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Abstrakt 
Titel: Patient Data Management System (PDMS) – Anestesi- och 
intensivvårdspersonalens upplevelser av implementering och arbete med PDMS. 
Bakgrund: Dagens och framtidens sjukvård innebär en ökande användning av digitala 
system i omvårdnaden. Patient Data Management System (PDMS) är ett kliniskt 
informationssystem och beslutsstöd som implementeras allt mer på svenska sjukhus. 
Tidigare forskning visar på skilda upplevelser av digitala systems påverkan på 
omvårdnaden, arbetsbelastning och tidsåtgång. Syfte: Syftet är att beskriva anestesi- 
och intensivvårdspersonalens upplevelser av implementering och arbete med PDMS. 
Metod: Studien genomfördes som en intervjustudie med kvalitativ ansats. Resultat: I 
resultatet framträder fyra teman, införandeprocessen, användarvänlighet, 
informationsöverföring samt patientsäkerhet. Dessa fyra teman skildrar vårdpersonalens 
upplevelser av införandet och arbetet med PDMS. Konklusion: PDMS implementeras 
på allt fler sjukhus i Sverige. Vårdpersonalen anser att det är mycket viktigt med 
information och utbildning inför implementeringen av PDMS. Helhetssynen på 
sjukhusets datasystem är viktigt då det framkommer att olika system inte alltid 
kommunicerar med varandra. Det leder till ökad arbetsbelastning och ökad risk för 
patientsäkerheten. Mer forskning om PDMS påverkan på omvårdnadsarbetet och 
patientsäkerheten behövs. 
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Abstract 
Title: Patient Data Management System (PDMS) – Anesthesia- and intensive care staff 
experiences of implementation and work with PDMS. 
Background: Todays and future healthcare means an increasing use of digital systems 
in nursing care. Patient Data Management System (PDMS) is a clinical information 
system and clinical decision support which is implemented in swedish hospitals. 
Previous research shows different experiences of digital systems impact on nursing 
care, workload and patient safety. Aim: The purpose was to describe anesthesia- and 
intensive care unit staff experiences of implementation and work with PDMS. Method: 
The study was conducted by interviews with a qualitative approach. Results: In the 
result four themes appear, process of introduction, serviceability, transfer of information 
and patient safety. The four themes depict the anesthesia- and intensive care unit staff 
experiences of the implementation and work with PDMS. Conclusion: PDMS is 
implemented in an increasing number of swedish hospitals. The anesthesia- and 
intensive care unit staff consider it very important with information and education 
before implementation of PDMS. The comprehensive view on the hospitals computer 
system is important due to the fact that these systems appear not to always be in 
synchronization with each other. That leads to an increased workload and also an 
increased risk regarding patient safety. More research on the PDMS impact on nursing 
and patient safety are needed. 
 
Keyword  
Patient Data Management System, patient safety, implementation, transfer of 
information, serviceability, anesthesia, intensive care, healthcare professionals. 
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1 Introduktion 
Ett sjukhus i södra Sverige planerar att införa ett kliniskt informationssystem. Före införandet 
av det nya systemet har de för avsikt att göra en behovsinventering för att åskådliggöra de 
nödvändiga åtgärder som kan bli aktuella. De vill undersöka vilka behov personalen har inför 
en så stor implementering som ett systemskifte innebär. Med anledning av det skickades en 
förfrågan till Linnéuniversitetet för rekrytering av studenter inom specialistutbildningarna 
anestesi- och intensivvård. Målet är att undersöka hur implementering och arbete av ett 
kliniskt informationssystem upplevdes på ett annat sjukhus. Författarna ville gärna medverka i 
detta utvecklingsarbete och tackade ja till förfrågan. Författarna kommer med tanke på 
teknikutvecklingen i den framtida yrkesrollen sannolikt att möta liknande system. Författarna 
har erfarenhet av medicinteknisk utrustning och olika journalsystem men inte av kliniskt 
informationssystem vilket lade grunden för engagemanget.  
 
2 Bakgrund 
2.1 Patient Data Management System 
Patient Data Management System (PDMS) är ett kliniskt informationssystem och beslutsstöd 
(PHILIPS Intellispace, 2015). Clinical Information Systems (CIS) är ett samlingsnamn på 
kliniska informationssystem. En definition av CIS och därmed även för PDMS är ett 
datasystem som samlar data från patienter, vårdpersonal eller andra system och som sedan 
presenterar dessa uppgifter för personalen som bedömningsunderlag (Mason & Leong, 2016). 
Dock finns det inte någon enhetlig terminologi i litteraturen för dessa system (Meyfroidt, 
2009). Andra benämningar på kliniska informationssystem som kan förekomma är electronic 
medical record (EMR), anaesthesia information management system (AIMS), intensive care 
information system (ICIS). PDMS funktion innebär att patientens vitalparametrar överförs 
från den medicintekniska övervakningsutrustningen till den elektroniska patientjournalen. Det 
sker framför allt automatiskt men viss information kan även föras in manuellt av 
vårdpersonal. På så sätt kan PDMS ersätta pappersjournalen. PDMS kan integreras med andra 
IT-system som laboratorie- och röntgensvar. På så sätt kan patientdata sammanställas på ett 
överskådligt och strukturerat sätt och bidra till kliniskt beslutsstöd (PHILIPS Intellispace, 
2015). Det är en fördel om patientdata förs in automatiskt då det generellt kan minska risken 
för fel men även minska arbetsbelastningen för vårdpersonalen. Eventuella nackdelar med 
PDMS kan vara brister i datasystemet, t.ex. felberäkningar eller alarmsystem som inte 
fungerar. Svårigheter att använda systemet kan leda till sämre effektivitet och större 
datahaverier kan också skapa problem (Mason & Leong, 2016). Tillgängligheten till 
patientdata ökar och läkare kan t.ex. utan att vara fysiskt närvarande hos patienten ta del av 
uppdaterad informationen om patienten via en dator som inte är placerad intill vårdplatsen 
(ibid.). 
 
2.2 Styrdokument 
Patientsäkerheten styrs av patiensäkerhetslagen, som syftar till att främja säkerheten i vården 
så att så få som möjligt drabbas av vårdskador. Definitionen av patientsäkerhet är enligt denna 
lag skydd mot vårdskada (SFS 2010:659). Socialstyrelsens författningssamling styr genom 
sina föreskrifter användningen av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården 
(Socialstyrelsen, 2013). Föreskrifterna gäller tillämpningsområdet medicintekniska produkter 
och dess användning på patient eller vid analys av prov från patient. Föreskrifterna gäller även 
för informationssystem som är anslutna till medicintekniska produkter. Definitionen på 
medicinskteknisk produkt är enligt Socialstyrelsens författningssamling (2013) en produkt 
som används för att ”påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom, påvisa, 
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övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller ett funktionshinder, undersöka, 
ändra eller ersätta anatomi eller en fysiologisk process, eller kontrollera befruktning”. 
Definitionen på informationssystem är enligt författningssamlingen ”ett system som insamlar, 
bearbetar, lagrar eller distribuerar och presenterar information” (ibid). 
 
Patientuppgiftslagens syfte är att skydda människors personliga integritet från att kränkas 
genom behandling av personuppgifter. Personuppgifter är all form av information som 
indirekt eller direkt kan sammankopplas med en fysisk levande person (Personuppgiftslag 
(1998:204). Enligt patientuppgiftslagen paragraf 18 får känsliga personuppgifter behandlas 
för hälso- och sjukvård om behandlingen är nödvändig för förebyggande hälso- och sjukvård, 
medicinska diagnoser, vård, behandling eller administration av hälso- och sjukvård. De som 
abetar inom hälso- och sjukvård och omfattas av tystnadsplikten får behandla känsliga 
personuppgifter (ibid.). 
 
