidled för att hitta eftersökt information så står det klart att
det nu krävs fler moment för att ta sig till den, även om den inte är svårfunnen.
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Problem relaterade till överläkarnas upplevda motstånd till att lära sig
modulens handhavande (specifikt för KC). Det upplevda motståndet mot
att lära sig handhavandet i läkemedelsmodulen som specifikt tillskrivits överläkarna
vid kirurgiskt centrum är inte helt ogrundad. Min uppfattning från intervjuerna
efter införandets start är dock att det inte rör sig just om ett motstånd till att
lära sig utan snarare ett motstånd till att ägna tid åt det. Överläkarna har dock
genomgått samma utbildning som övriga läkare och har samma förutsättningar, och
utifrån intervjuerna har det inte framkommit att problem som uppstått i samband
med läkemedelsmodulen har inträffat i högre grad inom kirurgi än inom medicin.
Ett tecken på detta motstånd visade sig däremot i att läkarna inom kirurgi ville
att avdelningens sjuksköterskor själva skulle sätta in ordinationer via funktionen för
telefonordination. Det är dock oklart hur många läkare det rörde sig om. Mitt intryck
är att dessa läkare först och främst vill undvika att lägga sin tid på att hantera
läkemedelsmodulen just för att det tar längre tid för dem att ordinera ett läkemedel i
modulen än vad det tidigare gjort på papper. Det är min åsikt att detta var ett försök
till en väldigt kortsiktig lösning på ett problem som annars skulle lösa sig genom
att istället arbeta mer med läkemedelsmodulen och därigenom uppnå en vana som
underlättar och påskyndar arbetsmomentet. Att försöka kringgå sina arbetsuppgifter
i läkemedelsmodulen skapar istället mer bekymmer för sjuksköterskorna vilket sedan
ändå slår tillbaka på läkarna eftersom de förr eller senare måste lösa de problem som
uppstår.
Större risker och ökad problematik när Cosmic blir otillgängligt. De ökade riskerna med att ha mer information i ett system som Cosmic blev uppenbara
tidigt under införandet i och med de driftstörningar som inträffade. Att personalen
ändå lyckades ta sig igenom dessa svårigheter utan att helt behöva avbryta införandet tyder dock på att tillräckligt bra rutiner har upprättats för hur avbrott skall
hanteras. En positivt effekt av att dessa driftstörningar inträffat har istället blivit
att personalen nu i högre grad är medveten om dessa avbrottsrutiner och vet att
de fungerar, eller hur de behöver förbättras, vilket även bör ha en positiv effekt på
personalens tilltro till sig själva inför framtida problem med driften.

9.2

Kognitiv belastning

Mängden klick och det omständliga tillvägagångssätt som framförts av personalen som något som genomsyrar hela Cosmic utgör en kognitiv belastning. Läkemedelsmodulen är inte något undantag från detta. Särskilt kan även påpekas att
den uppdelning av information på olika flikar och vyer i läkemedelsmodulen utgör
ytterligare en kognitiv belastning vilken har påpekats av både läkare och sjuksköterskor i form av problemet med att skapa sig en överblick. Detta utgör ett problem
för användningen av läkemedelsmodulen och Cosmic i stort eftersom det kräver att
användaren fokuserar på att använda rätt tillvägagångssätt för att genomföra en
åtgärd istället för att kunna fokusera på åtgärden som sådan, vare sig det gäller att
söka information eller att ordinera ett läkemedel.
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9.3

