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Förord  
 

Vi skulle vilja tacka vår handledare Franck Tétard för hans förmåga att ständigt få oss att 

förbättra vår uppsats. Hans smarta tips och insiktsfulla kommentarer har varit till stor hjälp 

under arbetets gång. Vi skulle även vilja tacka våra respondenter på respektive 

sjukvårdsverksamhet. Utan deras hjälpsamhet hade inte denna uppsats varit möjlig. 

Avslutningsvis skulle vi vilja tacka vår opponentgrupp Anton Backe och Hugo Lindén för deras 

kommentarer angående vårt arbete under handledningstillfällena.  



Sammanfattning: 

 

Detta arbete ämnar undersöka området Business Intelligence (BI) inom den svenska 

sjukvården. BI definieras som en uppsättning verktyg som används för att stödja omvandling 

av data till information, som sedan kan användas för att fatta beslut. Syftet med arbetet är att 

undersöka och presentera effekter av BI som kan uppstå i verksamheter inom svensk sjukvård. 

Undersökningen genomfördes kvalitativt med fyra intervjuer. Teori om effekter av BI inom 

sjukvården och förmågor en sjukvårdsverksamhet kan uppnå av BI har hämtats ur litteratur. 

Materialet användes sedan för att analysera resultatet av det empiriska materialet. Vi har 

konstaterat att BI främst påverkat de undersökta verksamheterna på ett övergripande plan. Flera 

verksamheter menar att applikationerna de använder möjliggör bättre uppföljning och 

verksamhetsplanering. Viss påverkan på det kliniska arbetet kan påvisas men inte i någon större 

omfattning. 

 

Nyckelord: Business Intelligence, Beslutsstöd, Sjukvård, Effekter, Förmågor 

 

 

 

 

 

Abstract: 

 

This work aims to investigate the field of Business Intelligence (BI) in Swedish health care. BI 

is defined as a set of tools used to support the transformation of data into information, which 

then can be used to make decisions. The purpose of this work is to investigate and present the 

effects of BI that can occur in activities in health care. The survey was conducted qualitatively 

by four interviews. Theories about the impact of BI in healthcare and capabilities healthcare 

organizations can achieve by the use of BI is taken from literature. The material was then used 

to analyze the results of empirical material. We can conclude that BI primarily affected the 

surveyed organizations at an overall level. Several organizations mean that the applications they 

are using enable closer monitoring and operational planning. Some impact on the clinical work 

can be shown but not to any great extent. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Dagens teknologi har gjort det enklare för läkare att ställa diagnoser och behandla patienter 

vilket resulterat i att den förväntade livslängden ökat. Leverantörer och beställare inom 

sjukvårdsindustrin undersöker ständigt teknologin för att reducera kostnader samtidigt som 

kvaliteten på sjukvården inte ska drabbas. Sjukvårdsverksamheter investerar därför allt mer 

pengar i datasystem, olika tekniker för diagnostik och vårdprogram i försök att möta målen i 

sina vårdplaner. Teknologins roll inom sjukvården för att försäkra kvaliteten och kontrollera 

kostnader skapar en ständig debatt inom branschen, men är även något som intresserar forskare. 

Att leverera hög kvalitet inom sjukvården kräver en integration av patientinformation från en 

mängd olika källor, för att sedan utnyttjas av en antal olika användare. Sjukvårdsaktörer måste 

ha möjligheten att komma åt och använda rätt information vid rätt tidpunkt. De som förespråkar 

användandet av avancerad teknologi inom sjukvården ser det som en möjlighet att inte bara 

höja kvaliteten på vården, utan också ge en insyn i den ekonomiska verksamheten och erbjuda 

möjligheten för anställda att se information i realtid (Ashrafi, Kelleher & Kuilboer, 2014). 

 

En teknik man föreslagit kan hjälpa till i detta problem är Business Intelligence (BI) som 

används i en mängd olika branscher och situationer i dag där en av dessa branscher är 

sjukvården. BI definieras som en uppsättning verktyg som används för att stödja omvandling 

av data till information, som sedan kan användas för att fatta beslut (Aruldoss, Travis & 

Venkatesan, 2014). 

 

Det har påpekats att sjukvården genom BI kan tillgodose en bättre insikt för att reducera 

kostnader, öka intäkter och förbättra patientens säkerhet och utfall. BI ger även en bättre insyn 

i den finansiella verksamheten genom att identifiera både lönsamma och outnyttjade resurser 

samt tillfälle att se över kassaflödet. En förbättrad patientvård, utvecklat kvalitetsarbete och 

säkerhetsanalyser är också något som BI kan ge upphov till (Villanova University, 2015). 

 

Nationella och regionala rekommendationer styr läkarnas beslut samtidigt som det ställs allt 

högre krav på dokumentation, vilket resulterar i en allt större administrativ börda för aktörer i 

sjukvården. För att lösa detta föreslås det att verksamheter kan använda sig av beslutsstöd. 

Sverige som var ett tidigt föregångsland när det gäller beslutsstöd har idag halkat efter och 

numera används det förvånansvärt lite (Lövström, Hoffman & Gustafsson, 2014).  

 

I Sverige används ofta begreppet Beslutsstöd för liknande tekniska lösningar som Business 

Intelligence (Borking, Danielsson, Ekenberg, Idefelt & Larsson, 2009). Begreppen och deras 

innebörd kommer att redas ut i kapitel 3.1. Detta arbete kommer endast använda sig av uttrycket 

BI för att beskriva alla liknande teknologier. 

 

Effektiv användning av BI bygger på fyra olika förmågor. Dessa förmågor kan på olika sätt 

hjälpa verksamheten att utveckla ett bättre resultat av BI och därmed fatta värdefulla beslut 

baserat på relevant information. Förmågorna är i) Organizational Memory, ii) Information 

Integration, iii) Insight Creation och iiii) Presentation/Communication Capability. 
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i) Den grundläggande förmågan för en verksamhet. Det är en förmåga som bygger på 

lagring av information och kunskap från olika källor under längre tidsperioder.  

ii) Handlar om att integrera data från flera olika källor och tidpunkter så att 

sjukvårdspersonal kan använda sig av den på ett värdefullt sätt.  

iii) Ger upphov till nya insikter och möjliggör förutseende kunskap i verksamheten som 

användare kan nyttja, både på kort och lång sikt, för att sedan fatta värdefulla beslut. 

Att ha snabba reflexer och ta snabba beslut är ett måste inom sjukvården vilket 

denna förmåga ger. 

iv) Handlar om att alla olika typer av individer nyttjar BI-verktyg, inte bara IT-

specialister. Förmågan möjliggör snabb och effektiv kommunikation inom 

sjukvården och kan minska antalet patienters som genom bristfällig kommunikation 

far illa (Ashrafi, Kelleher & Kuilboer, 2014).   

1.2 Problemformulering 

Dagens sjukvård har i allt högre grad blivit specialiserad vilket ställer större krav på 

dokumentation som i sin tur innebär större administrativ börda för läkare. Det här är utmaningar 

som man hävdar kan lösas med beslutsstöd genom att sammanföra information kring patienter 

med medicinsk kunskap för att underlätta beslutsfattandet hos läkare och sjukvårdspersonal. 

Det konstateras även att beslutsstöd kan underlätta för läkare att agera korrekt och att det 

påverkar kliniskt handlande och patientresultat på ett positivt sätt (Lövström, Hoffman & 

Gustafsson 2014). 

 

Flera tidigare studier om effekter av beslutsstöd inom sjukvården har gett olika resultat. Det 

ger oss en uppfattning om att vidare forskning är intressant att genomföra. Man skriver 

följande:  

 
Beslutsstöd har effekter, men dessa är inte väl studerade. En internationell översikt visade 2005 att 

många beslutsstöd förbättrade kliniskt arbete och patientresultat, men en senare översikt fann att 

beslutsstöd enbart förbättrar vårdprocesserna med ringa evidens för kliniska effekter eller minskad 

arbetsbörda (Lövström, Hoffman & Gustafsson 2014, s. 2). 
 

En vetenskaplig artikel som berör BI och dess påverkan på sjukvårdsverksamheter menar att 

BI kan ha en positiv effekt på sjukvården. Användandet av teknologier likt BI inom sjukvården 

är ett pågående forskningsämne och innebär att denna studie är relevant att genomföra då den 

bidrar med kunskap till forskningsbanken inom ämnet. Som slutsats kommer de fram till att 

framtida studier bör undersöka effekterna av BI hos sjukvårdsverksamheter samt undersöka och 

analysera de fyra förmågorna och deras roll inom sjukvården idag. Artikeln är skriven 2014 

vilket stödjer aktualitet för ämnet (Ashrafi, Kelleher & Kuilboer, 2014).  

 

Med utgångspunkt i ovan nämnda artiklar påvisas det att forskning kring BI inom sjukvård är 

ett relevant och aktuellt ämne. Utöver detta har vi funnit få studier som fokuserar på just detta 

ämne inom sjukvården varför undersökningen upplevs än mer intressant. 
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1.3 Syfte och Frågeställning 

Syftet med studien är att ta reda på samt presentera hur sjukvårdsverksamheter påverkas av 

Business Intelligence. Eftersom det behövs mer forskning kring effekter av BI inom sjukvården 

beslutades att en undersökning inom detta skulle vara intressant och relevant att genomföra för 

att på så sätt bidra till forskningen inom området. Arbetet ska förutom att presentera effekter 

även analysera verksamheter utifrån teorier funnen i litteratur. Genom att undersöka olika 

verksamheter inom sjukvården som använder BI ämnar vi att få fram data och information som 

efter analys kan ligga till grund för besvarade av frågeställningarna som tas fram nedan. 

       

Problemformuleringen och syftet mynnar ut i följande frågeställningar.  

 

Hur påverkas verksamheter inom svensk sjukvård vid användandet av Business Intelligence? 

 

Vilka Förmågor (Capabilities) har verksamheter inom sjukvården erhållit? 

1.4 Avgränsning 

Undersökningen mynnar ut i en rapport gällande effekterna av Business Intelligence inom den 

svenska sjukvården. Med effekter menas resultat som direkt eller indirekt kan härledas till 

användandet av BI. Rapporten kommer inte på ett tekniskt plan att ingående beskriva de olika 

systemen och BI-verktygen utan huvudfokus i arbetet ligger på att beskriva effekter relaterade 

till dessa system och verktyg. Studien kommer heller inte att detaljerat försöka förklara orsaker 

till varför effekter har uppstått i verksamheter utan rapporten ämnar främst att ge resultat i form 

av beskrivande kunskap före förklarande kunskap. Vi avgränsar oss bort ifrån andra 

verksamheter än just sjukvårdsverksamheter eftersom forskningsproblemet är grundat i en 

sjukvårdskontext. Det kan även existera samband mellan effekter och förmågor men vi ämnar 

inte att fokusera på detta i studien. 

 

Under insamling av empiri har vi märkt att flera respondenter varit benägna att prata om 

önskade resultat, det vill säga resultat och effekter man skulle vilja se i sin verksamhet men 

som i nuläget inte existerar. När detta har inträffat har den informationen i ett tidigt skede i 

analysfasen av det transkriberade materialet sorterats bort eftersom den inte kunnat användas 

för att besvara frågeställningarna som studien grundar sig i.   

1.5 Kunskapsintressenter 

Denna undersökning kan vara intressant för ett flertal olika intressenter, exempelvis läkare och 

andra anställda inom sjukvårdsverksamheter. Med denna studie kan de möjligen argumentera 

för att införa BI-system och hänvisa till att verksamheter har stor nytta av teknologi likt denna.  

Även samhället i stort kan ha nytta av undersökningen då det är tryggt att veta som medborgare 

att sjukvården utvecklas och förbättras med hjälp av teknologier och IT-stöd. Skattebetalare 

som vill veta att man får så bra vård som möjligt för pengarna är även en intressentgrupp som 

kan tänkas finna undersökningen värdefull. 
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1.6 Disposition 

Kapitel 1 - Inledning 

Kapitlet tar upp inledning, bakgrund, forskningsproblem, avgränsning och 

kunskapsintressenter.                                  

 

Kapitel 2 - Metod 

Kapitlet redovisar studiens tillvägagångssätt med forskningsstrategi, forskningsparadigm, 

metodik för insamling av data och metodik för dataanalys. 

 

Kapitel 3 - Teori 

Kapitlet beskriver relevanta begrepp samt relevanta teorier tas upp ingående och förklaras. 

 

Kapitel 4 – Resultat & Analys 

Kapitlet presenterar insamlad data samt analyserar denna.  

 

Kapitel 5 - Diskussion 

Kapitlet innehåller diskussion kring effekter och förmågor i sjukvårdsverksamheterna. 