2.3 Säker vård 
En av sjuksköterskans kärnkompetenser är säker vård. Specialistsjuksköterskan har en viktig 
och central del i patientsäkerhetsarbetet. Inom vården används regelbundet medicintekniska 
produkter. En del specialiteter använder det mer än andra. Anestesi- och intensivvård är 
sådana specialiteter som bedriver högteknologisk vård. Medicinsk teknik har och fortsätter 
utvecklas snabbt och har därmed förändrat den delen av vården radikalt. För att kunna bedriva 
säker vård krävs att de medicinsktekniska produkterna används på föreskrivet sätt och för det 
ändamål de är avsedda för samt att personalen följer de manualer och beskrivningar som 
finns. Anledningar till avvikelser i samband med medicintekniska produkter kan vara både 
bristande rutiner och bristfällig kunskap om den medicintekniska produkten samt dess 
användningsområde (Öhrn, 2013). För att undvika säkerhetsrisker är det viktigt att personalen 
har rätt och tillräcklig utbildning angående den utrustning som ska hanteras och därmed 
kompetens för att kunna utföra sina arbetsuppgifter (ibid.). Patientsäkerhet är även en 
kvalitetsindikator på god vård både i Sverige och internationellt (ibid.). Kvalitetsindikatorn 
patientsäkerhet ingår i nationella indikatorer för god vård (SFS 1998:204). En av 
grundstenarna i allt kvalitetsarbete är patientsäkerhet. Säkerhetsarbete bygger på ett aktivt 
riskförebyggande. Exempel på sådana processer är ”system som säkerställer att hälso- och 
sjukvårdspersonal har adekvat kompetens och att den upprätthålls” samt att ”rutiner som 
säkerställer att endast ändamålsenliga och säkra tjänster, produkter och tekniker används” 
(ibid.). 
 
2.4 Implementering 
Implementering är ett tillvägagångssätt som används när nya metoder eller system ska införas 
i en verksamhet. Om kunskap om implementering används har det en positiv effekt, samt fler 
förändringsarbeten blir genomförda inom en treårs period (Socialstyrelsen, 2012). Faserna i 
implementeringsarbetet är behovsinventering, införande, användning och vidmakthållande. 
Förändringsarbete startar med en behovsinventering som som innebär en inventering av vilka 
behov verksamheten har. När det är gjort påbörjas införandet. För att lyckas med införande 
krävs undervisning som inkluderar både övningar och återkoppling. Inför det arbetet måste 
resurser ses över. Det behövs lokaler, tid och material. När den nya metoden ska användas 
innehåller den delar som utgör essensen som benämns kärnkomponenter. Att använda 
kärnkomponenterna på rätt sätt är viktig del av implementeringen. Endast om 
kärnkomponenterna används på rätt sätt kan det påstås att metoden har implementerats 
korrekt. Vidmakthållande innebär att mer än hälften av de professionella använder den nya 
metoden på avsett sätt. Först då går det att säga att metoden är implementerad (ibid.). 
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2.5 Tidigare forskning 
Forskning visar att teknik och då framför allt ny teknik har lett till olika upplevelser hos de 
sjuksköterskor som handhar utrustningen. Sjuksköterskor som arbetade på 
intensivvårdsenheter där patienterna vårdades med teknik som var livsuppehållande beskrev 
att de kände stress och oro inför situationen samt tvivlade på sin egen kompetens angående 
den tekniska utrustning som användes. Det var framför allt ny teknisk utrustning som 
orsakade osäkerhet (Kongsuwan & Locsin, 2010; Tunlind, Granström & Engström, 2014). I 
samband med den osäkerhet som uppstod fanns även en rädsla för att något skulle gå fel som i 
sin tur kunde få en negativ effekt på patienternas tillstånd (Tunlind et al., 2014). 
Sjuksköterskorna upplevde även att deras fokus flyttades från patienten och mot den tekniska 
utrustningen. Det blev en distraherande faktor i relationen med patienten (Kongsuwan & 
Locsin, 2010; Tunlind et al., 2014). De mer erfarna sjuksköterskorna förväntades ha kunskap 
om tekniken för att de var just erfarna. När ny teknik infördes kunde det innebära att de 
erfarna inte kunde mer än de nyare sjuksköterskorna (Kongsuwan & Locsin, 2010). Den 
tekniska utrustningen kunde upplevas både positivt och negativt i patientarbetet. I vissa delar 
kunde utrustningen underlätta och spara tid och det var både vid monitorering och vid 
infusioner som den tidsvinsten uppstod. Tunlid et al. (2014) fann i en studie att utrustningen 
kunde vara ett hinder vid omvårdnaden. Särskilt tydligt blev detta om patienten var kopplad 
till mycket utrustning, något som innebar svårigheter vid vändningar eller andra åtgärder som 
krävde ändringar i patientens position. Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde den tekniska 
utrustningen som ett komplement samt att det var en hjälp till den kliniska bedömningen av 
patienten. De beskrev också att omvårdnaden blev säkrare och bättre på grund av att 
översikten av patientens parametrar blev bättre med hjälp av den tekniska utrustningen (ibid.). 
 

I frågan om hur kliniskt informationssystem påverkar tiden som vårdpersonal avsätter till 
dokumentation respektive ägnar sig åt direkt patientvård så framkom det ingen klar bild. Vid 
introduktion av kliniskt informationssystem tycktes det som att bland annat vårdpersonalen 
ska kunna avsätta mindre tid med att dokumentera och få mer tid att ägna sig åt direkt 
patientvård. I studier som är genomförda för att studera dessa förhållanden framkom skiftande 
resultat. Resultaten visade ingen entydig bild utan varierade från att tiden för 
dokumentationen minskade, förblev oförändrad eller till att den i vissa fall ökade. 
Motsvarande förhållande gällde för den tid som spenderades på direkt patientvård (Mador & 
Shaw, 2009). 
 
I en studie av Stevenson & Nilsson (2012) ville författarna undersöka hur sjuksköterskor på 
ett sjukhus i södra Sverige uppfattade elektroniska patientjournaler ur ett 
patientsäkerhetsperspektiv. Resultatet visade att sjuksköterskorna ansåg att det var svårt att 
veta var vitalparametrar skulle dokumenteras eftersom det fanns många ställen som 
mätvärdena kunde föras in i, vilket ansågs som en svaghet för patientsäkerheten. Fler 
svagheter var att det upplevdes svårt att få en ordentlig patientöversikt och att det därför 
krävdes många klick inne i systemet för att få fram alla viktiga patientuppgifter vilket blev 
tidskrävande. Styrkor för patientsäkerheten ansågs vara möjligheten att fler av vårdpersonalen 
kunde läsa samma journal samtidigt, förbättrad översikt i läkemedelsmodulen, färre papper att 
hålla reda på och att registreringar som gjordes gällande allergi, överkänslighet och varningar 
för alltid stannade kvar i journalen. 
 

En viktig komponent vid medicinska felbehandlingar var felaktiga ordinationer. Det var 
framför allt när dessa var handskrivna som dessa problem uppstod. Felaktiga och otydliga 
ordinationer var en patientsäkerhetsrisk. Införande av elektroniska journalsystem hade positiv 
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påverkan på ordinationernas tydlighet, fullständighet och spårbarhet och ökade därmed 
patientsäkerheten (Ali, Barrow & Vuylsteke, 2009). 
 

Yontz, Zinn & Schumacher (2015) undersökte i sin studie vad sjuksköterskor som arbetade 
perioperativt på ett sjukhus i USA tyckte om elektroniska patientjournaler. Resultatet visade 
att majoriteten av sjuksköterskorna upplevde att elektroniska patientjournaler hade många 
fördelar och var ett bra redskap för dokumentationen. Faktorer som ansågs som problematiska 
kunde vara att systemet var långsamt, låste sig eller inte fungerade. Det fanns skillnad mellan 
yngre och äldre sjuksköterskors attityder där de äldre sjuksköterskorna generellt var mindre 
accepterande till elektronisk journalföring än sina yngre kollegor. 
 

I en studie som undersökte tillfredställelsen före och efter implementering av ett nytt 
informationssystem visade det sig att tillfredställelsen ökade på vissa punkter och var i stort 
sett oförändrade i andra hänseenden. Dock minskade inte tillfredställelsen i arbetet med det 
nya systemet jämfört med det gamla. Något av det som upplevdes positivt var att tillgången 
till information blev bättre och det blev lättare att hitta den. Även kvalitén på informationen 
upplevdes som bättre liksom användbarheten av informationssystemet (Mills, Hitchins, 
Woods & Summers, 2015). 
 