Krav, kontroll och stöd

Trögheten i systemet som tar sig uttryck i väntetider innan information dyker upp
när en ny vy laddas eller en åtgärd genomförs innebär ett stressmoment. Det innebär
dessutom ett större stressmoment än om den ursprungliga åtgärden hade tagit längre tid men gett användaren snabb återkoppling. Den tillfrågade personalen har inte
uppgett att läkemedelsmodulens införande medfört att det blivit svårare att hinna
med deras arbetsuppgifter, men många framförde att det tar lång tid att arbeta i
läkemedelsmodulen. En möjlig förklaring till detta kan vara just denna stressökning
på grund av tillkomna väntetider i arbetet. Läkemedelsmodulen som sådan kan åtminstone inledningsvis antas påverka personalen negativt enligt “krav, kontroll och
stöd”-modellen som presenterats tidigare. Det kan diskuteras om personalens upplevda kontroll över sitt arbete med läkemedel minskat på grund av deras ovana vid
det nya arbetssätt läkemedelsmodulen inneburit, samtidigt som de upplevda kraven
ökat i form av upplevda förväntningar på att lyckas hantera modulen korrekt trots
denna ovana. Den uppfattning jag har fått under studien är dock att personalen,
och i synnerhet sjuksköterskorna, generellt har ett starkt socialt stöd genom sina
kollegor och detta tillsammans med tillgången på support från utbildarna bör verka positivt på arbetssituationen. För läkarnas del framstår det som att AT-läkarna
har ett starkare socialt stöd än överläkarna, även om detta inte var lika tydligt och
generellt som skillnaden mellan sjuksköterskor och läkare. När personalen i högre
grad blivit van vid att arbeta med läkemedelsmodulen bör krav- och kontrollfaktorerna minska i sin påverkan, men kommer troligtvis inte att helt återgå till den nivå
de låg på innan läkemedelsmodulens införande. Detta kan exempelvis åskådliggöras
genom det stressmoment i form av väntetider och upplevt långsammare arbetssätt
som beskrevs tidigare.

9.4

Mentala modeller

En av de främsta uppgifterna vid utbildning av ett system, enligt mig, är att lägga
grunden för skapandet av en mental modell av systemet som är väl fungerande och
stödjer det framtida arbetet med systemet. Om en tillräckligt bra grund inte kan
skapas genom utbildningen innebär detta att den därefter i hög utsträckning måste
skapas utifrån användarens egen interaktion med systemet. För komplexa system
såsom läkemedelsmodulen, och generellt hela Cosmic, är detta en svår uppgift för
en användare att korrekt lösa på egen hand vilket leder till att risken för en bristande förståelse ökar. Anledningen till denna svårighet ligger i att utvecklingen av en
mental modell enbart genom interaktion med ett system fordrar att systemet tillhandahåller en god observerbarhet, att systemet tydligt tillhandahåller all relevant
information och ger tydlig återkoppling på vad som händer när en åtgärd genomförs. Det kan därför uttryckas att det finns en form av tröskelnivå som en användare
måste överstiga under utbildningen, om systemet saknar god observerbarhet, för att
på bästa sätt möjliggöra en positiv utveckling av den mentala modellen på egen
hand. Den utbildning som utformats för läkarna och sjuksköterskorna vid Lasarettet i Enköping har i min mening haft all potential att få personalen att nå denna
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tröskel. De problem som främst uppstod under införandets inledande veckor skulle
kunna indikera att så inte är fallet för alla, vilket säkerligen också är sant, men under
förutsättning att grunden för en väl fungerande mental modell har lagts bör dessa
problem föra personalens utveckling i en positiv riktning där personalen snabbt får
en förståelse för vad som orsakat dessa problem och hur de kan hanteras framöver.
Att personalen utvecklar denna förståelse för systemet som låter dem dra slutsatser
och hitta lösningar som inte presenterats vid utbildningen är ett definitivt tecken på
att en väl fungerande mental modell upprättats. Framöver bör detta ta sig uttryck i
att personalen hittar allt effektivare lösningar för sina arbetsuppgifter och visar på
en förmåga att kringgå vissa av de begränsningar som upplevts i läkemedelsmodulen.
Kritik som kan framföras mot utbildningen är dock att den inriktats helt på
korrekt handhavande i modulen utan att exempelvis gå in på vanliga fel eller feligenkänning om inte personalen själv stött på problem under sin egen tid för övning
med övningsuppgifter. Då dessa övningsuppgifter tydligt indelats efter de steg som
krävts för att lösa dem har det dock varit sällsynt att större svårigheter uppkommit. Ett moment som exempelvis skulle kunna införas i framtida utbildningar är ett
åskådliggörande av vilka konsekvenser en felaktig ordination får för läkare respektive sjuksköterskor och hur personalen från respektive yrkesgrupp skall gå tillväga
för att känna igen och undvika felaktigt utformade ordinationer. Givet den väldigt
begränsade tid som utbildningen behövt klämmas in på är det dock förståeligt att
denna typ av problemlösning inte får plats. Att utbildarna heller inte tidigare arbetat i läkemedelsmodulen innan de själva utbildades utgör även det ett problem för
att införa denna typ av moment i utbildningen.