 

Kapitel 6 - Slutsats 

Kapitlet innehåller slutsats, besvarande av frågeställningar samt reflektion. 
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2 Metod 

I detta kapitel kommer metodval samt tillvägagångssätt att presenteras.  

2.1 Forskningsstrategi 

För att undersöka effekter av BI inom sjukvården beslutades att fallstudie var den 

forskningsstrategi som var bäst lämpad för att få fram ett relevant forskningsresultat. Att studera 

verksamheter på plats i dess naturliga miljö leder till en djup insikt i verksamheterna. Strategin 

är den mest lämpliga att använda för att den ger upphov till detaljerad information om hur 

sjukvårdsverksamheter påverkas av BI. Fallstudier beskrivs som en strategi där ett objekt, i vårt 

fall sjukvårdsverksamheterna i fråga, studeras noggrant med hjälp av olika metoder såsom 

intervjuer, observationer, frågeformulär och dokument (Oates, 2006). 

 

Att välja korrekta objekt att undersöka i fallstudier är av stor vikt. Objekten i denna studie har 

valts ut baserat på Bekvämlighet - Man undersöker det eller de som kan inom ramen för tid och 

kostnad och Typisk instans - Fallet bedöms kunna generaliseras till ett större sammanhang. Då 

arbetet genomförs under begränsade former vad gäller tidsram och resurser har de identifierade 

respondenterna bedömts kunna erbjuda relevant information. De fyra verksamheter arbetet 

fokuserar på skiljer sig från varandra sådant att generaliserande slutsatser kan dras bortom de 

berörda fallstudierna. Vid tillfälle att fyra exakt likadana verksamheter undersöks kan inte 

liknande generaliserande kunskap genereras. Generaliseringar av fallstudier är möjliga då vissa 

delar av fallstudier liknar varandra och andar delar skiljer sig från varandra (Oates, 2006).  

 

Studien som genomförts bedöms vara en Beskrivande fallstudie eftersom den leder till en 

detaljrik analys av ett visst fenomen samt dess kontext. Fenomenet, effekterna av BI och 

kontexten, inom sjukvården har undersökts och analyserats. Analysen berättar en historia, med 

inkluderande diskussion om vad som inträffade och hur individer uppfattade vad som skedde. 

Det är även möjligt att karaktärisera fallstudier utifrån tidsaspekter. Denna undersökning 

bedöms vara en Nutida fallstudie eftersom verksamheter undersökts under en kortare period för 

att se vilka effekter som uppstått vid användandet av BI (Oates, 2006). 

 

I arbetet har ett mindre antal fallstudier genomförts eftersom det bedöms intressant att försöka 

besvara forskningsfrågorna på ett brett plan. Det tycks vara intressant att undersöka flertalet 

verksamheter eftersom olika verksamheter kan arbeta med BI på olika sätt. Frågeställningen är 

inte kontextberoende i den mening att endast en enda form av BI-användning ska undersökas 

utan frågeställningen är tänkt att besvaras på en bredare front för att så många intressenter som 

möjligt ska kunna ta del av rapporten och finna värde i att läsa den.  
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2.2 Forskningsparadigm 

Arbetet har bedrivits inom det Interpretativa Forskningsparadigmet och forskning inom detta 

paradigm beskrivs som forskning utan en hypotes att bevisa eller motbevisa. Det är istället 

forskning som studerar människor i dess sociala och språkliga gemenskaper. Det existerar inte 

bara en enda världslig sanning, utan allt är öppet för tolkning. Sammanhanget är viktigt vilket 

gör att detta paradigm har identifierats i undersökningen. BI och dess effekter har studerats i 

sammanhanget inom de aktuella verksamheterna. Eftersom en uppfattning om effekter och 

resultat hos organisationen redan innan besöket har bildats kan en viss subjektivitet uppstå, 

vilket gör det viktigt att beakta reflexivitet när undersökningen genomförs. Den litteratur och 

det forskningsmaterial som har undersökts innan datainsamling inträffar gör att ett förväntat 

resultat kan uppstå vilket kan påverka forskningens objektivitet och neutralitet. Med detta i 

åtanke när undersökningen genomfördes har objektivitet eftersträvats. Det innebär att frågor 

som ställs i samband med intervjuer ska uppfattas neutrala och inte vara ledande utifrån 

forskarens synpunkt (Oates, 2006). 

2.3 Forskningsprocess 

2.3.1 Teoretisk insamling 

För att få en bred bild av ämnet BI har källor sökts främst via sökmotorn Google Scholar. 

Vetenskapliga artiklar, böcker och tidningsartiklar som berör Business Intelligence, Beslutsstöd 

samt Sjukvård har genomsökts. Forskningsproblemet identifierades i två artiklar kallade 

Kliniska Beslutsstöd kan ge hjälp i den komplexa vården som beskrivs i kapitel 1.2 samt i The 

Impact of Business Intelligence on Healthcare Delivery in the USA. Läkartidningen ges ut av 

Läkartidning Förlag AB som ägs av Sveriges Läkarförbund. De flesta vetenskapliga artiklar i 

tidningen referentgranskas inför publicering av ca 200 referenter under ledning av 

Läkartidningens medicinska redaktörer (Läkartidningen, 2015). Detta innebär att källan anses 

valid och relevant att grunda ett forskningsproblem i. 

 

Lövström, Hoffman & Gustafsson (2014) har i sin tur hänvisat till två vetenskapliga 

systematiska undersökningar från tidskrifterna Annals of Internal Medicin respektive The 

Journal of the American Medical Association (JAMA). Båda undersökningar berör effekter och 

kommer fram till olika slutsatser varför det bedöms relevant att denna studie genomförs. 

Tidskrifterna är båda referentgranskade och ansedda i den akademiska världen. Annals of 

Internal Medicin har funnits sedan 1927 och ges ut av American College of Physicians (About 

Annals, 2015). JAMA har getts ut sedan 1883 (The Journal of American Medical Association, 

2015).    

 

I artikeln The Impact of Business Intelligence on Health Care delivery in the US ur tidskriften 

The Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management (IJIKM) berör man 

BI inom sjukvård samt dess påverkan på sjukvården i USA, men med exempel på bland annat 

effekter av BI på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. I denna källa tas förmågor beskrivna i 

kapitel 1.1 upp.  
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Ashrafi, Kelleher & Kuilboer (2014) har hämtat de fyra förmågorna ur boken Business 

Intelligence - Practices, Technologies and Management skriven av Sabherwal & Becerra-

Fernandez (2011) och anpassat dem till en sjukvårdskontext. IJIKM är en referentgranskad 

tidskrift med akademiska artiklar inom IT och påverkan på organisationers prestationer vilket 

är ett tecken på hög validitet i det utgivna materialet (Information Science Institute, 2015).    

2.3.2 Empirisk insamling 

Intervjuer med lämpliga respondenter har genomförts inom de verksamheter vi har kontaktat, 

se Bilaga 1. Totalt har fyra intervjuer genomförts på Onkologkliniken på Akademiska 

Sjukhuset i Uppsala, Rehabiliteringskliniken på Danderyds Sjukhus, Intensivvårdsavdelningen 

på Karolinska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Alla intervjuer 

genomfördes på plats i verksamheterna utom intervjun med Sahlgrenska som genomfördes via 

telefon. 

 

För att hitta respondenterna har verksamheter inom sjukvården som använder BI kontaktats. 

Detta har främst skett genom sökningar på internet. Sökord såsom “Beslutsstöd Sjukvård”, 

“Business Intelligence Sjukvård” har använts och lett fram till flertalet potentiella verksamheter 

som använder BI. De har sedermera kontaktats och informerats om denna studie samt dess syfte 

och därefter gett besked om de velat medverka. Respondenterna har ansetts som lämpliga att 

intervjua eftersom de antingen varit läkare med god insikt i hur sjukvårdsverksamheten och BI-

verktygen fungerar, eller så har de huvudsakligen arbetat med IT i verksamheten. Kriterier har 

upprättats vid sökandet efter lämpliga respondenter som kan erbjuda relevant information till 

studien. För att en verksamhet ska vara aktuell för undersökning ska det vara en som verkar 

inom sjukvården. Verksamheten ska även använda sig av BI för att informationen som kommer 

att utvinnas ska kunna ligga till grund för svar på studiens frågeställningar. Intervjuerna 

grundade sig i den teoretiska insamlingen men respondenterna har inte blivit informerade i 

förhand, eftersom det ansågs vara för komplicerat, irrelevant och tidskrävande att förklara 

teoretiska begrepp för dem. Istället formulerades frågor kring hur verksamheterna arbetar med 

sitt data och sina BI-verktyg och beroende på hur de svarat har vi analyserat vilka förmågor och 

effekter som existerar. 

 

Intervjuer är en metod som används för att få ut detaljerad information ur en utvald respondent. 

Metoden anses vara lämplig för undersökningen eftersom detaljerad information kan erhållas 

från respektive verksamhet på ett relativt enkelt och smidigt sätt. Det som anses vara mest 

lämpligt för denna undersökning är semi-strukturerade intervjuer eftersom ett antal teman och 

färdiga frågor varit fastställda innan intervjuerna. Ett samtal med den som intervjuas anses vara 

lämpligt för att få ut så mycket som möjligt av intervjun, men även för att få fram nya saker 

som inte var identifierade från början genom att ställa följdfrågor till respondenter (Oates, 

2006).  

 

Eftersom olika individer kommer ha olika uppfattningar om verksamheten och systemet, så 

anses det vara mest lämpligt att välja denna typ av intervju för att ha ett svängrum för att 

formulera om frågor och låta den som intervjuas få tala mer fritt. Innan telefonintervjun 

genomförts har respondenten fått ett dokument tillgängligt med ämnen och frågor som ska tas 

upp för att vara förberedd och på bästa möjliga sätt kunna besvara frågorna. 
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2.4 Metodik för dataanalys 

Effekter och de fyra förmågorna funna i litteraturen, beskrivna i teoridelen var utgångspunkten 

för dataanalysen vilket gjorde att den insamlade datan analyserades deduktivt. Intervjuerna 

genomfördes och spelades in för att sedan transkriberats i elektroniska dokument. Efter detta 

analyserades materialet och delades in i tre huvudsegment: 

 

1. Irrelevant information. 

 

2. Generellt beskrivande information. 

 

3. Information direkt relevant för frågeställningar. 

 

När detta var genomfört togs den irrelevanta informationen bort eftersom den inte var av värde 

för arbetets fortsatta gång. Intervjuerna behandlades en gång till och den direkt relevanta 

informationen bearbetades vidare på ett iterativt sätt. Materialet bearbetades ytterligare en gång 

och delades in efter effekter och förmågor. I sista analysomgången grupperades materialet efter 

typer av effekter. Hela processen genomfördes deduktivt med utgångspunkt i teori (Oates, 

2006).  
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3 Teori 

I kapitlet kommer relevanta begrepp tas upp och förklaras. Teorier ur litteratur kommer 

presenteras utförligt och ligga till grund för analys i efterföljande kapitel i arbetet. 

3.1 Business Intelligence eller Beslutsstöd? 

Begreppen Business Intelligence & beslutsstöd kan tyckas vara snarlika varandra i den 

meningen att många i Sverige använder dessa begrepp fritt och överlappande. Under arbetets 

gång har vi stött på begreppen på många olika ställen, inte minst i olika vetenskapliga källor 

och i samband med näringslivet. Även ute i fältet har begreppen kommit på tal i olika 

sammanhang och likväl används där begreppen överlappande. Med anledning av hur begreppen 

används av yrkesverksamma i dagsläget anses det på sin plats att nedan reda ut och förklara 

dem. Det kommer även i slutet ges en förklaring till varför begreppet BI har valts framför 

beslutsstöd. 

 

Nedan följer definitioner av begreppen BI och beslutsstöd från två elektroniska encyklopedier. 

 

 Beslutsstöd är ett samlingsbegrepp för olika metoder att stödja effektivt beslutsfattande 

genom datorbearbetning av stora mängder information (Wikipedia, 2015a).  

 

 BI är ett samlingsbegrepp för tekniker och metoder för organisationer att bättre förstå 

sin verksamhet. BI syftar ofta till att stödja beslutsfattande och kan även således kallas 

för ett beslutsstödsystem (Wikipedia, 2015b).  

 

Wikipedia är ingen vetenskaplig källa men för resonemangets skull tas definitioner med från 

den elektroniska encyklopedin för att visa på likheter mellan begreppen. Artikeln om BI kan 

trots detta anses valid då den bearbetats nyligen (5 mars 2015) och refererar till IBM Journal of 

Research and Development som källa. 

 

 Beslutsstöd är datorbaserade applikationer som samlar in, organiserar och analyserar 

affärsdata för att underlätta beslutsfattande. Ett väl utformat beslutsstöd hjälper 

beslutsfattare genom att sammanställa data från multipla källor (Techopedia, 2015b). 