När ny teknik för informatonsinsamling och överföring på elektronisk väg infördes inom 
hälso och sjukvård var motiveringen att arbetet skulle underlättas och förbättras. Dock visade 
den tidigare forskningen att det inte alltid var på det sättet. Upplevelserna av det nya var både 
positivt och negativt. Inför ett införande av ny teknik som kliniskt informationssystem var det 
viktigt att inventera vilka behov som fanns för att implementeringen skulle kunna genomföras 
och bli lyckad. Det var också viktigt att vara medveten om hur ny teknik upplevdes och vad 
dess fördelar och brister var för undvika att misslyckas med implementeringen samt att arbetet 
med den nya tekniken ur ett långsiktigt perspektiv skulle fungera på ett tillfredställande sätt. 
Tidigare forskning inom området visade att många var postiva till de fördelar den nya 
tekniken förde med sig i form av ökad kvalité och minskad risk för fel. Patientsäkerheten 
stärktes. Dock underlättades inte alltid det praktiska arbetet med den nya tekniken. Bristande 
kunskap, användarvänlighet och överblick kan försvåras. Detta var viktiga aspekter att 
undersöka innan ett införande av ett nytt system. 
 
3 Teoretisk referensram 
Miljön har en framträdande del i Roys (2009) adaptionsmodell på grund av att det är utifrån 
miljön stimuli kommer och i förhållande till stimuli sker adaption. Människan ställs inför nya 
utmaningar hela tiden eftersom miljön runt omkring ständigt förändras. Det är viktigt att 
kunna utvecklas utifrån de förändringar som sker i omgivningen runt människan. Ett av de 
vetenskapliga antaganden i adaptionsmodellen är att ”medvetenhet och mening är uttryck för 
människans ömsesidiga integration med världen” vilket grundar sig i den föränderliga miljön 
(Roy, 2009). När helt ny och omfattande informationsteknik införs inom hälso- och sjukvård 
berör det alla de människor som ska arbeta med det. De ställs inför för helt nya utmaningar i 
sitt arbete och får nya arbetsuppgifter. Deras arbetsmiljö förändras på ett radikalt och 
omfattande sätt. Roy (2009) beskriver människor som adaptiva system som reagerar på yttre 
stimuli och därefter anpassar sig och integreras i den nya miljön. När människor inom hälso- 
och sjukvården står inför stora förändringar är det viktigt att de har kraft och och får möjlighet 
att adaptera sig till den nya miljön. 
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Systemteorin har helhetstänkande som grundbegrepp och det är det som ska stå i centrum. Det 
innebär att se världen i helheter. För att skapa ett bra och fungerande system måste 
komponenterna kombineras på rätt sätt, ett mönster ska framträda. Hela systemet måste tas i 
beaktande och det går aldrig att frigöra den enskilda delen helt från helheten. Inom 
systemtänkandet är det samspelet mellan strukturen och funktionen som är intressant oavsett 
innehållet. Inom systemteorin är information en viktig grund för förändring. Den som vill 
förändra något har till uppgift att presentera informationen för mottagaren då det är hos denne 
förändringen sker. Informationen ska sedan prövas av mottagaren istället för att den redan är 
ett beslut som mottagaren ska förhålla sig till. Att vara kapabel att leva med störningar, 
variabilitet och osäkerhet är en förutsättning för att klara sig bra i en värld som är i ständig 
förändring (Öquist, 2013). När stora förändringar ska implementeras i sjukvården är 
helhetstänkande en viktig aspekt. Om inte beslutsfattarna tar hänsyn till helheten riskerar 
samarbetet mellan de olika enheterna att fallera. Det i sin tur kan leda till nedsatt funktion för 
stora delar av sjukhuset vilket i slutändan drabbar patienterna. Även om enheterna på 
sjukhuset har olika behov för att bedriva sin vård kan patienternas vårdförlopp löpa mellan 
dem och ur patientperspektivet blir helheten och samarbetet viktigt. Öquist (2013) beskriver 
att information är viktigt vid förändringar. Ett stort systemskifte som ett nytt tekniskt 
informationssystem innebär att medarbetarna måste förberedas med utbildning och övning 
annars riskerar implementeringen att misslyckas. Bristfällig utbildning av sjukvårdspersonal 
kan äventyra patientsäkerheten. Utifrån dessa vårdvetenskapliga perspektiv går det att arbeta 
med förändringar i patient- och vårdmiljö. 
 
4 Problemformulering 
En stor del av framtidens sjukvård kräver digitalt stöd. Ett av de mest teknikintensiva 
områdena är anestesi- och intensivvården. Patient Data Management System (PDMS) är ett 
digitalt stöd som används i allt större omfattning inom anestesi- och intensivvård. Systemets 
funktion är att registrera och spara mätvärden i realtid från medicinteknisk utrustning som är 
kopplad till patienten. Dessa mätvärden kan läsas av i form av kurvor, grafer och tabeller. 
Systemet fungerar även som ett kliniskt beslutsstöd för användarna.Att införa ett digitalt 
kliniskt informationssystem innebär en stor förändring för personalens dokumentation. All 
pappersdokumentation försvinner, något som kan skapa osäkerhet bland personalen som ska 
ansvara för det digitala stödet och dokumentationen. Innan fler sjukhus inför PDMS är det 
önskvärt med en utvärdering från erfarna PDMS-användare för att kunna identifiera positiva 
och negativa upplevelser med systemet. Detta kan förhoppningsvis bidra till att införandet 
sker på så bra och säkert sätt som möjligt. 
 
5 Syfte 
Syftet var att beskriva anestesi- och intensivvårdspersonalens upplevelser av implementering 
och arbete med Patient Data Management System. 
 
Frågeställningar:  
- Vilka faktorer ansåg personalen problematiska vid implementeringen?  
- Hur upplevde personalen det att arbeta med PDMS?  
- Vad upplevde personalen svårt i övergången till det nya systemet?  
- Fanns det några skillnader i upplevelsen av PDMS mellan personal som arbetade på en 
intensivvårdsavdelning och de som arbetade på operation?  
- Upplevde personalen att förändringen påverkade patientsäkerheten? 
- Har PDMS underlättat arbetet för personalen inom anestesi- och intensivvården? 
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6 Metod 
6.1 Design 
Studien genomfördes med en kvalitativ design. Analys och beskrivning av vårdpersonalens 
uppleveser av PDMS har varit centrala för studien. Till vårdvetenskapliga studier som handlar 
om att studera mänskliga upplevelser lämpar sig kvalitativa forskningsmetoder eftersom dessa 
har som syfte att beskriva, förklara samt fördjupa förståelsen för människors upplevelser och 
uppfattningar (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Analys och beskrivning av fenomenet 
har skett på ett så neutralt sätt som möjligt. Studiens ansats kan därmed förklaras som 
induktiv (Priebe & Landström, 2012). Ord är ofta det bästa sättet att beskriva fenomen där 
människors upplevelser, erfarenheter och uppfattningar ligger till grund för forskningen 
(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 
 
6.2 Urval 
Enligt Henricson & Billhult (2012) är förutsättningarna vid urval till kvalitativa studier att 
deltagare måste ha erfarenhet av det fenomen som avses att undersökas. För att få 
variationsrika berättelser är det önskvärt med spridning t.ex. i ålder och kön. Ett strategiskt 
urval innebär att personer som kan tillföra kunskap om ett fenomen väljs ut till studierna 
(ibid.). För att få växlingsrika berättelser om fenomenet som kan besvara studiens syfte valdes 
ett strategiskt urval som inkluderade olika yrkesgrupper (Henricson & Billhult, 2012; Polit & 
Beck, 2012). Förfrågan från uppdragsgivaren till studien var att undersöka hur användare 
inom anestesi- och intensivvården upplevde det att arbeta med PDMS. Då fler yrkesgrupper 
än sjuksköterskor använder PDMS valdes inklusionskriterierna från enbart sjuksköterskor till 
läkare, undersköterskor och grundutbildade- och specialistutbildade sjuksköterskor 
verksamma inom anestesi- och intensivvårdsenheterna på ett sjukhus i södra Sverige. Vidare 
skulle forskningspersonerna ha erfarenhet av att arbeta med och deltagit i införandet av 
PDMS. 
 