9.5

Förändring i sociotekniska system

En annan förutsättning för en positiv utveckling är att personalen tillgodogör sig
förmågan att skilja på vilka problem som orsakas av bristande rutiner, vad som är
systeminställningar som relativt enkelt bör gå att ändra, och vad som orsakas av
brister i läkemedelsmodulen som bör felanmälas eller ges ett förbättringsförslag till.
På detta sätt har verksamheten bättre förutsättningar att förbättras och utvecklas
effektivt, och genom bra och relevanta förslag på förbättringar gentemot systemleverantören kanske även systemet kan förbättras. Här ligger dock ett stort ansvar
även på supportpersoner och personer i ledande befattningar att återkoppla till personalen, exempelvis i samband med att en förändring genomförs eller en felanmälan
behandlas.
Att anpassa organisation och personal till ett informationssystem såsom läkemedelsmodulen och Cosmic är en fortgående och kontinuerlig process. Ett informationssystem kan sällan anses vara färdigt, det utvecklas och förändras med tiden och
organisation och personal måste följa med i förändringen. Även under det initiala
införandet av ett system är det viktigt att hela verksamheten är medveten om att
den måste förändras. Både organisationen och systemet måste anpassas, inte bara
den ena eller andra parten. Den uppfattning jag har fått av Lasarettet i Enköping
under denna studie är att det är en verksamhet som ständigt är i förändring genom
införande av nya regler, arbetssätt och anpassningar. Samtidigt har jag dock ock55

så blivit medveten om en atmosfär där många anser att det är systemet som skall
anpassas för befintliga arbetssätt. Till en hög grad är det sant att system måste
anpassas till de arbetssätt som finns, men det är också sant att stora vinster kan
göras om en verksamhet kan skapa nya och bättre arbetssätt som utnyttjar de funktioner ett vårdsystem kan tillhandahålla. Detta ställer dock stora krav på personalen
i form av kunskap om, och utvärdering av, det system som används. Samtidigt som
det även ställer höga krav på systemutvecklarnas kunskap om vården.
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10