 

 BI är användande av datorbaserade tekniker för identifierande, åtkomst och analys av 

affärsdata. Tekniken tillhandahåller nutida och historisk information till organisationer 

i syfte att effektivisera beslutsfattande (Techopedia, 2015a).  

 

De två definitionerna kan tyckas snarlika varandra eftersom de båda beskriver analys av data 

för att generera bättre beslutsunderlag åt användaren som sitt syfte.   
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Det resoneras kring hur och varför Business Intelligence svenska översättning kommit att bli 

beslutsstöd. Borking m fl (2009) menar att Business Intelligence är något slarvigt översatt till 

beslutsstöd på svenska, när BI egentligen skulle kunna översättas till 

affärsinformationshämtning. Den svenska översättningen beslutsstöd betyder egentligen 

“Decision Support” på engelska vilket kan skapa viss förvirring. BI är ett brett begrepp, det är 

nästan enklare att beskriva vad BI inte är än vad det faktiskt är (Borking m.fl, 2009). 

Kopáčková & Škrobáčková skriver följande i sin artikel från 2006 om BI och Beslutsstöd:  

  
BI tools include ad hoc query, report writing, decision support systems, executive information systems 

(Key Performance Indicators) and techniques such as statistical analysis and online analytical processing 

(OLAP) (Kopáčková & Škrobáčková, 2006, s. 101).  
 

I citatet menar de att begreppet Beslutsstöd skulle ingå i kategorin BI och dess verktyg medan 

man senare i sin artikel definierar de båda begreppen som följande.  

 

Business Intelligence:  
BI is a broad category of applications and technologies for gathering, storing, analyzing and providing 

access to data to help enterprise users make better business decisions. (Kopáčková & Škrobáčková, 2006, 

s. 99). 
 

Beslutsstöd:  
A DSS is a computer program application that analyzes business data and presents it so that the users can 

make business decisions more easily. (Kopáčková & Škrobáčková, 2006, s. 99). 
 

De kommer till slut i sin artikel fram till att begreppet Beslutsstöd används i den akademiska 

världen när de vill beskriva “verktyg för beslutsfattande” och vidare att begreppet Business 

Intelligence används av individer ute i arbetslivet för att beskriva liknande funktionalitet 

(Kopáčková & Škrobáčková, 2006).  

 

Vi har inte begränsat oss vid litteratursökning till enbart ett av dessa begrepp när innebörden av 

dem är snarlika och kan hänvisa till samma tekniker. Därför har vi använt båda begreppen vid 

sökandet av information, dock har BI används i högre utsträckning då det finns betydligt fler 

relevanta källor på engelska än svenska. Då det kan uppfattas förvirrande att två begrepp 

används i samma kontext för att beskriva samma företeelse kommer vi hädanefter att använda 

begreppet BI. 

 

Baserat på förklaringarna ovan kommer begreppet BI användas i denna studie, därför att det är 

ett mer vedertaget internationellt för att beskriva teknologier som används för att analysera data 

och främja beslutsfattande. Med detta sagt tänker vi även inkludera källor som använder 

begreppet beslutsstöd i studien då begreppen kan variera beroende på vem författaren är. I 

problemformuleringen används exempelvis båda begreppen men baserat på vad som 

framkommit i detta kapitel kommer enbart begreppet BI användas. 
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3.2 Effekter av Business Intelligence 

Tidigare forskning menar att BI kan generera många olika effekter när det tillämpas inom 

sjukvården. I en systematisk vetenskaplig undersökning av effekter inom sjukvård genomförd 

2012 har 160 artiklar som berör ämnet studerats och analyserats. Resultatet av undersökningen 

säger att 86 % av artiklarna berörde effekter inom processer, 20 % berörde medicinska effekter 

och 15 % berörde kostnadseffekter (Bright, Wong, Dhurjati, Bristow, Bastian, Coeytaux, 

Samsa, Hasselblad, Williams, Musty, Wing, Kendrick, Sanders & Lobach, 2012).  

 

I sin rapport har de sedan grupperat effekter utifrån: 

 

 Kliniska effekter  

 Effekter gällande sjukvårdsprocesser i verksamheten  

 Arbetsbelastning  

 Relationscentrerade effekter 

 Ekonomiska effekter  

 Vårdgivares nöjdhet 

 

 

I en annan artikel som berör effekter tas fyra specifika områden av effekter upp. Där menas det 

att patientresultat, kliniskt arbete, vårdprocesser och arbetsbörda är avgränsade områden som 

kan påverkas av BI (Lövström, Hoffman & Gustafsson, 2014).  

 

BI gör det möjligt att erhålla insikter i finansiell och operationell data för att ta välgrundade 

beslut vilket leder till ökad effektivitet. Sjukvårdsorganisationer vill förbättra ekonomin, själva 

verksamheten och vårdhanteringen, men för att klara av det finns det ett behov av att förvandla 

data till värdefull information. BI löser dessa problem och förbättrar tillgänglighet, kostnader 

och vårdkvalitet (Ashrafi, Kelleher & Kuilboer, 2014). 

 

Det påpekas att de förmågor som BI kan ge upphov till möjliggör ökad produktivitet i den 

berörda verksamheten på olika sätt. Trots att sjukvårdsbranschen har unika karaktäristiska drag 

som andra branscher inte har finns det i likhet med de flesta branscher procedurer och processer 

som alltid kan effektiviseras, och BI är en av flera lösningar i detta (Kudyba, 2010).  

 

Vidare är BI en viktig faktor för hur väl en organisation presterar. Genom att låta beslutsfattare 

vara mer förutseende i sina beslut hjälper BI-lösningar organisationer att förbättra sina 

operationella prestationsförmågor. BI låter ansvariga i organisationer ta del av information 

angående hur organisationen presterar och hjälper därmed till att identifiera aspekter som är i 

behov av förbättringar. BI-lösningar erbjuder underlag till chefer att förutse händelser baserat 

på historisk information och fatta värdefulla beslut (Sabherwal & Becerra-Fernandez, 2011).   

 

Verksamheter kan öka sin produktivitet med tekniker som till exempel BI. Om organisationer 

på ett effektivare sätt kan utnyttja arbetskraft, maskineri, material eller teknologi innebär det 

här en ökad produktivitet till följ av BI (Hoptroff & Kudyba, 2001).  

 

En framgångsrik implementation av BI bör genera en god avkastning och även ge 

organisationer en tydlig bild av vårdkostnader. Det kan även öka intäkter, förenkla rapportering, 

mäta vårdkvaliteten, reducera felbehandlingar och öka operativa effektiviteten.  
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BI kan hjälpa sjukvården följa hur verksamheten presterar mot sina uppsatta mål samt ge 

möjligheten att sätta upp planer för att spara pengar och skapa informationsutbyten mellan olika 

enheter (Arnold & Kosyk, 2014). Det finns flera fördelar med att använda BI inom sjukvården. 

En av dem är förbättrad effektivitet eftersom beslutsunderlag erbjuds kontinuerligt, vilket kan 

leda till effektivare verksamheter. En annan fördel BI erbjuder verksamheter är ökade intäkter 

och reducerade kostnader. BI kan förbättra bruttomarginalerna i sjukvårdsorganisationer samt 

förbättra patienternas inställning till vården som erbjuds. Genom BI kan sjukvårdspersonal 

enkelt komma åt patientdata och skapa en god överblick över hur situationen ser ut för specifika 

patienter, vilket leder till förbättrad vård för patienterna. En ytterligare fördel med BI är att 

antalet felbehandlingar kan reduceras. Patientsäkerheten kan förbättras genom att stödja 

forskning och databehandling, men även genom att dela information om en patient inom ett 

större sjukvårdssystem (Tiwari, 2015).    

3.3 Förmågor av Business Intelligence  

Inom sjukvården råder det knappast någon brist på data idag, det svåra för aktörer inom 

sjukvård är att hantera och omvandla den till något värdefullt för organisationen. Det dyker upp 

allt fler BI-verktyg som är kapabla till att leverera de svar organisationen behöver för att få en 

högre kvalitet på det man levererar. Fyra förmågor har introducerats som är väsentliga för BI i 

alla branscher men framförallt sjukvården. Förmågorna skiljer sig från varandra men kan ses 

som hierarkiska (se fig.1) (Ashrafi, Kelleher & Kuilboer, 2014). 

 

 
Figur 1. De fyra förmågorna och dess hierarkiska struktur (Sabherwal & Becerra-Fernadez, 2011). 
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De fyra förmågorna kommer nedan presenteras i tur och ordning: 

3.3.1 Organizational Memory Capability 

Flera faktorer gör Organizational Memory till en viktig förmåga. Teknologiska framsteg och 

minskade kostnader för datalagring har lett till att organisationer lagrar stora mängder data över 

lång tid. Därför existerar stora mängder data i olika transaktionssystem, planeringssystem, 

databaser och datalager. Vid vilken tidpunkt som helst kan en organisation använda sig av dessa 

stora mängder data. Som ett resultat av detta har en organisation när som helst tillgång till 

enorma mängder ostrukturerad kunskap och information i dokument, presentationer och 

kommunikationsinnehåll från det som varit. Att kunna samla all denna information och sedan 

kunna söka och leta i den är en viktig del av Organizational Memory. Förbättringar inom 

teknologin gällande kunskapshantering har lett till att organisatorisk kunskap lagras i så kallade 

kunskapsdatabaser och är en viktig del av Organizational Memory (Sabherwal & Becerra-

Fernandez, 2011). 

 

Organizational Memory Capability utgör grunden för alla fyra förmågor. De andra tre är direkt 

eller indirekt beroende av förmågan eftersom den innebär att organisationer lagrar data, 

information och annan viktig kunskap över tid. Nästa steg blir att integrera och använda data 

med realtidsinnehåll för att skapa insikt och sedan fatta värdefulla beslut, vilket krävs för att 

uppnå Information Integration (Sabherwal & Becerra-Fernandez, 2011). 

 

Förmågan ses som ett första steg mot ett robust och systematisk sätt för att fånga, strukturera 

och föreställa sig kunskapstillgångar i en rad olika vårdmiljöer. Organizational Memory 

Capability representerar en organisations samlade historia baserad på tidigare erfarenheter, 

insikter och kunskaper. Den informationen förs vidare till de nyanställda och om inte 

informationen lagras ordentligt kan den försvinna genom till exempel nedskärningar och att 

personal blir avskedade. BI har flera fördelar men är bara effektiva om aktören i fråga har 

korrekt data. Företaget Cardinal Health, förstod hur de kunde skapa ett effektivt system genom 

att förbättra kvaliteten på deras data och samla all deras data i ett lättillgängligt datalager. 

Resultatet blev att företaget kunde utveckla ett system som kunde hjälpa organisationen att 

uppnå högre kvalitet i sina beslut (Ashrafi, Kelleher & Kuilboer, 2014). 

3.3.2 Information Integration Capability 

Information Integration Capability handlar om att integrera och dela data inom eller mellan 

olika vårdenheter och detta är nästa förmåga för en organisation att uppnå. Förmågan kan 

uppnås genom att länka gammal data från olika källor med varandra eller med information i 

realtid, till exempel mellan interna databaser, datalager och kunskapskällor. Detta kan resultera 

i minskad tid för personer att katalogisera och söka igenom data och är tänkt att lösa kostnad- 

och kvalitetsproblem för verksamheter inom sjukvården (Ashrafi, Kelleher & Kuilboer, 2014). 

 

Inom organisationer existerar strukturerad data och information inom flera olika system som 

ofta inte är sammansatta och hoplänkade. För att optimera utnyttjandet av BI och undvika 

felaktig och inkonsekvent utdata ur system är det viktigt att integrera informationen som finns 

i olika källor med varandra. Att tillämpa detta sätt med datahantering inom sjukvården är 

fördelaktigt både ekonomiskt och för effektiviteten. Ett integrerat angreppssätt kan gälla inom 

och mellan vårdenheter.  
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Till exempel kan en patient som söker vård hos läkare A bli undersökt och sen vidareskickad 

till läkare B för behandling. Om patienten vid ett senare tillfälle behöver söka vård igen 

upprepas hela processen igen med tillhörande kostnader. Då läkare A och B integrerar 

information med varandra kan tid och pengar sparas för båda parter.  

Integration av informationen ligger till grund för nästa steg som är Insight Creation (Ashrafi, 

Kelleher & Kuilboer, 2014).     

 

The NorthShore University Health System studerade människor med hypertoni, ett tillstånd där 

en person lider av onormalt högt blodtryck vilket ökar riskerna för hjärtattack och stroke. 