Ett informationsbrev med en förfrågan om att få genomföra studien skickades ut till 
verksamhetschefen på anestesikliniken som gav sitt godkännande. Kontaktpersoner på 
respektive avdelning valde ut deltagare utifrån inklusionskriterierna. Deltagarna fick sedan ta 
del av ett informationsbrev Samtliga deltagare som valdes ut och tackade ja till att medverka i 
studien fick skriva på en samtyckesblankett. 
 
Totalt deltog tio personer i studien, sju kvinnor och tre män. Deltagarna bestod av två 
undersköterskor, fyra intensivvårdssjuksköterskor, två anestesisjuksköterskor och två 
specialistläkare. Deltagarnas ålder varierade från 37 till 65 år med ett medelvärde på 54,1 år. 
Deras yrkeserfarenhet skiftade mellan 5 och 44 år med ett medelvärde på 28,2 år. De hade 
varit verksamma på kliniken från 3 till 27 år, medelvärdet var här 18,3 år. 
 
6.3 Datainsamling 
När forskare söker beskrivningar av fenomen eller situationer kan intervjuer användas som 
datainsamlingsmetod (Danielson, 2012a). Enligt Wibeck (2012) är det vanligaste sättet att 
samla in kvalitativa data genom intervjuer. Författarna hade från början planerat att 
genomföra fokusgruppsintervjuer som datainsamlingsmetod. Fokusgrupper var inte praktiskt 
möjligt för verksamheten och därför valdes istället individuella intervjuer som 
insamlingsmetod. Kvalitativa forskningsintervjuer sker vanligtvis genom att använda någon 
form av struktur med en eller flera öppna frågor eller frågeområden (Danielson, 2012a). När 
forskare använder öppna frågor/frågeområden i semistrukturerade intervjuer är det ett stöd att 
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använda en intervjuguide (ibid.; Polit & Beck, 2013). Intervjuguiden är ett sätt att täcka in 
forskningsfrågorna (Danielson, 2012a). En intervjuguide med öppna frågor och stödord 
utformades och användes under intervjuerna som ett hjälpmedel och för att kunna få med 
samtliga forskningsfrågor. 
 
Materialet samlades in under februari 2017. Samtliga deltagare medverkade i individuella 
intervjuer. Nio av intervjuerna genomfördes i avskilda lokaler i anslutning till deltagarnas 
arbetsplats inne på sjukhuset. Författarna intervjuade då självständigt tre respektive sex 
deltagare. Samtalen spelades in med diktafoner som tillhandahölls av sjukhuset. Som säkerhet 
mot eventuella tekniska problem spelades intervjuerna även in med mobiler som var inställda 
på flygplansläge. Då det var svårt att få till den sista intervjun som en fysisk träff 
genomfördes den istället som en telefonintervju ungefär en vecka senare. Författaren som 
tidigare hade intervjuat minst antal deltagare på sjukhuset ansvarade för telefonintervjun. För 
att skapa en avslappnad miljö småpratade författarna med deltagarna innan intervjuerna 
startade (Thomson, 2010). Därefter presenterades studien och deltagarna fick ta del av 
muntlig och skriftlig information om studien och gavs möjlighet till att ställa frågor. 
Deltagarna fick sedan skriva på ett samtyckesformulär. Deltagaren som medverkade i 
telefonintervjun mailades samma information som tidigare deltagare erhållit. Deltagaren 
mailade tillbaka ett bifogat foto med det underskrivna samtyckesformuläret. Samtalet spelades 
in med mobilen som användes i samtalet och med en surfplatta som extra resurs. Intervjuerna 
startade med att deltagaren fick besvara deras 1. Yrkeskategori, 2. Yrkeserfarenhet (totalt och 
på kliniken) och 3. Födelseår. Som inledning ställdes sedan den öppna frågan: "Kan du 
berätta hur implementeringen förbereddes?". Beroende på deltagarnas svar ställdes ibland 
följdfrågor för att ge möjlighet att fortsätta skildra deras berättelser med mer detaljer och djup 
(Danielson, 2012a). Längden på intervjuerna skiftade från 15 till 37 min. 
 
6.4 Dataanalys 
Redan dagen efter att intervjuerna var klara lyssnades de igenom och anteckningar fördes. 
Danielson (2012a) menar att det kan vara värdefullt att lyssna av intervjuerna i nära 
anslutning till eller redan samma dag. Intervjuaren har då lättare att minnas deltagarens 
kroppsspråk i samband med gester och känslouttryck. Anteckningarna kan sedan vara 
fördelaktigt under analysarbetet (ibid.). Författarna diskuterade hur analysprocessen skulle gå 
till. Täta telefonkontakter brukades under hela analysprocessen för att uppnå ett likvärdigt 
tillvägagångssätt. Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant för att kunna återskapa 
samma nyanser som framkom under samtalen (ibid.). Den icke verbala kommunikationen kan 
inverka på den underliggande meningen i en konversation. Därför noterades även sådant som 
pauser, suckar och skratt (Graneheim & Lundman, 2004). Innehållsanalys är en analysmetod 
som kan användas både i kvalitativ och kvantitativ forskning. Lundman & Graneheim (2012) 
skriver att kvalitativ innehållsanalys använts inom omvårdnadsforskningen för att undersöka 
och förklara texter från dagböcker, observationsprotokoll och intervjuer. Kvalitativ 
innehållsanalys har till syfte att genom variationer identifiera likheter och skillnader i texter 
(ibid.). En kvalitativ innehållsanalys anses lämplig vid hantering av en mindre mängd 
datamaterial så som från ett mindre antal intervjuer (ibid.). Elo, Kääriäinen, Kanste, Pölkki, 
Utriainen & Kyngäs (2014) och Lundman & Graneheim (2012) förklarar att ansatsen till en 
kvalitativ innehållsanalys kan vara induktiv eller deduktiv. Induktiv ansats kan förklaras som 
en förutsättningslös analys av texter som berättar om människors levda upplevelser (Lundman 
& Graneheim, 2012). Med studiens syfte i beaktning valdes en kvalitativ innehållsanalys med 
induktiv ansats inspirerad av Graneheim & Lundman (Graneheim & Lundman, 2004). 
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Den kvalitativa innehållsanalysen består av analysenheter, domäner, meningsenheter, 
kondenserade meningsenheter, koder, kategorier och teman (Graneheim & Lundman, 2004; 
Lundman & Graneheim, 2012). Analysenheter förklaras som hela det material som analyseras 
i den kvalitativa innehållsanalysen. Intervjuerna i studien kan påstås vara analysenheterna. 
Den transkriberade skriften lästes noggrant igenom flera gånger. För att forma ett mer 
lättöverskådligt material noterade författarna stycken i texten som berörde specifika områden. 
Dessa utmärkande områden kallas domäner (ibid.). Det krävs en låg grad av tolkning för att 
hitta domäner. Låg grad av tolkning i texten benämns som manifest innehåll (Danielson, 
2012b). Utifrån domänerna delades textmassan sedan upp i olika meningsenheter. En 
meningsenhet sägs vara textinnehållet som genom ord eller meningar skapar ett sammanhang. 
Författarna försökte att inte skapa allt för stora eller för små meningsenheter. Eftersom 
meningsenheterna under analysprocessen kondenseras och abstraheras påpekas vikten av att 
ha en lagom stor textmassa (Danielson, 2012b; Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & 
Graneheim, 2012; Elo et al., 2014). Texten i meningsenheterna kortades sedan ned med fokus 
på att inte förlora textens huvudinnehåll. Denna process kallas kondensering. Textmassan som 
blir kvar betecknas som kondenserad meningsenhet. Innehållet från de kondenserade 
meningarna abstraherades och konstruerades till koder. Abstraktion innebär att innehållet i 
meningen tolkas på en högre nivå och sedan tilldelas en etikett/kod (ibid.). Författarna 
reflekterade flertalet gånger vid varje kodning och växlade mellan närhet och distans till 
materialet. Koder med liknande innehåll vävdes sedan samman till kategorier och 
subkategorier. Dessa steg kräver hög grad av tolkning och anses vara en del av det latenta 
innehållet (ibid.). 
 