Slutsatser

Det övergripande syftet med denna studie har varit att ur ett användarperspektiv få
en inblick i och utvärdera införandeprocessen vid införandet av läkemedelsmodulen.
Detta har bland annat utförts genom att undersöka attityden till införandet hos
personalen, de förberedelser som skett, samt den inverkan personalens utbildning
har haft.
Personalens attityd till införandet var varken odelat positiv eller negativ. Bland
de förväntningar som presenterats förekom ungefär lika många förhoppningar som
farhågor. Genom enkäten framfördes dock att den generella inställningen var övervägande åt den positiva sidan, vilket enligt teoriavsnittet om förändring i sociotekniska
system bör ha underlättat införandet.
Förberedelserna för personalen utgjordes till största del av den utbildning som
anordnades innan införandet. Enligt personalen var utbildningen också en mycket
bra förberedelse som uppskattades och som flera också framförde att de inte hade
klarat sig utan. Det är dock min uppfattning att införandet hade kunnat underlättas
ytterligare om personalen hade involverats i betydligt högre grad i förberedelserna,
specifikt i arbetet med att analysera hur övergången till läkemedelsmodulen skulle
komma att påverka rutiner och arbetssätt för de olika yrkesgrupperna. Detta skulle med nödvändighet innebära att förberedelseprocessen utvidgas för att avsätta
resurser till dessa aktiviteter, men om resultatet är en högre effektivitet och säkrare användning av läkemedelsmodulen redan från införandets första dag är det min
bedömning att det vore en god investering.
I anslutning till detta kan kritik riktas mot utbildningens utformning då den varit
helt avgränsad till läkemedelsmodulens handhavande och funktioner utan någon
större anknytning till de verkliga arbetssituationer där modulen skall användas.
Även detta skulle kunna korrigeras genom grundligare förberedelser och längre tid
för utformning av underlag till utbildningen. Risken är dock att detta även skulle
kräva att utbildningen förlängs, men med tanke på de vinster som skulle kunna
göras, återigen i form av högre effektivitet och säkrare användning, kan detta anses
vara motiverat.
Även då det inte är det uttalade syftet med denna studie att lägga någon vikt vid
läkemedelsmodulens utformning och användbarhet måste ändå påpekas att brister i
systemets utformning utgör ett hinder för personalen samtidigt som det ställer högre
krav på utbildning. Den bristande överblicken vid användning av läkemedelsmodulen jämfört med papperslistorna innebär i värsta fall en försämrad patientsäkerhet
genom en ökad risk att viktig information missas. Att genom utbildning och tydliga
rutiner upprätta ett arbetssätt där personalen minimerar denna risk är en stor utmaning. Vid sidan av detta innebär bristerna även att systemet upplevs ännu mer
krångligt och svårhanterligt med lägre tilltro till systemet, ökad stress och försämrad
arbetsmiljö som följd.
De negativa influenserna på personalens förtroende till Cosmic som helhet försämras ytterligare av att systemet upplevs som utvecklingsmässigt statiskt av personalen. Att arbeta med ett system som upplevs näst intill omöjligt att förändra får
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negativa effekter på användarens uppfattning om systemet som sådant. Arbetsmiljö
och arbetsmoral försämras vilket tar sig uttryck i lägre effektivitet, ökad risk för
fel vid användning av systemet samt fler avsiktliga avsteg från rutiner. Samtidigt
innebär det även en hälsorisk för personalen att uppleva att de befinner sig i en dålig
arbetsmiljö. Ledtiden från att ett förbättringsförslag framförs av personalen till det
att förbättringen genomförs måste kortas ner. Att genomföra detta ligger till stor
del utanför lasarettets kontroll då det involverar alla landsting som är beställare av
Cosmic när en förändring i systemet skall göras, men det bör ligga i samtliga landstings intresse att förkorta denna ledtid i syfte att förbättra personalens relation till
systemet.
Felaktigt handhavande i systemet och avsiktliga avsteg från upprättade arbetssätt och rutiner innebär ett stort problem för verksamheten. Uppkomsten till de felaktiga handhavanden som jag har blivit medveten om har kretsat kring en oförmåga
att genomföra en given åtgärd. Orsaken har varit ett tidigare felaktigt handhavande som gjort detta omöjligt alternativt att handhavandet redan varit ett etablerat
arbetssätt (om än felaktigt) före läkemedelsmodulens införande. Att motverka uppkomsten till dessa problem bör ske genom upprättande av tydligare rutiner och
fortsatt utbildning av personalen. Det måste klargöras hur de avsteg som redan
varit etablerade innan läkemedelsmodulens införande kan ersättas av ett korrekt
handhavande. Där ett felaktigt handhavande är ett följdfel till ett tidigare felaktigt
handhavande behöver skälet till det ursprungliga felet utredas för att avgöra vad det
beror på och hur det kan undvikas i framtiden. Vidare bör avsiktliga avsteg medföra
konsekvenser för den som är ansvarig, hur detta kan eller bör genomföras ligger dock
utanför mitt kompetensområde.
Lasarettet i Enköping har infört läkemedelsmodulen och trots de problem som
inledningsvis uppstått, på grund av driftstörningar, ovana och problematiska rutiner, har man fortsatt sitt arbete med att göra läkemedelsmodulen till en naturlig
del av verksamheten. Den framåtanda och vilja att förbättra som jag sett hos projektgruppen och många av de sjuksköterskor och läkare jag mött under studien gör
mig säker på att så också kommer att bli fallet.
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Rekommendationer