NorthShore använde sig utav elektroniska journalsystem för att kunna länka samman läkare 

med forskning och kvalitetsförbättringar. Algoritmer utvecklades senare för att avgöra vilka 

patienter som skulle få ytterligare uppföljning. Resultatet blev att patientbehandlingen 

förbättrades och sjukvårdskostnaderna minskade (Ashrafi, Kelleher & Kuilboer, 2014). 

3.3.3 Insight Creation Capability 

Två faktorer gör Insight Creation Capability till en viktig förmåga. Att ha snabba reflexer 

innebär att beslut bör tas snabbt och ökad domänkomplexitet kräver att man undersöker 

information från olika platser. Om innehåll har integrerats från olika källor, och över olika 

typer, skulle cheferna inte behöva tillbringa onödig tid i att använda innehållet för att fatta 

beslut. Att ha en insikt gällande beslutsfattande kan hjälpa verksamheter att identifiera mönster, 

trender och relationer. Framsteg i teknologin har lett till att olika BI-verktyg finns tillgängliga 

vilka gör det möjligt att snabbt använda sig av stora mängder information och komplicerade 

modeller när man fattar beslut. Konsekvenserna för detta är att en organisation kan bli 

konkurrenskraftigare i branschen man agerar i. Organisationer som inte har uppnått Insight 

Creation riskerar att hamna efter sina konkurrenter (Sabherwal & Becerra-Fernandez, 2011). 

 

Insight Creation Capability nämns som en tredje förmåga som kan förvärvas med hjälp av BI. 

Denna förmåga, som är den mest omtalade förmågan när det gäller BI inom sjukvård, hjälper 

organisationer att förstå historiska händelser och baserat på dem kunna förutse händelser för att 

fatta värdefulla beslut. En sådan förmåga framhävs som viktig i sjukvårdssammanhang, där 

man behöver kunna fatta snabba beslut baserat från information från multipla källor och man 

måste hämta information ifrån stora mängder data. Ett exempel är att läkare på Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset i Göteborg, med hjälp av BI, snabbt och enkelt kunde granska testresultat 

från patienter som genomgått hjärnoperationer. De kunde sen jämföra med stora mängder 

historiska data från tidigare operationsresultat, för att på så sätt kunna förutse om patienten hade 

hjärnhinneinflammation eller inte (Ashrafi, Kelleher & Kuilboer, 2014). 

 

Denna förmåga leder till nya insikter och information som sedan används i nästa förmåga, 

Presentation/Communication. 
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3.3.4 Presentation/Communication Capability     

Tre faktorer är nyckeln till att uppnå denna förmåga. Först handlar det om att presentationen av 

information bör ser annorlunda ut beroende på vem som använder systemet. De högsta cheferna 

är kanske intresserade av en sak medan en mellanchef kanske vill se något annat. Därför bör 

innehållet som visas upp även det vara annorlunda beroende på vem som ser det. Den andra är 

att beroende på vilken uppgift man håller på med borde det också leda till att innehållet som 

visas upp är annorlunda. Den tredje är att även om informationen är ämnad för samma roll och 

samma uppgift kommer individer skilja sig i hur de vill se informationen. Vissa vill se en 

övergripande bild först medan andra vill se detaljerna först eller tvärtom. En bra BI-lösning ska 

ha förmågan att kunna presentera olika innehåll och format beroende på situation (Sabherwal 

& Becerra-Fernandez, 2011). 

 

Presentation/Communication Capabilities presenteras som en förmåga som innebär att 

kommunikation och presentation av information inom verksamheter förbättras med hjälp av BI 

och är den sista förmågan att uppnå. Bristfällig kommunikation inom sjukvården är en av de 

främsta anledningarna till att patienter far illa i onödan. Nutida användning av BI har ändrat 

skepnad, från att exklusivt brukas av IT-specialister, tillhandahåller nu BI information som 

beslutsunderlag åt alla olika typer av medlemmar i en organisation. Exempelvis kan läkare med 

hjälp av instrumentbrädor komma åt relevant information när BI tillämpas i sjukvården 

(Ashrafi, Kelleher & Kuilboer, 2014).  

 

I Colorado inledde fyra olika organisationer ett informationssamarbete som innebar att data om 

patienter blev tillgänglig för respektive parter på ett helt nytt sätt. Det möjliggjorde att 

beslutsunderlaget förbättrades för alla parter, som exempelvis ett sjukhus, ett försäkringsbolag, 

ett läkarförbund och en organisation som tillhandahåller hälsoinformation. Alla fyra parter 

använde sig av olika Electronical Medical Records men när man samarbetade med hjälp av BI 

kunde man integrera sitt data med varandra för att underlätta kommunikationen och 

beslutstagandet (Ashrafi, Kelleher & Kuilboer, 2014).  
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3.4 BI-verktyg inom sjukvården 

I detta avsnitt beskrivs kortfattat de BI-verktyg som de undersökta verksamheterna använder. 

3.4.1 QlikView 

QlikView är enligt företaget Qlik den ledande “Business Discovery”-plattformen som erbjuder 

användarstyrd Business Intelligence till en mängd olika organisationer. Qlikview genomför 

dataassociationer och skapar lättförstådda visuella relationer över flera, komplexa datakällor. 

Företaget Qlik, som äger QlikView menar att sjukvården är i stort behov av förmågan att snabbt 

kunna integrera och analysera BI-data inom hälso- och sjukvårdssystem. Programmet kan på 

olika sätt hjälpa sjukvården att förbättra deras resultat. QlikView kan bland annat hjälpa den 

kliniska processen genom att förenkla patientadministrationen, rapportering för efterlevnad av 

regler och övergången till elektroniska journaler och mycket mer. Programvaran kan också i 

vårdutförandet underlätta åtkomsten till kritisk information för att på så sätt möjliggöra bättre 

patienthantering. Det sparar viktig tid på akut- och intensivvårdsavdelningar och förbättrar 

beslutsfattandet för datorbaserade patientjournalsystem. Att förbättra resursplaneringen är 

också något QlikView kan göra. Det ger bättre schemaläggning av utrustning, patientprover, 

skift, läkare och stödpersonal. Höga kostnader är även något sjukvården ständigt får hantera 

och QlikView kan därför ge ekonomiansvariga insyn i olika funktioner som påverkar 

kassaflödet, osäkra fordringar och kostnader. Användandet av QlikView kan också förbättra 

processerna för patientinskrivningar, administrering av ersättningskrav samt hantering av 

försäkringsärenden (Qlik, 2015). 

3.4.2 RealQ  

RealQ är en webbaserad mjukvara som sorterar och presenterar stora mängder data i realtid. 

Tanken är att det ska visa relevant, rätt och aktuell information när beslut ska tas, oavsett i 

vilken vårdmiljö systemet används. RealQ är grunden man utgår ifrån när man skräddarsyr ett 

system för att skapa BI optimerat för patientens omvårdnad. RealQ är utvecklat så att 

användaren på ett enkelt sätt ska kunna få återkoppling på det arbete de utför. Programmet 

genererar feedback i realtid på aktuell patientstatus och vidtagna åtgärder. Data presenteras som 

grafer för att vara lättförståeligt och kommunicerbart mellan de inblandade i vårdprocessen. 

Data kan antingen inmatas manuellt eller automatiskt genom att återanvända data som finns i 

kvalitetsregister, forskningsdatabaser och journaler. När data förs in i RealQ struktureras den 

upp och omvandlas till det dataformat man vill ha och sätts sedan ihop för att visas upp i tabeller 

och grafer (Health Solutions, 2015). RealQ Bröstcancer är ett diagnosanpassat och kliniknära 

BI-system specifikt anpassat att användas i behandling av bröstcancerpatienter. Applikationen 

omfattar alla beslut gällande en patients sjukdomshistoria, behandlingar och resultat. Det är en 

lättöverskådlig applikation som uppmärksammar patienter i vårdbehov. Klinikens samtliga 

patienter och deras aktuella status kan visas upp i applikationen. Alla parametrar i RealQ är 

sökbara vilket innebär att läkare kan göra urval baserat på egen vilja. Detta leder till 

effektiviserat kliniskt kvalitetsarbete för enskilda läkare och klinikledning (Health Solutions, 

2015).  
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4 Resultat & Analys 

I detta kapitel kommer datainsamlingen i form av intervjuer att presenteras för att senare 

möjliggöra analys av datan.  

4.1 Presentation av intervjuer 

I slutet av april 2015 genomfördes fyra intervjuer för insamling av empiri. Alla intervjuer är 

genomförda hos enskilda sjukvårdsverksamheter. Intervjuerna och relevanta detaljer kring 

dessa presenteras nedan (jfr tabell 1). 

 
Intervju Verksamhet Längd Datum Typ 

1 Karolinska 
Intensivvård 

1 tim 24 min 20 april 2015 Fysisk intervju 

2 Sahlgrenska 
Ortopedklinik 

46 min 23 april 2015 Telefonintervju 

3 Danderyd 
Rehabilitering 

55 min 27 april 2015 Fysisk intervju 

4 Akademiska 
Onkologklinik 

52 min 
 

29 april 2015 Fysisk intervju 

 

Tabell 1 - Sammanställning av genomförda intervjuer på respektive sjukvårdsverksamhet 

 

4.1.1 Karolinska Intensivvårdsavdelning 

Den första intervjun genomfördes den 20:e april 2015 på plats på Karolinska 

Universitetssjukhus Intensivvårdsavdelning. Respondenterna bestod av en överläkare och en 

systemutvecklare och intervjun varade i 1 timme och 24 minuter. 

 

Intensivvårdskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset är en klinik som bedömer, 

behandlar, söver, opererar och väcker patienter. Det är stor klinik med många anställda, 

däribland narkosläkare, narkossjuksköterskor och operationschefer, men inga kirurger. 

Kirurger kommer från andra avdelningar och utför ungefär 1100 operationer varje år på 

intensivvården. Det bedrivs även forskning på avdelningen. I deras verksamhet används BI-

verktyget QlikView för att kunna extrahera data, analysera denna och sedan fatta värdefulla 

beslut utifrån detta och man har använt applikationen sedan juni 2014. 

4.1.2 Sahlgrenska Ortopedklinik 

Den 23:e april 2015 genomfördes den andra intervjun via telefon med Sahlgrenska 

Universitetssjukhus Ortopedklinik. Intervjun varade i 46 minuter och respondenten var en 

specialistläkare inom Ortopedkirurgi.  

 

Ortopedkliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en klinik som behandlar och opererar 

patienter med frakturskador, främst på höftleder och knäleder.  
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Sedan sommaren 2013 arbetar kliniken med projektet Värdebaserad Vård vilket innebär att man 

vill kunna mäta kvaliteten på vården som ges på ett korrekt och förbättrat sätt. I verktyget 

QlikView hämtas data in från flertalet källor i syfte att möjliggöra för kliniken att följa patienten 

genom hela vårdkedjan. Processmått - data om väntetider, operationstider, med mera, 

kostnadsmått - data om vårdkostnaderna och utfallsmått - data om vårdutfallet är tre olika mått 

kliniken vill kunna följa upp och analysera vilket nu är möjligt med hjälp av QlikView. 

4.1.3 Danderyds Rehabiliteringsklinik 

Intervjun med Danderyds Rehabiliteringsklinik genomfördes den 27:e april 2015. Intervjun tog 

54 minuter och genomfördes på plats med 3 respondenter som arbetar som kvalitetsutvecklare 

respektive sjuksköterska på Rehabiliteringskliniken.  

 

Rehabiliteringskliniken på Danderyds Sjukhus är Sveriges största rehabiliteringsklinik med 

drygt 400 anställda och ungefär 2200 patienter aktiva årligen. Den största patientgruppen som 

vårdas på kliniken är patienter med svåra hjärnskador. Kliniken är uppdelad i olika sektioner 

där respektive sektion sköter specifika typer av patienter. Kliniken använder sig av QlikView-

verktyget för att periodvis plocka ut data och leverera denna till de olika sektionerna som sedan 

använder denna information som beslutsunderlag för att förbättra verksamheten. All data 

angående patienter som kommer in matas in i ett journalsystem kallat TakeCare som sedan kan 

extraheras via QlikView.  

4.1.4 Akademiska Sjukhusets Onkologklinik 

Akademiska Sjukhusets Onkologklinik besöktes den 29:e april 2015 för den sista intervjun. 

Intervjun genomfördes med en person som var överläkare och bröstcanceransvarig för kliniken. 

 

Onkologkliniken på Akademiska Sjukhuset är en medelstor klinik som behandlar patienter med 

olika typer av cancer där den allra vanligaste cancerformen är bröstcancer. Kliniken behandlar 

och ansvarar för ungefär 2500 patienter totalt. Drygt 50 personer är anställda på kliniken varav 

ca 30 är läkare, resterande är sköterskor och övrig administrativ personal. BI-verktyget som 

används heter RealQ och verkar på en patientnära nivå. RealQ är en applikation som ger snabb 

och tillgänglig visuell överblick över patienters pågående och historiska behandling. 