Tabell 1: Exempel på analysförfarande. 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Subkategori Kategori 

”Alltså, jag undrar om vi 
(suck) minnet är ju 
jättebra! Men alltså jag 
undrar om vi inte hade 
lite (paus) dubbelt först, 
att vi körde både på 
papper och på ICCA då. 
Men under hur lång tid 
kan jag inte säga”. - 
Deltagare 1 
 

I början 
användes både 
pappersjournal 
och PDMS. 

Journalförings- 
System 

Dubbla 
journalsystem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övergång till 
nytt 
journalsystem 

”Vi var två på salarna de 
dagar som, jag tror det 
var den veckan och 
veckan efter kanske eller 
något sådant som man 
bemannande upp extra 
för att en skulle kunna 
jobba med det här 
journalsystemet och en 
skulle kunna ha hand om 
patienten och kunna 
turas om med det. Så att 
vi kunde känna att vi 
hade tid att kunna lära 
oss också då”. – 
Deltagare 3 

Ett par veckor 
bemannades det 
upp på salarna. 

Personaltäthet Ökad bemanning 
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Flera kategorier bildar en röd tråd som tillsammans leder fram till ett tema. Kategorierna 
binds samman till ett tema för att utgöra delar i ett större sammanhang (Elo et al., 2014; 
Danielson, 2012b; Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & Graneheim, 2012). Ett tydligt 
mönster framträdde när författarna träffades för att diskutera och ta del av varandras 
innehållsanalyser. Dialogerna ledde till att kategorierna utmynnade i fyra teman; 
införandeprocessen, användarvänlighet, informationsöverföring och patientsäkerhet. 
 
6.5 Förförståelse 
Thomson (2010) förklarar att förförståelse ses som antaganden om hur saker och ting är. En 
synonym som används till förförståelse är fördomar. Förförståelsen grundar sig till stor del på 
våra tidigare upplevelser och erfarenheter vilka är en följd av det levda livet. Vid kvalitativa 
studier kan forskarnas förförståelse genomsyra tolkningar av intervjustudierna. Det kan i sin 
tur ge en felaktig påverkan på forskningsresultatet. Ett sätt att skapa nya infallsvinklar till sin 
förförståelse kan vara att lära mer om fenomenet man avser att undersöka, vilket går att göra 
genom att fördjupa sig i den befintliga fakta som finns tillgänglig. 
 

Författarna till denna studie hade sedan tidigare ingen erfarenhet av att arbeta med PDMS. 
Författarna har dock genom arbetslivserfarenhet stött på olika journalsystem och teknisk 
utrustning vilket kan färgat deras förförståelse. En fördjupad kunskap om fenomenet erhölls 
via litteratursökning och diskussioner. Ett neutralt och öppet förhållningssätt eftersträvades 
under intervjuer och analysprocess. Hela processen innefattade kontinuerliga reflektioner för 
att eventuell förförståelse skulle få så liten inverkan som möjligt på resultatet. 
 
6.6 Forskningsetiska överväganden 
Forskningsetikens syfte är att värna om människans grundläggande värden och rättigheter och 
vi vill med andra ord skydda de personer som deltar i en studie. Helsingforsdeklarationen har 
tagit fram forskningsetiska koder som uppdateras kontinuerligt (Helsingforsdeklarationen, 
2013). Belmonrapporten (1978) utarbetade tre grundläggande etiska principer bestående av: 
respekt för människan, göra-gott-principen samt rättviseprincipen (Belmont Report, 1978). En 
vidareutveckling av dessa tidigare forskningsetiska koder har gjorts som resulterat i fyra 
etiska principer: autonomiprincipen, göra-gott-principen, icke-skada-principen samt 
rättviseprincipen (Beauchamp & Childress, 2013). Forskningen i Sverige regleras av två 
lagar. Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460), samt 
Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). 
 
Studien som utförts har utgått från de fyra etiska principerna: autonomiprincipen, göra-gott-
principen, icke-skada-principen samt rättviseprincipen (Beauchamp & Childress, 2013). Det 
har även tagit hänsyn till forskningsetikens värderingar som innebär människors 
grundläggande rättigheter. Utgångspunkterna för deltagarna har varit informerat samtycke. 
För informerat samtycke krävs tre saker. Det är att deltagarna fått information om studien, 
förmåga att förstå informationen, samt att det ska vara frivilligt att delta i studien. Frivillighet 
bygger på att deltagarna har rätt att välja om de ska delta samt möjlighet att avbryta sin 
medverkan utan att ange skäl. Konfidentialitet är en annan utgångspunkt som innebär att 
obehöriga inte har möjlighet att identifiera deltagarna (Sandman & Kjellström, 2013). 
 

De etiska riskerna har bedömts som små för deltagarna. Dels utifrån att materialet 
behandlades med konfidentialitet. Dels på grund av att det var deltagarnas upplevelser som 
studerades och inga känsliga personuppgifter har registrerats. Insamlad data kommer att 
förstöras och kasseras efter avslutad studie. 
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7 Resultat 
Införande av ett helt nytt system är en stor och omvälvande upplevelse för de personer som 
ska arbeta med det. Olika arbetssystem, nytt eller gammalt, påverkar personalen. Studien 
resulterade i fyra teman som speglade deltagarnas upplevelser. De teman som framkom var, 
införandeprocessen, användarvänlighet, informationsöverföring och patientsäkerhet. 
 
7.1 Införandeprocessen 
Tabell 2: Tematisering för införandeprocessen 

Tema Införandeprocessen 
Kategori Utbildning Motstånd mot nya system Övergång till nytt 

journalsystem 
 

Ökad 
tidsåtgång 

Samarbete 

Subkategori Teoretisk 
kunskap 

Praktiska 
övningar 

Negativ 
inställning 

Rädsla att 
göra fel 

 

Osäkerhet Dubbla 
journalsystem 

Ökad 
bemanning 

Rond Informations-
ökning 

Huvud-
ansvariga 

Stöd från 
kollegor 

 
Utbildning i form av teori och praktiska övningar med datorer innan PDMS infördes 
upplevdes positivt. Det individuella behovet av utbildning varierade mellan deltagarna. Allt 
ifrån att mer tid till utbildning hade behövts till att det var fullt tillräckligt. En del av 
deltagarna kände en begränsning i sin egen datorkunskap och upplevde därför en osäkerhet 
inför handhavandet av det nya systemet. En aspekt som togs upp var att PDMS infördes vid 
olika tidpunkter på de olika enheterna. Intensivvårdsavdelningen var den första avdelningen 
som införde PDMS följt av anestesi och UVA som införde det drygt två år senare. Det var 
några som utbildades mer än de andra. Dessa personer fick en djupare kunskap och 
benämndes som huvudansvariga. De huvudansvariga som lärde ut systemet till anestesi och 
UVA hade tidigare vana från systemet. Det upplevdes ibland som en nackdel eftersom dessa 
tog delar i handhavandet av PDMS som självklart, vilket det inte var för dem som skulle 
utbildas och som då inte alltid förstod sambanden i handhavandet. 
 

Under införandet av PDMS fanns de huvudansvariga på plats under större delen av dygnet. 
De fungerade som stöd när frågor om eller problem i handhavandet uppstod. Deras närvaro 
och stöd upplevdes som mycket positivt av samtliga deltagare. De gånger de huvudansvariga 
inte var på plats upplevde deltagarna ett stöd i personalgruppen och i kommunikationen 
sinsemellan när det uppstod frågeställningar eller problem som de inte kunde lösa själva. Det 
upplevdes även positivt att de hade en mjuk övergång i form av dubbla 
dokumentationssystem, både PDMS och pappersjournal, den första tiden. Deltagarna inom 
anestesi beskrev det som en tillgång att de hade dubbel bemanning på operationssalarna de 
första två veckorna. En kunde ägna sig åt PDMS och den andra kunde fokusera på patienten. 
Det innebar att de kunde lära sig det nya systemet under patientsäkra förhållanden.  
 