Nedan följer en lista med rekommendationer till Lasarettet i Enköping och Landstinget i Uppsala län som syftar till att underlätta det fortsatta utvecklingsarbetet
kring läkemedelsmodulen respektive framtida införandeprojekt:
• Upprättande av övningsscenarion med erfarenhet från problematiska situationer inför framtida utbildningar och repetitioner. Detta syftar till att skapa
ett mer problembaserat lärande som ökar förståelsen för hur läkemedelsmodulen fungerar istället för att enbart lära ut mekaniska tillvägagångssätt för alla
moment.
• Utformning av ett övningsscenario där läkare och sjuksköterskor tillsammans
får gå igenom och upptäcka vilka konsekvenser en ordination har och vanliga
felkällor vid olika moment. Detta syftar även till att ge en ökad förståelse för
hur den egna användarrollen passar in i läkemedelsmodulen som helhet och
ger insyn i hur de olika yrkesgruppernas handhavande påverkar varandra.
• Avdelningsgemensamma genomgångar av rutiner för olika typer av ordinationer, främst problematiska sådana, i syfte sprida erfarenheter och lärdomar men
även för att säkerställa att det råder enighet om hur rutinerna är utformade.
• Personalen har framfört önskemål om repetition av utbildningen för läkemedelsmodulen, och detta bör givetvis också genomföras. Hur repetitionsutbildningar bör organiseras för att på ett effektivt sätt involvera så stor del av
personalen som möjligt är dock svårt att svara på. Däremot tror jag att det
kan vara fördelaktigt att vid dessa repetitionstillfällen även inkludera inslag
från de tre ovanstående punkterna, vilket potentiellt ökar motivationen hos de
som inte anser sig stå i behov av en repetition till att delta. Utöver detta bör
dessa tillfällen även användas för utvärdering av systemet då det är en bra
miljö för att fånga upp och diskutera vad som uppfattas som krångligt och
bör förbättras.
• Samordning av tvärgående genomgångar av rutiner som berör fler avdelningar/enheter än den egna. Utvecklingsarbetet i anslutning till läkemedelsmodulen måste ta hänsyn till hur de olika avdelningarna skiljer sig åt och hur
dessa skillnader i arbetssätt potentiellt kan minskas eller anpassas för att underlätta arbetet när en patient flyttas mellan avdelningar/enheter.
• Komplexa system såsom Cosmic och läkemedelsmodulen karaktäriseras i regel
av att de inte är tillräckligt intuitiva för att kunna hanteras effektivt utan någon form av utbildning. Den utbildning som genomfördes vid lasarettet involverade all berörd personal, men det genomfördes ingen form av kontroll för att
kvalitetssäkra kunskapsnivån hos personalen efter genomförd utbildning. Med
tanke på den potentiella risk för patientsäkerheten ett felaktigt handhavande
i ett kliniskt vårdstödssystem kan medföra anser jag det anmärkningsvärt att
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kunskapsnivån inte kontrolleras. Det är därför min rekommendation att riktlinjer upprättas för hur en sådan kunskapskontroll skulle kunna genomföras
efter genomförd utbildning i läkemedelsmodulen, men även för andra moduler
och system där detta kan anses nödvändigt.
• Generellt behöver en översyn göras av hur förberedelserna till ett införande
planeras för att ta reda på hur denna fas kan förbättras. Specifikt behöver
undersökas hur fasen kan utvidgas till att i högre grad utreda hur rutiner
och arbetssätt bör förändras i samband med ett införande. Att förbereda ett
införande på ett framgångsrikt sätt kräver i min mening att den personal som
berörs av införandet involveras i så stor utsträckning som möjligt. Om den
personal som skall använda ett system involveras mycket och tidigt förbättras
förutsättningarna för ett framgångsrikt införande, samtidigt som det också
blir möjligt att tidigare identifiera potentiella brister och nackdelar med dessa
system.
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Förslag på fortsatta studier

I egenskap av ett examensarbete har denna studie varit kraftigt begränsad i tid,
särskilt med tanke på hur mycket planering och arbete som krävs vid ett systeminförande. Ett första förslag är därför fortsatta studier av systeminföranden i vården
hela vägen från förundersökning till cirka ett år efter att införandet tagit plats. Genom sådana studier över lång tid är det min förhoppning att en tydligare bild av
hela införandeprocessen kan skapas och som sedan kan analyseras för att förbättra
framtida införanden. Med tillämpning av aktionsforskning där forskare aktivt bidrar
till processen, till skillnad från den traditionellt observationsfokuserade forskningen,
skulle även ett sådant samarbete mellan forskare och sjukvård kunna leda till ett
utbyte av kunskaper och erfarenheter genom hela införandeprocessen.
Ett andra förslag på fortsatta studier berör interaktionsdesign vid utformning
av vårdsystem. De system som idag används i vården kan anses vara långt ifrån väl
utformade för de arbetsuppgifter de är till för att stödja och mycket forskning finns
kvar att göra på detta område.
Mitt sista förslag på fortsatta studier berör återkopplingen mellan problem med
vårdsystem som rapporteras av vårdpersonal och den leverantör som tillhandahåller
systemet. Processer och arbetssätt behöver utformas för att snabbare och effektivare
kunna förändra vårdsystem inom en acceptabel tidsrymd för de användare som
dagligen arbetar med dem. I takt med att dessa system växer sig allt större och
försöker vara allt mer heltäckande förlängs också den tid det tar att genomföra en
förändring. Studier behöver därför göras av processer för utvärdering av vårdsystem
samt processer för hur resultat av sådana utvärderingar återkopplas till, och hanteras
av, leverantören.
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Bilaga A - Intervjumallar
Intervjuunderlag 11 november 2010
Underlaget för de inledande intervjuerna.