Applikationen uppmärksammar de patienter som har behov av uppföljning och visar i realtid 

aktuell status för klinikens samtliga patienter och deras pågående läkemedelsbehandling. Det 

kan också visa upp antalet patienter och vilka som brukar ett specifikt läkemedel.  
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4.2 Effekter  

I detta avsnitt kommer resultatet från intervjuerna som berör effekter att presenteras. 

 

Med utgångspunkt ur teorin i kapitel 3.2 har effekter indelats i fem olika grupper. En ytterligare 

effekt (Relationscentrerade) identifierades i teorin som berör patienters och anhörigas 

uppfattning av BI, men något resultat av detta gick inte att få fram av undersökningen främst 

eftersom patienter inte kommer i kontakt med BI-verktygen med undantag för Onkologkliniken 

på Akademiska. När det gäller effekten Användarnas uppfattning identifierades den ifrån teorin 

som vårdgivares nöjdhet men det beslutades att ett mer beskrivande namn krävdes. Efter 

noggrann genomgång av teorin har de blivit indelade efter: 

 

 Kliniska effekter (Innefattar effekter på patientvården) 

 Sjukvårdsprocesser (Innefattar effekter som påverkat arbetssättet) 

 Produktivitet & ekonomi (Innefattar effekter som förändrat produktionen och påverkat 

kostnader.) 

 Arbetsbelastning och effektivitet (Innefattar effekter som påverkat arbetsbörda för de 

anställda och effektiviserat arbetet) 

 Användarnas uppfattning (Innefattar effekter som berör användarens uppfattning kring 

systemets införande) 

4.2.1 Kliniska Effekter  

På Intensivvårdsavdelningen på Karolinska ger QlikView beslutsunderlag åt sjuksköterskor i 

det kliniska arbetet. Under behandlingen av patienter får sjuksköterskor, med hjälp av data 

extraherad ur patientdatasystemet Clinisoft, hjälp att fatta beslut i form av påminnelser. De kan 

där se vilken medicin som ska ges till vilken patient vid vilken tidpunkt. Clinisoft är ett 

komplext datalager innehållandes all data angående patienter vilket innebär att det där finns 

möjlighet att extrahera data om patienter för att erhålla beslutsunderlag. Detta har inneburit att 

patienter erhållit bättre vård. Exakta siffror på hur detta påverkat avdelning kunde inte 

preciseras av respondenterna. Utöver detta har effekter främst identifierats inom andra 

områden. 

 

På Sahlgrenskas Ortopedklinik har de med information ur QlikView kunnat inleda olika 

förbättringar i det kliniska arbetet. Applikationen visade upp information som påvisade 

skillnader i hur patienter ges blod i samband med operationer. Vissa perioder fick 5 % av 

patienter blod och andra perioder var det 20 %. Denna skillnad hade ingen rimlig förklaring 

och därför inleddes arbetet med att ta fram nya rutiner. Tack vare denna information har 

kliniken infört nya rutiner för när blod ska ges och på så vis har genomsnittet för hur många 

patienter som fått blod sjunkit från 14 % förra året till 5 % detta år för motsvarande månad. 

 

På Onkologkliniken på Akademiska Sjukhuset har däremot RealQ gjort det möjligt för läkaren 

att se om en patients värden har försämrats, vilka mediciner de tar och sedan baserat på detta 

snabbt fatta beslut om patienten behöver en viss behandling eller en ny medicin. De kan även 

se hur stor andel som får en viss typ av behandling och vilka de vanligaste läkemedlen som 

nyttjas är. De märker också att det går att hantera patienten på ett säkrare och tydligare sätt så 

att de erbjuds korrekt behandling.  
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Tidigare kunde de inte ens se hur många patienter de aktivt hade i behandling och de visste inte 

hur länge patienterna levde eller vilka behandlingar de historiskt fått, vilket de nu kan via 

applikationen. Med hjälp av RealQ kan läkare se en patients tidigare sjukdomshistorik och 

därmed förutse hur dennes tumör kommer utvecklas, vilket är en tydlig klinisk effekt.  

 

Citat Akademiska:  
Den främsta effekten av RealQ, det är ju att man kan hantera patienten på ett säkrare och tydligare sätt så 

att vi ger dem rätt behandling. 

4.2.2 Sjukvårdsprocesser 

På Karolinskas Intensivvårdsavdelning har man med hjälp av QlikView möjlighet att extrahera 

data på ett helt nytt sätt jämfört med tidigare. Data som extraherats kan också analyseras i 

forskningssyfte. Överläkaren som intervjuats arbetar halvtid kliniskt och halvtid med forskning. 

Enligt respondenten finns nu möjligheten att hämta upp data, dels från deras 

patienthanteringssystem Clinisoft och dels från operationsplaneringssystemet Orbit, till 

QlikView och bedriva forskning baserat på den. Detta innebär i sin tur att verksamheten 

förändrat processer i deras forskningsarbete eftersom de med hjälp av QlikView nu har snabb 

tillgång till stora mängder data. Forskning om exempelvis hur det går för alla patienter över en 

viss ålder med vissa specifika värden är nu genomförbar. Liknande forskningsprocesser var inte 

genomförbara innan QlikView infördes. Samma data fanns i Clinisoft och Orbit men det var 

svårare att extrahera utan ett BI-verktyg.    

 

På Sahlgrenska erbjuder QlikView beslutsunderlag som ligger till grund för förändringar i 

processer på kliniken. Effekter av det här är exempelvis att man nu kan följa upp 

processförändringarna på ett bättre sätt med QlikView och analyser varför saker inte går som 

planerat. Det går till exempel att se anledningen till varför en patient som skulle blivit 

hemskickad inte blivit det och sedan agera därefter. 

 

Citat Sahlgrenska:  
Det QlikView framför allt gör är att det ger ett beslutsunderlag i form av förändringar i processer. Det är 

inga kliniska beslutsunderlag som erbjuds, i den bemärkelsen att specifika kirurger eller sköterskor agerar 

olika, men QlikView hjälper till som beslutsunderlag så att man kan göra ändringar i processer som kan 

förbättra vården för patienterna. 
 

På Danderyds Rehabiliteringsklinik har de förändrat sina processer eftersom de data de plockar 

ut från QlikView gör det möjligt att sätta upp mål för verksamheten. De menar att QlikView 

har blivit ett verktyg som används till att leda verksamheten. Applikationen mäter de 15 000 

olika besöken de har varje år vilket annars inte skulle vara möjligt. Programmet lägger grunden 

för hur de mäter sina vårdtider. Kliniken har krav på sig att till exempel att inte låta remisser 

vänta mer än 30 dagar, något sådant skulle inte vara möjligt att se utan QlikView. 

Enhetscheferna plockar ut månadsrapporter ur QlikView och i dem kan de se hur verksamheten 

har presterat under den tiden. De kan även plocka ut realtidsdata där de ser hur det är just nu 

och får en bättre förståelse för hur produktionen kommer se ut under framtida perioder. På 

Danderyd upplever de numera att de är mer aktiva vad gäller uppföljning av verksamheten och 

sektionen.  
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4.2.3 Produktivitet & Ekonomi 

På Intensivvårdsavdelningen på Karolinska har de inte kunnat bevisa någon ekonomisk vinning 

än tack vare BI-verktyget. De menar att det är svårt att redovisa ekonomiska resultat då man 

bara använt QlikView i snart ett år. Data extraheras först och främst i produktionssyfte på 

avdelningen och dess olika kliniker. De kan nu plocka ut data och analysera operationstider, 

bytestider mellan operationer, patientinformation och mycket mer. Märker de att det existerar 

skillnader i hur olika enheter eller olika operationssalar producerar, det vill säga hur många 

operation som genomförs, kan den informationen ligga till grund för åtgärder hos de berörda 

enheterna. Exempel gavs att de genom information ur QlikView har ökat produktion i vissa 

operationssalar när de påpekat att det råder skillnader i operationstider mellan olika salar utan 

rimliga anledningar.    

 

Nu är det möjligt på Sahlgrenska via QlikView att jämföra olika perioders kostnader med syfte 

att kunna se kostnadsförändringar över tid. På Sahlgrenska har de fått ekonomiska effekter efter 

införandet av sitt BI-verktyg. De har konstaterat en kostnadsminskning för verksamheten på 15 

% vilket främst beror på att vårdtiderna har minskat. QlikView i sig har inte minskat vårdtiderna 

utan applikationen används som ett instrument för att övervaka att planer och mål om vårdtider 

faktiskt efterlevs. Gör de inte det kan anställda i verksamheten analysera orsaker till detta och 

sedan agera för att öka produktionen. Tidigare har denna uppföljning endast varit möjlig 

kvartalsvis men nu möjliggör QlikView kontinuerlig uppföljning. 

 

Danderyds Rehabiliteringsklinik behöver numera inte vänta till årsbokslutet innan det är 

möjligt att granska produktionssiffror. De kan bland annat se att de i mars 2015 har minskat 

antalet patienter jämfört med samma månad föregående år. Det här kan de se på veckobasis 

eller daglig basis beroende på vad de vill följa upp och undersöka. De kan med hjälp av 

QlikView se att de följer den planerade produktionen. Det är även möjligt att jämföra de olika 

sektionerna på kliniken och därmed få en direkt bild över hur verksamheten ligger till. Det är 

möjligt att gå in och titta på enskilda medarbetare, där går det bland annat att se hur många 

besök en läkare eller en sjuksköterska har mottagit. En enhetschef kan, tack vara detta, se en 

medarbetares prestationer och agera om någonting verkar vara fel. Det går till exempel att 

jämföra och se att en person producerar en viss mängd medan en annan producerar hälften så 

mycket som den första. Denna typ av data används bland annat inför lönesamtal där cheferna 

då hänvisar till hur medarbetaren presterar. 

 

4.2.4 Arbetsbelastning & Effektivitet 

På Karolinskas Intensivvårdsavdelning kan chefer och ansvariga med hjälp av QlikView 

analysera data i uppföljningssyfte och jämföra resultat för olika tidsperioder. De kan jämföra 

start och stopptider för operationer, mortaliteten för specifika kirurgiska ingrepp, antal patienter 

som är inlagda, vissa patientgrupper baserat på parametrar de själv kan välja, egentligen all 

information relevant ur prestationssyfte. Denna information används för att förbättra 

verksamheten. Användarna analyserar informationen som uppvisas i QlikView och fattar beslut 

utifrån denna.  
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På Ortopedens Operationsenhet som ingår i Intensivvårdsavdelningen har bemanningen kunnat 

läggas om tack vare information ur QlikView. Ansvarige för Ortopedenheten har sett att det 

inte krävs det planerade antalet verksamma och har därför kunnat lägga om schemat för de 

anställda på enheten. Även på Uppvakningsenheten har information ur QlikView legat till 

grund för optimerandet av bemanningen under sommarmånaderna. 

 

På Ortopedkliniken på Sahlgrenska har verksamheten blivit effektivare genom QlikView. De 

har kunnat ändra bemanningen i verksamheten under vissa perioder. Med information ur 

applikationen kan ansvariga jämföra olika vårdavdelningar och påtala skillnader mellan dem. 

Ett exempel är att två vårdavdelningar som behandlar samma typer av patienter jämfördes i 

applikationen. Det konstaterades att en avdelning hade ett genomsnitt på 2,5 vårddygn medan 

en annan låg på 5 vårddygn per patient. De borde egentligen haft liknande genomsnitt så därför 

informerades avdelningarna om problemet. Beslutet ledde till att vårdavdelningen med flest 

vårddagar fick ner sitt genomsnitt till 3 vårddygn från 5. 

 

På Danderyds Rehabiliteringsklinik menar de att de inte skulle kunna genomföra några 

månadsrapporteringar om de inte hade QlikView. Förut när vårdbeställare ville se hur kliniken 

presterade var de tvungna att gå in manuellt och handräkna i journaler för att kunna presentera 

resultat. Detta upplevde de som väldigt tidskrävande och inte tillförlitligt. QlikView sparar 

därför tid och gör informationen mer pålitlig.  

 

På Akademiska Sjukhusets Onkologklinik har RealQ påverkat de anställdas arbete på två sätt. 

Dels negativt eftersom de upplever mer registrering då det är ännu ett system att föra in 

information i, dels positivt eftersom man sparar tid när en patient ska bedömas. De gjorde inom 

avdelningen en studie för att se hur mycket tid de sparade med hjälp av systemet, i de fall de 

har hand om komplicerade fall. Det visade sig att de hade ett genomsnittligt sparande på cirka 

fem minuter. De tror dock att den tidsbesparingen de gör på de svåra fallen går jämnt ut med 

att de är tvungna att registrera mer på de mindre komplicerade patienterna. 