Inför implementeringen av PDMS fanns det motstånd från en del av deltagarna. Något som 
beskrevs av en av deltagarna:  
 
”Ju äldre man är desto mer motstånd finns det om man säger så. Hos vissa. Men så är det 
kanske med allt nytt. Eller det som har med datorer att göra och en del är helt enkelt bara 
inte intresserade överhuvudtaget för att använda det och då blir det så. Fast jag har inte hört 
någon nu som säger att det var bättre med det gamla” – (Intervjuperson 1). 
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Det uttrycktes en rädsla för att göra fel. Majoriteten ville inte i efterhand, en tid efter 
införandet, återgå till den gamla pappersjournalen. Tvärtom kunde i stort sett alla 
rekommendera andra att införa ett PDMS-system. 
 
Vinsterna med PDMS var totalt sett större än nackdelarna enligt deltagarna. Några upplevde 
att det hade varit bra och betydelsefullt om fler deltagare från de olika enheterna hade varit 
med i gruppen som samarbetade med ansvariga från företaget som tagit fram PDMS. 
Därigenom hade de haft större möjlighet att påverka utformningen av systemet innan det 
implementerades då det upplevs som en del skillnader i uppgifter och arbetssätt mellan 
enheterna. 
 

7.2 Användarvänlighet 
Tabell 3: Tematisering för användarvänlighet 

Tema Användarvänlighet 
Kategori Helhetssyn Funktionellt 

system 
Tillgänglig information Tidsåtgång 

Subkategori Överblick Antal 
patienter  

Svår-
överskådlig 

Påminnelse
-funktioner 

Automatisk 
lagring av 

vital-
parametrar 

Samlad 
information 

Skilda 
behov 

hos 
olika 

enheter 

Sökning 
efter 

information 

Mycket 
klickande 

Tids-
besparing  

Sökande 
efter 
extra 

kontroller 

 
En problematik som deltagarna upplevde med PDMS var att systemet var svåröverskådligt. 
De fick inte en omedelbar eller bra överblick över patientens parametrar på datorskärmen. 
Även att se vilka åtgärder som var utförda i omvårdnadsarbetet krävde att söka efter den 
informationen i datasystemet. Proceduren med informationssökning, att behöva leta igenom 
flera sidor för att få en överblick, upplevdes negativt. De många moment, som beskrevs som 
klick i datorn, upplevdes som tidskrävande och krångliga. Information om vilka 
omvårdnadsåtgärder som utförts dokumenterades i PDMS. Om inte PDMS uppdaterades varje 
dygn av personalen följde inte informationen med. En av deltagarna förklarade det så här: 
 
“Om vi inte uppdaterar det så försvinner det, så får man gå jättelångt tillbaka för att hitta det 
igen. Om en patient har legat här i en månad så kan det vara att vi får gå tillbaka liksom, och 
ah men där fick han nog katetern liksom. Eller vad det nu är för någonting. Det kan bara 
försvinna. Det är någonting i systemet”. – (Intervjuperson 8). 
 
Något som innebar att mycket tid fick läggas på att söka upp den informationen. Detta 
upplevdes som negativt för användarvänligheten. 
 

I PDMS fanns en påminnelsefunktion där omvårdnadsåtgärder som t.ex. byte av förband, 
perifer venkateter eller andra åtgärder markerades med gult när det var dags att utföra dem. 
Den funktionen uppfattades positivt för användarvänligheten. 
Överskådligheten upplevdes olika mellan enheterna men även inom enheterna. Upplevelserna 
gick isär mellan UVA och de andra två enheterna, IVA och anestesi. Även inom anestesi, 
mellan de som var på operationssalar och de som tog hand om patienterna preoperativt, 
uppfattades det olika. Det som försvårade överskådligheten var antalet patienter. I den 
preoperativa fasen och inne på UVA hade personalen ansvar för flera patienter samtidigt. Inne 
på operationssalarna hade personalen en patient i taget medan personalen på IVA hade en till 
två patienter att ta hand om. De som hade flera patienter samtidigt upplevde PDMS 
svåröverskådligt. Om de var hos patienten och det var någon information de behövde 
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kontrollera var de tvungna att uppsöka en dator för att skaffa sig den informationen. 
Eventuella extra kontroller utöver de som vanligen behövde utföras fick de också söka upp i 
datorn. Sådana situationer uppstod när patienter själva inte kunde redogöra för sin anamnes. 
När det var hög arbetsbelastning och många patienter att ta omhand ansåg deltagarna att det 
var lättare att få en överblick av patienterna när de använde pappersjournaler. 
 
Tidsåtgången för att arbeta i PDMS upplevdes också olika beroende på vad som skulle 
utföras. Det positiva var att alla patientens parametrar fördes över automatiskt och direkt in i 
PDMS, vilket uppfattades som en tidsbesparing. Dock var sökandet efter information 
tidskrävande och det upplevdes även omständligt att dokumentera de praktiska momenten 
som t.ex. att administrera läkemedel. Tidsåtgången för arbetet i PDMS upplevdes öka för 
personal som var ansvariga för flera patienter samtidigt preoperativt och på UVA eftersom de 
för varje patient var tvungna att återvända till datorn för att dokumentera och sedan upprepa 
samma procedur med nästa patient.  
 
Även om det kunde ta längre tid att söka efter information så uppfattades det som en ökad 
effektivitet att patientinformationen fanns tillgänglig på datorerna. 
 
Vid diskussion om patienten behövde läkarna inte ta sig till patienten. Det förklarades av en 
deltagare på följande sätt: 
 
”Jag har tillgång från alla datorer, kan gå in på vilken operationssal som helst och kollar hur 
det står till. Plus att samtliga, alltså hela besökshistoriken, alltså alla tillfällen eller tidigare 
tillfällen patienten varit på IVA är framme, kommer man åt. Det underlättar arbetet oerhört” 
– (Intervjuperson 9). 
 
Om läkare behövde kontaktas var det inte nödvändigt för dem att vara i direkt anslutning till 
patienten utan de kunde hämta upp information där de befann sig. 
 
7.3 Informationsöverföring 
Tabell 4: Tematisering för informationsöverföring 

Tema Informationsöverföring 
Kategori Olika datorsystem Bristande kommunikation mellan 

datorsystem 
Merarbete 

Subkategori Avsaknad 
av PDMS 

Begränsad tillgång till 
olika enheters 
journalsystem 

Patientförflyttning Information kvarstannar Ökad rapportering  Svårarbetat 

 
Det alla deltagare upplevde negativt var bristen på informationsöverföring mellan de olika 
datorsystem som sjukhuset hade. Att de olika datorsystemen inte kommunicerar med varandra 
leder till att det blir mer svårarbetat t.ex. när patienten flyttas från operation till UVA då inte 
riktigt all information förs över: 
“Man bad ju om det och få en, en journal där man kunde se allt och hitta allt då. Nu skapar 
man ett system som står utanför det här systemet. Vilket gör att avdelningarna har ju inte 
tillgång till det här. De ser inte. Så man skulle haft något som kunde samarbetat tycker jag”. – 
(Intervjuperson 6). 
 
Deltagarna upplevde att det största problemet uppstod när patienten flyttades vidare från UVA 
eller IVA till sin hemavdelning, där de inte hade PDMS. Ingen information fördes över till 
hemavdelningarnas datorsystem utan det skedde en muntlig rapport och den rapporterade 



  
 

13 

informationen skrevs sedan in i avdelningens journalsystem av den sjuksköterska som 
mottagit rapporten. Detta ledde i sin tur till dubbelarbete för samtliga enheter. 
 
7.4 Patientsäkerhet 
Tabell 4: Tematisering för patientsäkerhet 

Tema Patientsäkerhet 

Kategori Läkemedels-
ordinationer 

Tydlighet Likriktad dokumentation Risk för patienten 

Subkategori Stöd vid 
ordinationer 

Tydligare 
läkemedels-
ordinationer 

Ej handskriven 
dokumentation 

Strukturerat 
arbetssätt 

Kontunitet i 
omvårdnadsarbetet 

Utdelning av 
läkemedel 

Information 
på många 

ställen  

Fokus från 
patient till teknik 

 
En positiv effekt för patientsäkerheten med PDMS var att det inte fanns några otydliga 
handskrivna anteckningar eller ordinationer. Deltagarna hamnade inte längre i situationen att 
de måste försöka tyda eller tolka olika sorters handstilar som ibland kunde vara slarvigt 
skrivna: 
 
”Har du handskrivna ordinationer t.ex. så har du ju en risk för feltolkningar i det. I systemet 
har du ju alltid en ordination du kan läsa. Läkarordination på läkemedel som står där, den 
kan du läsa. Det kan du inte alltid på ett pappersark” – (Intervjuperson 7). 
 