Bakgrund
• Yrkesroll och personlig bakgrund
• Tidigare erfarenheter av IT-system och ev. läkemedelsmodulen
• Uppfattningen om vad läkemedelshantering innebär

Attityder
• Attityden till Cosmic resp. specifikt Läkemedelsmodulen
• Attityd gentemot utbildningen, dess utformning och omfattning
• Förändring i relationen mellan arbetsgrupper till följd av systeminförandet (pga ansvarsskiften o dyl)

Utbildning
• Vad har man för inställning till att genomgå en utbildning?
• Hur tycker man att utbildningen borde vara utformad?
• Vad tror man att utbildningen kommer bidra med?

Systemet
• Förhoppningar och farhågor i samband med införandet.
• Hur ser man på helhetsbilden, förstår man syftet med läkemedelsmodulen?
• Vad ser man för möjligheter att utveckla sina arbetssätt i samband med införandet för att
dra så stor nytta av systemet som möjligt?
• Synen på systemet som ett IT-system snarare än ett hjälpmedel.
• Åtgärder för att stödja användarna inför resp. efter systeminförandet.
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Intervjuunderlag 9 december 2010
Reviderat underlag då personalen genomgått utbildningen för
läkemedelsmodulen.

Bakgrund
• Yrkesroll och personlig bakgrund
• Uppfattningen om vad läkemedelshantering innebär

Cosmic / Läkemedelsmodulen
• Tidigare erfarenheter av IT-system och ev. läkemedelsmodulen
• Attityden till Cosmic resp. specifikt Läkemedelsmodulen

Utbildning / Stöd
• Vad hade man för inställning inför utbildningen, har den ändrats?
• Synpunkter på utbildningen, hur hade man själv lagt upp den?
• Hur ser man på att bli utbildad av sina egna kollegor jämfört med en utomstående?
• Känner man sig redo för införandet efter utbildningen?
• Vad får förseningen av införandet för konsekvenser?
• Tror man att stödet för användarna inför resp. efter systeminförandet är tillräckligt?

Systemet / Verksamheten
• Förändring i relationen mellan arbetsgrupper till följd av systeminförandet (pga ansvarsskiften o dyl)
• Förhoppningar och farhågor i samband med införandet.
• Förstår man syftet med läkemedelsmodulen efter utbildningen, är det vad man själv trodde
innan?
• Vad ser man för möjligheter att utveckla sina arbetssätt i samband med införandet för att
dra så stor nytta av systemet som möjligt?
• Synen på Cosmic som avskiljt från patientvården eller ett integrerat hjälpmedel.
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Intervjuunderlag 9 februari 2011
Underlaget för intervjuerna efter införandet av läkemedelsmodulen påbörjats.

Intryck
• Första intrycket av skarp drift
• Införandedagen

Resultat
• Vad har gått bra?
• Vad har gått dåligt?

Förberedd
• Nyttan av utbildningen
• Förberedelserna till införandet

Support
• Framträdande problem
• Användandet av den egna supporten
• Användandet av EPJ-supporten

Arbete
• De nya rutinerna
• Inverkan på yrkesrollen
• Inverkan på arbetsflödet

Stämning
• Relationen mellan yrkesgrupperna
• Samarbetet mellan yrkesgrupperna

Förväntningar
• Blev det som förväntat?
• Är det bättre/sämre än innan?
• Kommer det bli bättre/sämre med tiden?
• Har införandet påverkat inställningen till Cosmic?
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Bilaga B - Enkäten inför läkemedelsmodulens införande
Har du gått någon utbildning i cosmic läkemedelsmodulen

Personer som har svarat på frågan: 50 (Medelvärde: 1)

Ja (1)
Nej (2)

100%

50

0%

0

Hur ser du på införandet av läkemedelsmodulen i Cosmic?

Personer som har svarat på frågan: 50 (Medelvärde: 4.14)

Mycket besvärande

1

2

3

4

5

2%
1

2%
1

26%
13

20%
10

50%
25

Mycket välkommet

Hur uppfattar du dina kollegors inställning till införandet av läkemedelsmodulen i Cosmic?

Personer som har svarat på frågan: 50 (Medelvärde: 3.52)

1
2%
Alla är negativa
1

2

3

4

5

10%
5

38%
19

34%
17

16%
8

Alla är positiva

Anser du att du har fått tillräckligt med information om läkemedelsmodulen och dess införande?