4.2.5 Användarnas uppfattning 

Karolinskas Intensivvårdsavdelning upplever att forskningen blir både bättre och enklare med 

hjälp av BI-verktyget. De är också nöjda med att de kan se olika värden och jämföra olika data, 

men också att se anledningen till varför något behöver förbättras. Respondenten uppger att 

kollegorna i princip har dreglat över dessa lösningar. Liksom Sahlgrenska anser man det vara 

mycket enklare att argumentera med varandra baserat på översiktlig data och inte bara det som 

påstås utan bevis.  

 

Citat Karolinska: 
Jag kan faktiskt se start/stopptid på operationer. Oj! Wow, Varför börjar vi 8.15 när de börjar 8? Är det 

kanske för att sövningsprocessen tar längre tid hos oss än hos andra? Kan vi i så fall ändra något för att 

minska denna skillnad? 
 

Sahlgrenskas Ortopedklinik upplever att de är beroende av sitt system eftersom de anser att de 

har ett system som fungerar och ger dem valid data som underlag till att fatta beslut. De är också 

nöjda med systemet eftersom de har data som ligger till grund för goda argument. Med utdrag 

ur QlikView kan de som arbetar på kliniken visa upp data som underlättar dialogen för de 

anställda. 
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Citat Sahlgrenska:  
Därför är det så bra att ha QlikView när man exempelvis diskuterar med sina kollegor, det är lättare att 

övertyga folk med en skärm intill sig med relevanta data att hänvisa till. 
 

På Danderyd upplever de att är beroende sitt BI-verktyg eftersom de nu byggt hela 

verksamheten kring det, men det har inte alltid varit så. Från början var inte motivationen god 

eftersom informationen inte var helt tillförlitlig. De hade inte matat in parametrarna rätt så när 

verksamheten gick in och tittade i QlikView hittades stora differenser som inte kunde vara 

möjliga och de förstod att någonting var fel med applikationen. Det ledde till att förtroendet för 

applikationen var lågt till en början, men numera, när de rättat till problemen har de märkt att 

personalen vill använda systemet mera och förtroendet har ökat. 

 

På Onkologkliniken på Akademiska upplever de systemet som en trygghet i arbetet. När deras 

journalsystem Cosmic har legat nere har de med hjälp av RealQ kunna plocka ut information 

om patienterna. De anser också att de är beroende av RealQ idag och att de skulle känna sig 

“handikappade” utan det. Personalen uppfattar att RealQ är perfekt för att hålla koll på 

patienter. Med verktyget kan de sortera och filtrera på specifika läkare och se vilka patienter 

som tillhör dem själva. Det går även att se vilka patienter som är under utredning, vilka som 

har gjort röntgen och så vidare vilket underlättar det administrativa arbetet för läkarna. 

4.3 Förmågor i verksamheterna 

I detta avsnitt kommer den insamlade datan att analyseras med förmågor som utgångspunkt, 

beskrivna i kapitel 3.3.  

4.3.1 Organizational Memory Capability 

Organizational Memory har identifierats på Intensivvårdskliniken på Karolinska Sjukhuset. 

Datalagret Clinisoft lagrar all information om patienter från flera år tillbaka. Clinisoft har 

funnits i verksamheten sedan 2005 och lagrar relevant data som aktörer i organisationen kan 

komma åt när så önskas. Även i operationsplaneringssystemet Orbit lagras tillgänglig data från 

2003 och framåt. Detta betonas av respondenterna på avdelningen som värdefullt för 

verksamheten.  

 

Citat Karolinska:  
Med data från flera års tid kan man få ett väldigt bra siffror som motsvarar verksamheten vilket blir ett 

bra beslutsunderlag att gå på.  
 

 

Sahlgrenskas Ortopedklinik jobbar med BI-verktyget QlikView och plockar sitt data från 6-7 

olika databaser. Det är stora mängder data som lagras, processdata, kostnadsdata samt 

utfallsdata som kliniken nu kan nyttja. De kan i sitt verktyg gå tillbaka till så tidigt som 2005 

och extrahera data men de har endast behövt gå tillbaka till 2011 för att hämta data.  

De har en god grund med stora mängder data tillgänglig lagrad över tid och därför har 

Organizational Memory identifierats på Ortopedkliniken. 
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På Danderyds Rehabiliteringsklinik har förmågan konstaterats eftersom de menar att 

verksamheten numera arbetar med data av högre kvalitet. De har stora mängder data som går 

att plocka fram från sitt journalsystem TakeCare. Data kan extraheras från 2011 då de började 

använda QlikView. De lägger in all data som berör patienten i TakeCare som till exempel 

diagnoser, vad patienten söker för och datum, vilket görs så länge denne behandlas på 

avdelningen. Förmågan betonar att stora mängder data över lång tid ska finnas tillgänglig för 

verksamheten för att göra nytta. På Danderyd vet de inte exakt hur mycket data som finns i 

databasen men deras administratör har lagt in så de kan se exempelvis; start för mätdatum, slut 

för mätdatum och vad de kallar de olika perioderna.  

 

På Onkologkliniken på Akademiska sjukhuset har även här Organizational Memory 

identifierats eftersom började de använda sitt system 2009 och data om de patienter som 

behandlades då finns inlagda. Det finns även personer som behandlades innan det och den 

information har matats in i efterhand men då finns bara den viktigaste informationen med. De 

har lagt in all historik kring alla aktiva patienter och idag har de drygt 3000 patienter i systemet 

vilket innebär väldiga mängder data som lagras och kan kommas åt. RealQ är ett webbaserat 

BI-verktyg och all data de matar in lagras på en server. De matar in all möjlig data angående 

patienten och dess sjukdomstillstånd. De för bland annat in vilken medicin en patient tar, vilken 

behandling den får och vilken läkare den tillhör.  

4.3.2 Information Integration Capability 

Intensivvårdskliniken på Karolinska använder som sagt QlikView för att extrahera data ur 

Orbit. Orbit innehåller ett datalager som både Karolinska Solna och Karolinska Huddinge 

Sjukhus gemensamt använder. På så sätt kan de båda filialerna analysera data från varandra och 

jämföra hur det går för patientgrupper på respektive sjukhus. Likt Sahlgrenska finns flera olika 

enheter på kliniken, som alla lagrar sin operationsdata i Orbit. Detta möjliggör jämförelser 

mellan kliniker på de olika sjukhusen. 

 

Citat Karolinska:  
Varför har vi starttid 08:15 då när de har starttid 08:07? Varför har vi så långa bytestider mellan 

operationer? 
 

På Sahlgrenska har Ortopedkliniken möjlighet att jämföra olika avdelningar i Qlikview-

applikationen. Då de kan plocka in data från 6-7 databaser i samma applikation för att bland 

annat kunna jämföra olika avdelningar över tid. Vilket tidsspann man vill undersöka är upp till 

användaren. Historisk data är alltså integrerad med nutida data vilket tyder på en utvecklad 

Förmåga. Vad gäller integration med andra sjukhus har man inte den möjligheten idag även om 

man jobbar på att kunna jämföra patientgrupper med Linköpings Universitetssjukhus. Trots 

detta så identifieras Information Integration eftersom informationen på kliniken är integrerad 

mellan olika enheter.  

 

Förmågan Information Integration kan delvis identifieras på Rehabiliteringskliniken på 

Danderyds Sjukhus. Då man endast extraherar data ur journalsystemet TakeCare till QlikView 

kan vi konstatera att man i princip använder ett system att hämta data ifrån. Verksamheten har 

inte integrerat sin information med andra vårdenheter vilket är en viktig del av förmågan.  

På frågan om man delar data med andra sjukhus eller kan komma åt data från andra sjukhus 

uppger de att så inte är fallet.  
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Förmågan kan dock identifieras då de kan gå in i QlikView och plocka ut data i realtid för att 

se hur det går för verksamheten i nuläget och jämföra det med historisk information vilket är 

en inomorganisatorisk del av förmågan. De har alltså integrerat gammal historisk data med ny 

inmatad realtidsinformation vilket åtminstone är en del av denna förmåga. 

 

På Onkologkliniken på Akademiska matas data in i RealQ och lagras externt på en server. 

Journalsystemet Cosmic används separat där patientinformation lagras utan någon tanke på 

användbarhet och patientöversikt. Men dessa system uppges inte vara integrerade med 

varandra. Någon integration med andra verksamheter existerar heller inte. I RealQ däremot, 

lagras historisk information kring patienter som sedan integreras med ny data som registreras 

av läkarna. Denna integration är nödvändig för att applikationen ska kunna erbjuda 

beslutsunderlag till läkarna. Patientdata som förs in av läkaren matchas med historisk data om 

patienten i RealQ för att sedan generera beslutsstöd. I likhet med Danderyd är förmågan 

identifierad, om än inte fullt ut.   

4.3.3 Insight Creation Capability 

På Karolinska kan applikationen aktivt uppmana användarna att agera på ett visst sätt och då 

främst sjuksköterskorna i deras medicineringsarbete. Den funktionen är en del av Insight 

Creation eftersom historisk data om patienter lagrad i Clinisoft kombineras med aktuell data 

om patientens status. Det applikationen gör är att uppmana sköterskor vilka mediciner som bör 

ges till patienten. Alltså förutser kliniken utifrån applikationen när de bör medicinera patienter. 

Kliniken kan även förutse hur de kan bemanna verksamheten. I QlikView analyseras historisk 

information om bemanning och beläggning på enheterna vilket leder till att de kan se med 

nutida data hur mycket personal som behövs vid speciella platser och tidpunkter.  

 

Sahlgrenska nyttjar QlikView främst för uppföljningssyfte, inte för att förutse händelser. Dock 

kan vi se antydan till förmågan i och med den snabba återkopplingen som applikationen 

tillhandahåller. Det man säger sig kunna förutse är ändringar i resursplaneringen när de ser i 

QlikView att aktuella ekonomiska siffror skiljer sig från planerade siffror. Eftersom 

verksamheten använder QlikView först och främst i uppföljningssyfte och inte i direkt samband 

med behandlingen av patienter finns ingen riktig förmåga att förutse händelser i realtid. Därför 

kan inte förmågan konstateras i verksamheten.  

 

Rehabiliteringskliniken på Danderyd kan vid användandet av BI i det kliniska arbetat agera på 

ett annorlunda sätt. De säger att då man numera har tillgång till bättre mätdata för patienter kan 

man agera innan saker går överstyr. Rent konkret innebär detta att man i sin QlikView-

applikation kan se information baserat på historiska data kombinerat med nutida information 

och utifrån detta fatta beslut. De menar dock att de endast använder QlikView för att övervaka 

produktionen på en månads och tertialbasis och därför inte behöver förutse händelser. Därför 

kan inte Insight Creation identifieras på avdelningen. 

      

Onkologkliniken menar att man kan förutse händelser i realtid när de behandlar sina patienter 

eftersom RealQ-applikationen visar upp översikter i form av kurvor som beskriver en patients 

tumörutveckling. Baserat på denna översikt kan läkarna förutse hur tumörer kommer utvecklas 

och agera tidigare i det kliniska arbetet.  
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Citat Onkologkliniken:  
Man får en bättre känsla för sjukdomsutvecklingen, vi har ju en viktig kurva med markör där man då kan 

se hur tumören utvecklar sig, om den minskar eller ökar, ganska väl. Då syns det väldigt väl tydligt i 

systemet om den förändras, och då kan man ju i ett tidigt skede kanske beställa röntgen och planera 

behandlingsbyte.  
 

Det här arbetet har varit möjligt tidigare men då var läkarna tvungna att manuellt bläddra 

igenom labblistor manuellt för att koppla ihop informationen och kunna se tumörens 

utveckling. 

4.3.4 Presentation/Communication Capability 

Denna fjärde förmåga som grundar sig i att presentation av värdefull information samt 

kommunikationen i organisationen förbättras har identifierats i alla verksamheter på ett eller 

annat sätt.  

 

Karolinskas Intensivvårdsavdelning nyttjar förmågan bra i den aspekten att sjuksköterskor får 

information presenterad till sig när de behandlar patienter. Utöver detta har kliniken inte 

kommit särskilt långt i sitt nyttjande av förmågan. Användning av QlikView sker främst av en 

systemutvecklare som extraherar data för framtida produktionssyften förutom ovan nämnda 

exempel. Kommunikationen på avdelningen har påverkats då informationen som erhålls i 

QlikView ligger till grund för förändringar såsom ändring av scheman. Då avdelningen består 

av flera kliniker kan nu ansvariga för respektive klinik kommunicera och jämföra sina 

avdelningar med varandra. Ser de skillnader mellan kliniker kan man då agera för att jämna ut 

dessa skillnader. 