Missförstånden upplevdes minska. De fann även en vinst i att majoriteten av läkemedlen och 
lämpliga doseringar fanns i PDMS-systemet. Det innebar att avsedda doseringar kom upp från 
början vilket i sin tur även minskade risken för felordinationer eller otydligheter.  
 
Säkerheten ökade ytterligare i och med en säkerhetsfunktion som innebar att om en ordination 
skrevs i en dosering som inte överensstämde med de i PDMS förutbestämda doseringarna, 
gulmarkerades ordinationen som en extra kontroll för den som ordinerade. Läkarna var 
frustrerade och skeptiska till att samma ordination behövdes skrivas in i flera olika system: 
 
"Istället för att skriva på ett ställe så ska du hoppa in mellan olika system och du ska, ja, 
stänga av och sätta på och ja, det tar en jävla tid” – (Intervjuperson 10). 
 
Något som ökade risken för att en ordination skulle missas på någon plats. Samtidigt tyckte 
läkarna att systemet fungerade som ett stöd vid skapandet av en ordination: 
 
”Alltså, det står ju allt redan i systemet, alltså vill du ordinera en parenteral nutrition då står 
det precis dom tillsatserna såväl i volym och innehållet som ska tillsättas. Du knappar in 
vilken infusionshastighet och… Det behövs inte att man räknar igenom själv utan det gör 
systemet själv, det är självförklarande” – (Intervjuperson 9). 
 
Att systemet hjälpte till med uträkningar för bland annat dropphastighet, tillsatser m.m. ansågs 
positivt. 
 
De fann även upplevelser av att patientsäkerheten förhöjdes i och med att rutinerna för delar 
av omvårdnadsarbetet fanns strukturerat i PDMS. Alla var tvungna att arbeta mer likriktat och 
göra samma saker och allt skulle dokumenteras i PDMS, där återigen påminnelsesystemet 
stöttade arbetet och dokumentationen. Tydligheten i omvårdnadsarbetet stärktes. 
 



  
 

14 

I och med att det fanns många olika åtgärdspunkter för omvårdnad i PDMS ökade 
dokumentationen jämfört med när pappersjournal användes. Det sågs som positivt för 
patienterna då överblicken av vilka omvårdnadsåtgärder som utförts eller inte utförts blev 
tydligt. Risken att någon åtgärd inte skulle bli utförd minskade. Den ökade, mer likriktade 
dokumentationen och arbetet samt påminnelsesystemet innebar en bättre kontinuitet för 
omvårdnadsarbetet. Omvårdnadsåtgärderna utfördes mer regelbundet med hjälp av 
påminnelsesystemet och omvårdnadsåtgärderna dokumenterades i större utsträckning. Endast 
en deltagare upplevde att fokus flyttades från patienten mot tekniken. 
 
Det upplevdes som en stor risk för patientsäkerheten att sjukhuset hade flera olika datasystem 
där informationsöverföringen inte fungerade på grund av att systemen inte kunde 
kommunicera med varandra. Dokumentation om vad som utförts överfördes inte och 
hemavdelningarna kunde inte se vilka läkemedel som givits när patienterna flyttats tillbaka, 
vilket i sin tur innebar ett merarbete när sjuksköterskor var tvungna att ringa tillbaks till den 
enhet som vårdat patienterna. Personalen vid dessa enheter fick i sin tur sedan lägga ner tid på 
att söka efter informationen i PDMS. En annan fara som iakttogs var att dokumentation eller 
ordinationer inför t.ex. operationer skrevs i ett system som inte syntes i anestesijournalen: 
 
”Har dom fått det som premedicinering så måste vi ju in i Cosmic och titta. Så då får man ju 
arbeta för det är ju inte säkert att det står där. Man får ju vara verkligen en liten detektiv så”. 
– (Intervjuperson 6). 
 
Anestesisjuksköterskorna fick därför söka i olika datasystemen för att hitta detta, vilket 
innebar en risk för att ordinationer inte hittades och därmed inte utfördes. 
 
8 Diskussion 
8.1 Metoddiskussion  
8.1.1 Design 
Då studiens syfte var att undersöka upplevelser är kvalitativ metod bäst lämpad (Henricson & 
Billhult, 2012). Den kvalitativa forskningsdesign som valdes var intervjustudier som 
analyserades med inspiration från en kvalitativ innehållsanalys. Fördelen med kvalitativ 
forskning är att den kan uppfatta djupare mening i forskningsmaterialet (Lundman & 
Graneheim, 2012). En svaghet med kvalitativa studier är att överförbarheten begränsas då det 
är upp till den enskilda läsaren att avgöra om resultatet är överförbart (ibid.). Även 
trovärdigheten anses lägre i kvalitativa studier än i kvantitativa (Polit & Beck, 2013). 
 
8.1.2 Urval 
Till studien rekryterades deltagare från olika yrkeskategorier genom ett strategiskt urval för 
att ta del av olika upplevelser av fenomenet och på så vis kunna få svar på forskningsfrågan 
(Henricson & Billhult, 2012; Polit & Beck, 2012). Detta tillvägagångssätt kan ses som en 
styrka i studien eftersom det resulterade i flera olika infallsvinklar och variationsrika 
berättelser (Henricson & Billhult, 2012; Lundman & Graneheim, 2012). Studien genomfördes 
som intervjuer med stöd av en intervjuguide innehållande öppna frågor. Totalt medverkande 
tio deltagare. Danielson (2012b) skriver att det vid intervjustudier med öppna frågor inte är 
ovanligt med material från 10-20 deltagare, men att ett riktmärke bör vara att rekrytera ca 20 
deltagare med erfarenhet av fenomenet. Det hade varit önskvärt med fler deltagare för att 
stärka studiens giltighet. Polit & Beck (2012) skriver att uppnådd datamättnad kan anses som 
tillräckligt många deltagare för studier. Datamättnad uppnås när ingen ny information 
framkommer under intervjuerna (ibid.). Författarna upplevde redan efter hälften av 
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intervjuerna att deltagarna uttryckte liknande åsikter. Vid de två sista intervjuerna framkom 
ingen ny relevant information och datamättnad ansågs vara uppnått. 
 
8.1.3 Datainsamling 
Sjukhuset tillhandahöll två avskilda lokaler där intervjuerna kunde genomföras. Av praktiska 
skäl och för att undvika störningar gavs deltagarna ingen möjlighet till att själva få välja lokal. 
Intervjuerna varade mellan 15 till 37 min. Trots variationer i intervjuernas längd tillförde 
samtliga deltagare stora mängder med uttömmande och relevant data. Intervjuerna skedde 
under deltagarnas arbetstid. Om deltagarna hade mycket att göra på arbetsplatsen är det 
möjligt att de kände sig stressade under intervjun, vilket i så fall kan ha påverkat resultatet. 
Thomson (2010) skriver att deltagare som intervjuas kan uppleva oro och nervositet. 
Författarna till studien försökte motverka detta genom att före intervjustart samtala avspänt 
om andra saker (ibid). Tiden som avsatts för studien i kombination med svårighet att få till 
stånd ett fysiskt möte med den sista deltagaren gjorde att denna intervju fick ske som en 
telefonintervju. Det är möjligt att den avvikande intervjutypen kan ha påverkat resultatet. Det 
som framkom under telefonintervjun skiljde sig dock inte nämnvärt från övriga intervjuer. 
 
Faktorer som begränsad tillgång på deltagare och tidsbrist medförde att ingen pilotstudie 
kunde genomföras före intervjustart. Därmed gavs ingen möjlighet för att se om 
insamlingsmetoden besvarade studiens syfte (Polit & Beck, 2012). Kanske hade en pilotstudie 
medfört vissa justeringar. Författarna hade ingen tidigare erfarenhet av att intervjua vilket kan 
påverkat resultatet. Marshall & Rossman (2011) förklarar att en intervjuguide kan vara ett 
stöd för att strukturera upp intervjuerna och få med det väsentliga. Författarna saknade 
kunskap i intervjumetodik och använde intervjuguiden som ett redskap och stöd under 
intervjuerna vilket kan ha haft en positiv effekt. 
 