Personer som har svarat på frågan: 50 (Medelvärde: 1.1)

Ja (1)

88%

44

Nej (2)

12%

6

0%

0

Jag har inget behov av den informationen
(3)

Förstår du syftet med införandet av läkemedelsmodulen?

Personer som har svarat på frågan: 50 (Medelvärde: 1.2)

Ja, jag förstår och
tycker att det är bra (1)

80%

40

Ja, jag förstår men
tycker att det är jobbigt (2)

18%

9

Nej, jag förstår inte men
litar på att det är bra (3)

2%

1

Nej, jag förstår inte och
tror inte att det är bra (4)

0%

0

Tror du att den utbildning du fått är tillräcklig för att du ska kunna arbeta effektivt i läkemedelsmodulen?

Personer som har svarat på frågan: 50 (Medelvärde: 1.7)

Ja (1)
Nej (2)
Osäker (3)

62%

31

4%

2

34%

17

Tror du att det kommer finnas tillräckligt med stöd för att snabbt få hjälp vid behov efter införandet?

Personer som har svarat på frågan: 50 (Medelvärde: 1.8)

Ja (1)

56%

28

8%

4

36%

18

8%

4

Van (2)

62%

31

Medel (3)

28%

14

2%

1

Nej (2)
Osäker (3)

Hur skulle du beskriva dig själv som datoranvändare generellt?

Personer som har svarat på frågan: 50 (Medelvärde: 2.2)

Expert (1)

Osäker (4)

Hur skulle du beskriva dig själv som användare av Cosmic?

Personer som har svarat på frågan: 50 (Medelvärde: 2.2)

Expert (1)

6%

3

Van (2)

68%

34

Medel (3)

24%

12

2%

1

0%

0

1-2 timmar om dagen (2)

20%

10

3-4 timmar om dagen (3)

44%

22

4-6 timmar om dagen (4)

28%

14

8%

4

Osäker (4)

Hur mycket använder du datorn under en arbetsdag?

Personer som har svarat på frågan: 50 (Medelvärde: 3.2)

Mindre än en timme (1)

Mer än 6 timmar om dagen (5)

Läkemedelshantering idag

Utveckling

Har du medverkat i arbetet för att utveckla eller förbättra arbetssättet där läkemedelslistan är ett hjälpmedel?

Personer som har svarat på frågan: 50 (Medelvärde: 0.8)

0
50%
Nej, aldrig
25

1

2

3

4

32%
16

10%
5

4%
2

4%
2

5
0%
Ja, mycket ofta
0

Har du medverkat i arbetet för att utveckla eller förbättra utformningen av läkemedelslistan?

Personer som har svarat på frågan: 50 (Medelvärde: 0.64)

Nej, aldrig

0

1

2

3

4

5

60%
30

24%
12

10%
5

4%
2

2%
1

0%
0

Ja, alltid

Har någon av dina kollegor medverkat i något utvecklingsarbete?

Personer som har svarat på frågan: 50 (Medelvärde: 2.24)

Nej, ingen

0

1

2

3

4

5

18%
9

4%
2

24%
12

46%
23

6%
3

2%
1

Ja, alla

Vet du hur du ska gå till väga om du har synpunkter eller önskemål om förbättringar som gäller arbetssättet
eller utformningen av läkemedelslistan?

Personer som har svarat på frågan: 50 (Medelvärde: 2.1)

0
26%
Nej, ingen aning
13

1

2

3

4

10%
5

16%
8

26%
13

20%
10

5
2%
Ja, i alla lägen
1

Användning

På vilket sätt påverkar läkemedelslistan ditt arbete allmänt?

Personer som har svarat på frågan: 50 (Medelvärde: 3.26)

Negativt

0

1

2

3

4

5

4%
2

6%
3

12%
6

36%
18

22%
11

20%
10

Positivt

Tillhandahåller läkemedelslistan det stöd som du behöver för läkemedelshantering?

Personer som har svarat på frågan: 50 (Medelvärde: 3)

Nej, inte alls

0

1

2

3

4

5

4%
2

6%
3

18%
9

40%
20

22%
11

10%
5

Ja, fullt ut

Hur tycker du att läkemedelslistan är utformad?

Personer som har svarat på frågan: 50 (Medelvärde: 2.7)

0
4%
På sämsta sätt
2

1

2

3

4

12%
6

14%
7

50%
25

20%
10

5
0%
På bästa sätt
0

Hur upplever du att läkemedelslistan fungerar?