 

Sahlgrenska nämner likt föregående verksamhet att de kan kommunicera på ett annat sätt med 

hjälp av sin QlikView-applikation. Applikationen visualiserar exempelvis skillnader mellan 

olika vårdavdelningar när det kommer till vårdtider. I och med detta menar man att kvaliteten 

på kommunikationen förbättras eftersom aktörer numera baserar diskussioner på fakta hämtad 

ur QlikView.  Informationen presenteras till enhetschefer som sedan för vidare information till 

medarbetare vilket tyder på att förmågan inte är fullt utvecklad enligt Ashrafi, Kelleher & 

Kuilboer (2014). Man menar att de dyra licenser som följer med QlikView är orsaken till att 

inte enskilda medarbetare har möjlighet att få information presenterad till sig direkt.   

 

Även på Danderyd nyttjas QlikView främst av individer på ledningsnivå samt av 

kvalitetsutvecklare som arbetar övergripande i verksamheten. Information presenteras inte till 

anställda direkt via QlikView utan kvalitetsutvecklarna extraherar data till QlikView, 

analyserar denna information och presenterar sedan detta till ledningsgruppen. Presentationen 

av denna information sker i pappersform och diskuteras på möten vilket tyder på att förmågan 

inte är fullt utvecklad. Presentation till individer via instrumentbrädor som Ashrafi, Kelleher & 

Kuilboer (2014) beskriver kan tyckas vara nästa steg som kliniken bör ta för att optimera 

användandet av BI. Kommunikationen i verksamheten har förbättrats och blivit mer aktiv 

mellan chefer för olika enheter Vid uppföljning av produktionsdata hos olika enheter kan beslut 

om åtgärder fattas mycket smidigare och snabbare med den tillgängliga informationen ur 

QlikView.    
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Onkologkliniken nyttjar sitt verktyg annorlunda om man jämför med verksamheterna som 

använder QlikView. Översikten som RealQ erbjuder kommer till stor nytta under möten 

eftersom alla närvarande enkelt kan hänga med i det som diskuteras vilket tyder på förbättrad 

kommunikation som förmågan går ut på. Det påpekas också att kommunikationen avsevärt har 

förenklats när patienter från kliniken ska flyttas till andra sjukhus. Innan RealQ infördes kände 

man sig tvungen att skriva flera sidor långa texter om patienter eller skicka med journalkopior 

som ska letas igenom. Nu kan översikten om patienten från RealQ skickas till mottagande 

sjukhus istället för långa texter vilket ses som mycket positivt av alla inblandade. 

Kommunikation har även förbättrats mellan läkare och patient eftersom applikationen används 

av läkarna i samband med patientbesök. Detta upplevs av verksamheten som mycket värdefullt 

då patienter känner sig delaktiga i behandlingsprocessen vilket i sin tur leder till ökat 

engagemang från patienters sida. RealQ används av både läkare och forskningssjuksköterskor 

vilket innebär att merparten av individerna i verksamheten har tillgång till presentation av 

informationen. Detta är en viktig del av förmågan och det kan konstateras att denna klinik 

utvecklat förmågan väl.  
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5 Diskussion 

Kapitlet innehåller en diskussion kring effekter och förmågor funna i sjukvårdsverksamheterna 

och det som påträffats i litteraturen.  

5.1 Effekter 

Under studien undersöktes varje verksamhet och deras effekter. Resultatet sammanställdes och 

redovisas nu nedan (jfr tabell 2) och en diskussion förs sedan kring vad som är identifierat och 

vad som är påträffat i litteraturen. Effekterna presenteras nedan enligt en tregradig skala 

bestående av inga effekter, till viss del och hög grad. Skalan grundar sig i hur vi uppfattat att 

effekter inom det aktuella området tar sig form i verksamheterna. 
 

 

 
Tabell 2 – Effekter av BI i sjukvården redovisat per verksamhet 

 

 

Det kan konstateras att olika typer av effekter har påträffats i verksamheterna. Vi har vid 

insamling och analys av data utgått från effekterna beskrivna i kapitel 3.2 och delat in effekterna 

i fem grupper. Det vi kan konstatera är att de flesta verksamheter som undersökts använder BI 

på ett övergripande plan vilket betyder att man främst använder BI-verktygen för olika typer av 

verksamhetsuppföljning. De tre mest framstående effekterna som påvisas är 

sjukvårdsprocesser, produktivitet & ekonomi och användarnas uppfattning. När vi menar att de 

är mest påtagliga menar vi att dessa tre effekter är mer framstående än resterande effekter i 

verksamheterna de finns i. Detta är logiskt eftersom Danderyd, Sahlgrenska och Karolinska alla 

har poängterat att de främst använder BI-verktygen för att kunna övervaka verksamheten och 

fatta övergripande beslut även om vissa kliniska effekter har återfunnits bland dem. Till skillnad 

från övriga sjukvårdsverksamheter har Onkologkliniken på Akademiska däremot i första hand 

riktat in sig på att förbättra det kliniska arbetet. De har därför fått sina mest framstående effekter 

inom det området och därför skiljer sig Onkologkliniken från de andra verksamheter vi 

undersökt. Att Onkologkliniken inte påvisar effekter inom vare sig Sjukvårdsprocesser eller 

Produktivitet/Ekonomi är därför inte märkvärdigt.  

 

Effekter 

 

Kliniska 

effekter 

 

Sjukvårdsprocesser 

 

Produktivitet 

& Ekonomi 

 

Arbetsbelastning 

& Effektivitet 

 

Användarnas 

uppfattning 

Karolinska 

Intensivvård 

 

Till viss del Hög grad   Till viss del Hög 

grad 

   Hög grad 

Sahlgrenska Ortoped Till viss del Hög grad       Hög grad Hög 

grad 

   Hög grad 

Danderyds 

Rehabklinik 

Inga 

effekter 

Hög grad       Hög grad Till viss 

del 

   Hög grad 

Akademiska Onkolog Hög grad           Inga effekter  Inga effekter Till viss 

del 

   Hög grad 
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Jämför man de kliniska effekterna hos Sahlgrenska och Onkologkliniken ser vi att Sahlgrenskas 

kliniska effekter är ett resultat av att man inlett nya rutiner tack vare sitt BI-verktyg medan 

Onkologklinikens kliniska effekter ter sig mer direkt kopplade till behandlingen av patienter i 

kombination med användning av RealQ. En annan skillnad mellan dessa verksamheter är att 

QlikView bara används av chefsindivider på Sahlgrenska medan RealQ på Onkologkliniken 

nyttjas av enskilda läkare i deras behandlingsarbete. Detta medför ett av oss identifierat 

samband mellan användning och effekter av Bi-verktyg inom sjukvården.    

 

Bright m.fl. (2012) tar till exempel upp att 86 % av effekterna av BI i sjukvården berör processer 

medan endast 20 % berör medicinska effekter. Kudyba (2010) tar upp produktivitet som en 

viktig faktor gällande effekter av BI och Sabherwal & Becerra-Fernandez (2011) tar upp 

operationella prestationer som något BI kan förbättra. I teorin finns det stöd för det vi har sett i 

den insamlade empirin, nämligen att sjukvårdsprocesser, produktion/ekonomi och 

arbetsbelastning/effektivitet är områden där effekter främst existerar. Verksamheterna som vi 

undersökt har inte erhållit kliniska effekter i särskilt stor utsträckning vilket vi resonerar kring 

i föregående stycke. En förklaring till det är att QlikView inte används lika patientnära i de 

övriga sjukvårdsverksamheterna som RealQ på Onkologkliniken. Verksamheterna som 

använder QlikView kan i vissa fall extrahera data på enskild patient men det används främst 

för att få fram information på verksamhetsnivå och på så sätt skapa övergripande 

beslutsunderlag. För att uppnå goda kliniska effekter har vi insett att BI-verktygen dels måste 

användas av enskilda medarbetare i större grad och dels att verktygen bör vara utformade och 

anpassade för att först och främst användas gentemot enskilda patienter.  

 

Bright m.fl. (2012) tar även upp vårdgivares nöjdhet som en viktig effekt av BI. När det gäller 

denna del är vi inte särskilt förvånade att alla verksamheter har uppnått effekt inom området, 

som vi kallar Användarnas Uppfattning. Alla verksamheter har på ett eller annat sätt påverkats 

positivt av BI, därför är det inte överraskande att man som användare är nöjda med BI-

verktygen och fått effekter inom området. Alla verksamheter säger på ett eller annat sätt att man 

är nöjd med sina BI-verktyg eftersom de möjliggör en mer faktabaserad kommunikation. Tre 

av verksamheterna känner nu att de är beroende av sina system vilket är ett tecken på att man 

har tagit till sig dessa verktyg och verkligen nyttjar dess potential. Hade man istället uppgett att 

verksamheten inte är beroende av BI-applikationen vore det ett tecken på låg användningsgrad 

som i sin tur skulle innebära låg tillfredsställelse. 
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5.2 Förmågor 

Under studien undersöktes varje sjukvårdsverksamhet och deras förmågor. Resultatet 

sammanställdes och redovisas nu nedan (jfr tabell 3) och en diskussion förs sedan kring vad 

som är identifierat och vad som är påträffat i litteraturen. Förmågor som finns fullt ut i 

verksamheterna nämns som ”funnen”. Om vi har konstaterat att förmågan finns men inte fullt 

ut benämner vi det i tabellen som ”till viss del”. Finns inte förmågan alls har vi skrivit ”ej 

funnen” i tabellen (jfr tabell 3). 

 

  
Förmågor Organizational 

Memory 

Information 

Integration 

Insight Creation Presentation/ 

Communication 

Karolinska Intensivvård 

 

         Funnen         Funnen        Funnen Funnen 

Sahlgrenska Ortoped          Funnen         Funnen        Ej funnen Funnen 

Danderyds Rehabklinik          Funnen Till viss del        Ej funnen Funnen 

Akademiska Onkolog          Funnen        Till viss del        Funnen Funnen 

 

Tabell 3 – Funna förmågor (Capabilities) inom sjukvården redovisat per verksamhet 

 

 

I litteraturen är förmågorna beskrivna som hierarkiska, det vill säga att de bygger på varandra 

och att förmåga ett ligger till grunden för förmåga två och så vidare. Det vi har märkt är att det 

går att hitta förmågorna, i alla fall antydan eller delar av förmågor oberoende från den 

hierarkiska struktur som är beskriven i litteraturen av Sabherwal & Becerra-Fernandez (2011) 

och Ashrafi, Kelleher & Kuilboer (2014). Danderyds Rehabiliteringsklinik är ett exempel på 

detta eftersom verksamheten enligt oss visar tecken på Presentation/Communication Capability 

men saknar Insight Creation. De säger att man använder QlikView som ett 

uppföljningsverktyg, inte som ett verktyg för att erbjuda beslutsunderlag i realtid eller för att 

kunna förutse händelser, som förmågan går ut på. 

 

De fyra förmågorna återfinns i de flesta verksamheter utifrån den analys som genomförts i 

kapitel 4.3. Som väntat är Organizational Memory representerad i alla verksamheter och den 

mest utvecklade förmågan eftersom den beskrivs i litteraturen som den mest grundläggande av 

alla förmågor. Precis som det skildras i litteraturen är stora mängder data lagrad över längre 

tidsperioder en viktig förutsättning för att kunna bedriva framgångsrik BI (Ashrafi, Kelleher & 

Kuilboer, 2014). Alla verksamheter lagrar sin data som de kan komma åt från minst ett par år 

bakåt i tiden. Sahlgrenska har data tillgänglig från 10 år bakåt i tiden vilket är det längsta 

tidsspannet av alla verksamheter. Det kan jämföras med Danderyd som bara kan gå tillbaka 

2011 och extrahera data. Detta nämns dock som relativt oviktigt då respondenten på 

Sahlgrenska sade att de inte har gått tillbaka mer än till 2011 för att hämta data.    

 

Vad gäller resten av förmågorna har vi tyckt att det varit komplicerat att analysera intervjuerna 

och identifiera vilka förmågor som finns i vilka verksamheter. Eftersom undersökningarna har 

varit relativt korta för varje verksamhet har begränsat med information kunnat utvinnas. Vi 

grundar tabell 3 utifrån den informationen vi fått av respondenterna.  
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Vi har inte informerat respondenterna om förmågorna då vi anser det vara för komplicerat och 

tidskrävande att förklara teoretiska begrepp för individerna vi intervjuar. Istället har vi 

formulerat frågor kring hur verksamheterna arbetar med sin data och sina BI-verktyg och utifrån 

resultaten analyserat vilka förmågor som finns och inte. 

 

Information Integration kan tolkas på olika vis. Ashrafi, Kelleher & Kuilboer (2014) menar att 

förmågan dels handlar om integration av information inom organisationer, dels integration av 

information mellan olika organisationer. Detta gör att vi funnit förmågan i alla verksamheter, 

antingen i form av integration av data inom eller mellan organisationer. I tabellen har vi därför 

skrivit “till viss del” när integration enbart sker mellan historisk och nutida data. Jämför vi 

Akademiska med Karolinska ser vi två olika typer av Information Integration. Den förstnämnde 

verksamheten integrerar endast sin historiska data med ny data inom organisationen medan 

Karolinska Solna har integrerat data med Karolinska Huddinge i form av ett gemensamt 

datalager. Exemplet är det enda vi har påträffat där olika sjukhusfilialer arbetar med integrerad 

information.   

 

Insight Creation är den förmåga som minst kunde identifieras hos sjukvårdsverksamheterna. 

Karolinska och Akademiska är de enda verksamheterna i vår studie som påvisade denna 

förmåga. Att förstå historiska händelser och baserat på dem förutse nya händelser och därmed 

fatta värdefulla beslut, är något Ashrafi, Kelleher & Kuilboer (2014) beskriver i litteraturen 

som förmågans syfte. Karolinska och Akademiska är i behov av att ta dessa beslut eftersom 

beslutsunderlag erbjuds användare i realtid under behandling av patienter, därför har de uppnått 

Insight Creation. Sabherwal & Becerra-Fernandez (2011) tar upp en faktor som Insight 

Creation ger upphov till, att snabba reflexer innebär att beslut tas snabbt. Sahlgrenska och 

Danderyd är inte behov att ta snabba beslut som Onkologkliniken och Karolinska, eftersom de 

främst plockar ut data periodvis. Därför behöver de inte skapa den insikten på ett sådant sätt 

som beskrivs i teorin.  

 

Den fjärde förmågan, Presentation/Communication Capability finns enligt oss mer eller mindre 

i alla verksamheter. Vid frågan på om kommunikationen har förändrats i verksamheten med 

hjälp av BI-verktygen har flera sagt att den har förbättrats. Noterbart är att man upplever det 

som mycket positivt att ha information att hänvisa till från verktygen när man kommunicerar 

med sina medarbetare. Däremot märker vi att Presentation-aspekten inom denna förmåga kan 

utvecklas i de flesta verksamheterna. Ashrafi, Kelleher & Kuilboer (2014) menar att BI 

historiskt sett främst använts av IT-specialister, men idag är olika former av BI-applikationer 

tillgängliga för alla typer av medlemmar i en organisation. Här ligger Karolinska och 

Akademiska i framkant då information presenteras direkt till medarbetare i deras arbete. 

Däremot kan Sahlgrenska och Danderyd utvecklas inom detta och låta enskilda medarbetare 

arbeta med BI-verktygen. Visserligen har man i dagsläget inget riktigt behov av det enligt hur 

man idag arbetar med sin applikationer, men i framtiden kan och bör enskilda medarbetare 

integrera dessa verktyg i sitt arbete för ännu bättre nyttjande av BI. 
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6 Slutsats 

I följande del kommer slutsatsen av undersökningen att framställas och det ges även förslag på 

vidare forskning inom de områden vi undersökt. 

6.1 Svar på frågeställningar 

Hur påverkas verksamheter inom svensk sjukvård vid användandet av Business Intelligence? 

 

Verksamheterna vi har undersökt har påvisat de effekter som står beskrivet i teorin. De har 

antingen fått effekter inom ekonomi & produktivitet, arbetsbelastning & effektivitet, kliniska 

arbetet, sjukvårdsprocesser, eller användarnas uppfattning. Två av de olika avdelningarna har 

dock visat sig ha alla de effekter som identifierats. Tre verksamheter i vår studie har påvisat 

effekter inom sjukvårdsprocesser där de tydligen kunde förändra sitt sätt att arbeta och därmed 

förbättra verksamheten. Inom produktivitet och ekonomi har det konstaterats effekter hos tre 

verksamheter eftersom de har satsat på BI-system som först och främst förbättrar den delen. 

När det gäller arbetsbelastning och effektivitet har denna effekt påträffats i alla verksamheter. 

Denna effekt är den effekt verksamheterna mest strävar efter och därför också en av de mest 

konstaterade. Det har tydligt visats att går det att effektivisera de anställdas arbete med hjälp av 

BI och därmed minska arbetsbelastningen. Kliniska effekter till följd av BI har i 

undersökningen påträffats i mindre skala än tidigare nämnda effekter. Visserligen uppgav tre 

verksamheter att de uppnått någon form av kliniska effekter men det kan konstateras att dessa 

effekter inte är lika omfattande som andra effekter. Alla verksamheter upplevde införandet av 

BI som positivt vad gäller användarnas uppfattning. Det man var nöjd med förutom konkreta 

effekter som beskrivs ovan var främst att kommunikationen inom verksamheterna förbättrats 

tack vare informationen som presenteras av BI-verktygen.  

 

Vilka Förmågor (Capabilities) har verksamheter inom sjukvården erhållit? 

 

Samtliga verksamheter har uppnått den första grundläggande förmågan, Organizational 

Memory. Alla lagrar data över tid på ett eller annat sätt som de kan komma åt via BI-verktygen. 

Däremot har inte alla verksamheter erhållit den andra förmågan Information Integration, i alla 

fall inte fullt ut. Eftersom integration av information kan gälla inom eller mellan organisationer 

har vi sett att Akademiska & Danderyd endast integrerar information inom sina verksamheter 

medan Sahlgrenska och Karolinska har kommit steget längre och har integrerat information 

mellan olika enheter och sjukhus. Insight Creation är som den minst identifierade förmågan i 

verksamheterna och återfinns på Akademiska och på Karolinska. Sahlgrenska och Danderyd 

menar att man inte arbetar med sina BI-verktyg på ett sätt som möjliggör förutseende agerande. 

Presentation/Communication finns i alla verksamheter även om det existerar variationer i hur 

det tar sig form. Akademiska har kommit långt med denna förmåga då enskilda medarbetare 

interagerar med BI-verktyget i verksamheten. I de andra verksamheterna existerar inte denna 

interaktion, vilket främst beror på licenskostnader för QlikView-verktyget.  
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6.2 Validitet & Reflektion 

En vetenskaplig undersökning uppnår validitet när en lämplig forskningsprocess är tillämpad, 

när resultatet kan härledas från den insamlade datan och när de aktuella frågeställningarna är 

besvarade. Fyra kriterier finns för att bedöma forskning som bedrivs inom det Interpretativa 

Forskningsparadigmet.  

 

 Trovärdighet 

 Bekräftelsegrad 

 Pålitlighet 

 Överförbarhet  

 

Undersökning anses trovärdig eftersom diskussion och slutsats direkt kan härledas från 

resultatdelen. I bilaga 1 är intervjufrågor presenterade för läsare att ta del av för att det 

presenterade resultatet ska vara trovärdigt. Trovärdighet handlar även om hur undersökningens 

subjekt identifierats, det vill säga respondenterna. Det kan diskuteras hur pass objektiva 

respondenterna har varit då möjligheten finns att företagen bakom QlikView och RealQ 

påverkar respondentens svar då de har intressen i att deras system ska beskrivas i positiva 

sammanhang. En aspekt som också kan påverka studiens generaliserbarhet är att 

verksamheterna bara använt två olika BI-verktyg. Vad gäller QlikView anser vi att 

generaliserbarheten är god då företaget Qlik som tillhandahåller QlikView överlägset 

dominerar marknaden i Sverige (Lindström, 2013). Det som kan påverka trovärdigheten här är 

att RealQ i stort sett bara används av Akademiska. Eftersom det var relativt svårt att hitta 

respondenter tycker vi ändå att verksamheten var värd att undersöka även om inte BI-verktyget 

i fråga är representativt inom svensk sjukvård.   

 

Det kan även diskuteras kring om fel subjekt har valts ut för intervjuerna. Detta anses dock inte 

vara fallet eftersom de som intervjuades var de individer mest insatta i BI-systemen på varje 

sjukvårdsverksamhet. Hur vi kommit i kontakt med studiens subjekt förklaras i kapitel 2.3.2. 

Som läsare av studien är det enkelt att sätta sig in i materialet varför kriteriet bekräftelsegrad 

tycks vara uppnådd. Pålitligheten i studien är enligt oss god eftersom tillvägagångssätt klart och 

tydligt är dokumenterat i metodkapitlet. Datainsamling förklaras i kapitel 2.3 och intervjuer 

presenteras i kapitel 4 vilket ger läsaren en god översikt över hur vi gått tillväga. Resultatet av 

denna studie kan betraktas av andra sjukvårdsverksamheter och dessa komma med slutsatser 

att liknande effekter kan uppstå om de inför BI. Fallstudierna har inte genomförts hos unika 

verksamheter vilket är ett tecken på överförbarhet (Oates, 2006).  

 

Vi har under arbetets gång fått erfara att intervjuer kan vara komplicerade att genomföra. Under 

alla intervjutillfällen har respondenterna haft tendenser att börja prata om irrelevanta ämnen. 

Det har medfört att analysen av insamlad empiri blivit extra ansträngande eftersom mycket 

oanvändbart material förkastats. Trots detta anser vi att empirin varit fullt tillräcklig både i 

omfång och innehåll för undersökningens syfte. Utifrån undersökningens aktuella tidsram anser 

vi vår metod vara mest lämpat för att besvara frågeställningarna. Det kan dock diskuteras hur 

pass generaliserbar undersökningen är då endast fyra verksamheter undersökts. För att öka 

generaliserbarheten skulle ett större antal verksamheter undersökts, vilket hade möjliggjort 

insiktsfulla jämförelser mellan olika typer av verksamheter. 
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6.3 Förslag på vidare forskning 

Den här studien undersöker effekter av BI inom svensk sjukvård genom en kvalitativ 

forskningsstrategi. Fyra intervjuer på ca en timme styck har genomförts med olika verksamheter 

för att hitta effekter i respektive verksamhet. För framtiden vore det intressant att djupdyka i en 

verksamhet genom en fallstudie där flertalet respondenter intervjuas och verksamheten 

undersöks under en längre tidsperiod. Genom djupare undersökningar av verksamheter kan 

kunskap uppstå som denna uppsats inte berör, exempelvis kunskap om varför vissa effekter 

uppstår och andra inte, eller hur man som sjukvårdsverksamhet bör agera för att uppnå vissa 

effekter. En mer detaljerad undersökning om sambandet mellan effekter och förmågor upplevs 

även det vara intressant för framtida forskare att genomföra. Det vore även intressant att genom 

kvantitativa undersökningar på ett mycket bredare plan än denna studie undersöka ämnet via 

enkätundersökningar utskickade till ett stort antal sjukvårdsorganisationer för att erbjuda 

generaliserande kunskap i högre grad än denna studie.     
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8 Bilagor 

Bilaga 1 

 

I denna bilaga kommer intervjufrågor att tas upp. Varje intervjufråga från varje intervju 

kommer inte att beskrivas eftersom intervjuerna genomfördes semi-strukturerat vilket innebär 

att följdfrågor ställdes specifika för respektive intervju. Det är inte relevant för arbetet att 

beskriva varje intervju med följdfrågor i detalj och därför kommer generella frågor/teman tas 

upp i denna bilaga. 

 

Introduktionsfrågor  

Får vi spela in intervjun? 

 

Kan ni berätta lite om er själv/själva och er roll i verksamheten? 

 

Får vi använda era namn i uppsatsen? 

 

Kan ni berätta lite om verksamheten? 

 

Huvudfrågor 
 

Kan ni berätta lite om varför ni använder BI? 

 

Kan ni berätta lite övergripande om hur det har påverkat er verksamhet? 

 

Hur har det påverkat det kliniska arbetet? 

 

Hur har det påverkat arbetsprocesser/arbetssättet i verksamheten? 

 

Hur har det påverkat produktionen? 

 

Hur har det påverkat verksamheten ekonomiskt? 

 

Hur har det påverkat arbetsbelastningen i verksamheten? 

 

Hur ser ni i verksamheten på att ni använder sådana tekniker? 

 

Kan applikationen aktivt uppmana läkare att agera på ett visst sätt?  

 

Har applikationen möjliggjort att ni kan förutse vissa händelser? 

 

Hur har applikationen påverkat verksamhetens medlemmar att kommunicera? 

 

Vilka använder applikationen? 

 

Hur delar/mottar ni data med andra verksamheter eller enheter? 
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Hur och vart lagras datan ni för in i systemet? 

 

Från vilka källor hämtar ni in datan till applikationen? 

 

Över hur lång tid har information sparats där (dvs. hur gammal är den äldsta informationen)? 

 

Kommer patienter i kontakt med systemet i någon form? 

 

Hur upplevs motivationen att använda systemet i verksamheten? 