Personer som har svarat på frågan: 50 (Medelvärde: 2.78)

0

1

2

3

4

5

2% 14% 12% 50% 20% 2%
Väldigt omständligt
Inte alls omständligt
1
7
6
25
10
1

Litar du på att läkemedelslistan finns tillgänglig när du behöver den?

Personer som har svarat på frågan: 50 (Medelvärde: 3.04)

0
2%
Nej, inte alls
1

1

2

3

4

10%
5

14%
7

38%
19

28%
14

5
8%
Ja, fullt ut
4

Nytta och kompetens

Upplever du läkemedelslistan som ett bra hjälpmedel för verksamheten att uppnå sina mål på ett effektivt
sätt?

Personer som har svarat på frågan: 50 (Medelvärde: 3.3)

0
0%
Nej, inte alls
0

1

2

3

4

5

6%
3

14%
7

38%
19

28%
14

14%
7

Ja, fullt ut

Anser du att du har tillräckliga kunskaper för att använda läkemedelslistan?

Personer som har svarat på frågan: 50 (Medelvärde: 3.52)

Nej, inte alls

0

1

2

3

4

5

0%
0

2%
1

10%
5

36%
18

38%
19

14%
7

Ja, fullt ut

Upplever du att du får den hjälp du behöver när du har problem med läkemedelslistan?

Personer som har svarat på frågan: 50 (Medelvärde: 3.06)

Nej, inte alls

0

1

2

3

4

5

2%
1

4%
2

18%
9

42%
21

30%
15

4%
2

Ja, fullt ut

Stress och hälsa

Känner du att stressnivån ökar eller minskar när du använder läkemedelslistan?

Personer som har svarat på frågan: 50 (Medelvärde: 2.78)

0

1

2

8% 6% 16%
Ökar stressnivån
4
3
8

3

4

46%
23

18%
9

5
6%
Minskar stressnivån
3

Upplever du att läkemedelslistans utformning styr ditt sätt att arbeta?

Personer som har svarat på frågan: 50 (Medelvärde: 2.48)
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Relationer

Hur påverkar användningen av läkemedelslistan samarbetet med dina arbetskamrater?

Personer som har svarat på frågan: 50 (Medelvärde: 3.12)
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Hur påverkar användningen av läkemedelslistan dina kontakter med patienterna?

Personer som har svarat på frågan: 50 (Medelvärde: 2.94)
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Arbetsplats

Personer som har svarat på frågan: 50 (Medelvärde: 1.6)
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Yrkeskategori

Personer som har svarat på frågan: 50 (Medelvärde: 1.8)

Läkare (1)

24%

12

Sjuksköterska (2)

76%

38

66.7%

8

0%

0

ST-läkare (3)

8.3%

1

AT-läkare (4)

25%

3

0%

0

2.6%

1

Specialistsjuksköterska (2)
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mindre än 1 år (1)
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mer än 15 år (5)
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Specificera vilken typ av läkare

Personer som har svarat på frågan: 12 (Medelvärde: 1.9)

Överläkare (1)
Specialistläkare (2)

Annat (5)

Specificera vilken typ av sköterska

Personer som har svarat på frågan: 38 (Medelvärde: 2.7)

Sjuksköterska med chefsansvar (1)

Annat (4)

Antal år på Lasarettet i Enköping

Personer som har svarat på frågan: 50 (Medelvärde: 2.6)

Kön

Personer som har svarat på frågan: 50 (Medelvärde: 1.2)

Kvinna (1)

80%
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Man (2)

20%
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Specificera vilken typ av läkare (Text)
Fråga [49.5] (Specificera vilken typ av läkare. Annat )
0. Inga svar

Specificera vilken typ av sköterska (Text)
Fråga [51.4] (Specificera vilken typ av sköterska. Annat )
1. nattssk

Födelseår (Text)
Årtal (19xx)
1. 1975
2. 1963
3. 1952
4. 1965
5. 1944
6. 1952
7. 1977
8. 1950
9. 1957
10. 1955

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

1975
1970
1972
1986
1981
1970
1978
1978
1949
1971

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

1948
1985
1953
1963
1972
1978
1965
1984
1963
1983
1986
1968
1947
1966
1967

1968
1965
1967
1983
1954
1958
1949
1961
1962
1984
1952
1955
1979
1980
1963