Författarna valde att dela upp intervjuerna och genomförde dessa var för sig. Att vara ensam 
författare under intervjun innebär att deltagaren inte hamnar i numerärt underläge (Polit & 
Beck, 2012), något som kan ses som en styrka. Möjligen hade det varit positivt om båda hade 
medverkat vid första intervjun för att säkerställa att intervjuerna därefter genomförs på ett 
likvärdigt sätt. Författarna har i efterhand lyssnat och läst igenom alla intervjuer och dessa 
har, trots självständiga intervjuer, genomförts på ett snarlikt sätt. 
 
8.1.4 Trovärdighet 
För att besvara frågan om en kvalitativ studie är trovärdig används begreppen giltighet, 
tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet (Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & 
Graneheim, 2012). För att ge studien giltighet användes ett variationsrikt urval där kvinnor 
och män i olika åldrar och med olika yrkeskategorier inkluderades. Åldersspridningen bland 
deltagarna var 37-65 år och därmed relativt stor. Yrkeskategorierna var läkare, 
specialistutbildade sjuksköterskor och undersköterskor. Alla vårdande yrkeskategorier var 
därmed representerade. Spridningen i ålder och yrkeskategorier ökar möjligehten att få 
variation och en bred inblick i fenomenet utifrån de olika erfarenheterna deltagarna 
representerar. Det i sin tur ökar studiens giltighet (ibid.). För att öka trovärdigheten i en studie 
går det att använda sig av triangulering. Att inkludera deltagare med olika åldrar, yrke samt 
kön är en form av triangulering (Wallengren & Henricson, 2012). Något som ökar giltigheten 
ytterligare är den nogranna beskrivningen av urval och analysen samt användande av citat 
(Lundman & Graneheim, 2012). Den nogranna redogörelsen av analysarbetet ökar resultatets 
tillförlitligt. Genom redogörelsen verifieras ställningstaganden under hela processen med 
studien. Båda författarna har läst intervjuerna och analyserade materialet, först var för sig och 
sedan gemensamt. Tillvägagångssättet i analysarbetet gör studien tillförlitlig (ibid.). 
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För att nå god överförbarhet ska studien kunna överföras till annan kontext eller plats (Polit & 
Beck, 2013). För att ha möjlighet att kunna bedöma överförbarheten är det värdefullt att 
noggrant beskriva urval, deltagare, datainsamling och övriga omständigheter (Lundman & 
Graneheim, 2012). Överförbarheten av studien är begränsad. Anledningen är att studien är 
utförd på ett sjukhus och på ett begränsat antal enheter. Problematiken till det var att PDMS 
inte hade implementerats på fler avdelningar på det sjukhus där studien ägde rum. Den 
begränsade överförbarheten är en svaghet för studien. 
 

När det gäller delaktighet kan en intervjustudie aldrig betraktas som helt oberoende av 
forskaren eftersom det sker ett samspel mellan deltagare och forskare under intervjun 
(Lundman & Graneheim, 2012). Resultatet i denna intervjustudie kan därmed aldrig bli helt 
neutralt. Författarna hade inte arbetat med PDMS, men hade genom arbetslivserfarenhet 
kommit i kontakt med flera olika journalsystem och teknisk utrustning. Denna erfarenhet kan 
ha påverkat författarnas förförståelse som kan avspeglats i resultatet. För att ge läsarna 
möjlighet till att bedöma om författarnas förförståelsen påverkat resultatet diskuteras tidigare 
erfarenheter (Priebe & Landström, 2012). Tillvägagångssättet finns tydligt beskrivet, vilket 
kan ses som en styrka och underlätta bedömningen kring hur förförståelsen påverkat. Under 
intervjuerna har författarna gett deltagarna möjlighet till att prata fritt kring varje ämne. Dock 
har författarna följt en intervjuguide för att inte missa väsentlig information. 
 
8.1.5 Analys 
Det rekommenderas att analysen utförs av mer än en person för att kunna göra korrekta 
jämförelser och tolkningar av data (Elo et al., 2014). Brist på tid gjorde att analysen delades 
upp så att varje författare fick analysera fem intervjuer var. Det hade annars varit önskvärt att 
genomföra ett par av de första analyserna tillsammans för att säkerställa ett likvärdigt 
tillvägagångssätt. Författarna hade under hela analysprocessen täta kontakter med varandra 
för att undvika differens vilket kan ses som en styrka. Tillvägagångssätt och rimlighet 
diskuterades även med handledare. Transkriberingen delades upp i meningsenheter, 
kondenserade meningsenheter, kod, subkategorier, kategorier och tema. Ett kritiskt moment 
som beskrivs i den kvalitativa innehållsanalysen är längden på meningsenheter. För korta eller 
för långa meningsenheter kan bidra till att textens innebörd går förlorad (Graneheim & 
Lundman, 2004; Lundman & Graneheim, 2012). En styrka är att mycket tid och omsorg lades 
ned vid konstruktionerna av meningsenheterna. Författarna är medvetna om att bristande 
erfarenhet att analysera kan påverka trovärdigheten. När samtliga analyser var klara träffades 
författarna för att diskutera resultatet. Författarna hade fått fram väldigt lika resultat med 
synonyma kategorier och subkategorier. Kategorierna gav utan oenigheter författarna mellan 
upphov till tema. 
 
För att ge läsarna en möjlighet till att bedöma studiens giltighet presenterades resultatet i 
kombination med citat (Lundman & Graneheim, 2012). Studiens trovärdighet kunde 
eventuellt stärkts om deltagarna givits möjlighet till att läsa igenom och bekräfta att 
författarna hade uppfattat resultatet korrekt (Polit & Beck, 2012). I denna studie har 
deltagarna till studien inte givits den möjligheten. Litteraturen går isär om deltagare bör 
bekräfta resultatet eller ej (Elo et al., 2014). 
 
8.1.6 Etik 
Under intervjuerna med deltagarna och i analysarbetet med studien har det tagits hänsyn till 
de fyra etiska principerna autonomiprincipen, göra-gott-principen, icke-skada-principen samt 
rättviseprincipen (Beauchamp & Childress, 2013). I kontakten med deltagarna har det lagts 
särskild vikt vid forskningsetikens värderingar som bygger på grundläggande rättigheter 
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(Sandman & Kjellström, 2013). För att värna om deltagarnas grundläggande rättigheter var 
det viktigt med informerat samtycke (ibid.). I syfte att tillmötesgå kravet på informerat 
samtycke fick verksamhetschefen och deltagarna i förväg ett informationsdokument med 
information om studien. Det innehöll information om studiens syfte, tillvägagångssätt samt 
hur materialet var avsett att behandlas. Deltagarna informerades även om att deltagandet var 
frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan när som helst utan att ange skäl. De fick 
även skriva på ett samtyckesformulär där de godkände att uppgifterna de delade med sig av 
fick användas i studien. Alla deltagarna skrev på samtyckesformuläret. Ingen av deltagarna 
avbröt sin medverkan i studien. Intervjuerna spelades in och deltagarna garanterades att 
materialet behandlades konfidentiellt för att ingen obehörig skulle ha möjlighet att identifiera 
de enskilda deltagarna. För att garantera konfidentiallitet förvarades materialet i låsta 
utrymmen under arbetets gång. Intervjuerna hölls i enskilt rum med en deltagare i taget vilket 
ytterligare stärkte konfidentialliteten. När deltagarna arbetar inom samma enhet är det särskilt 
viktigt med konfidentialliteten. En ytterligare försvårande omständighet är att det var relativt 
få deltagare i studien vilket ökar risken för identifikation av enskilda deltagare. På grund av 
de relativt få deltagarna skrevs citaten i resultatet inte ut med vilken befattning den citerade 
deltagaren hade för att förhindra risk för identifikation. Att vården ökar patientsäkerheten 
medför en allmän positiv nytta i form av minskat lidande för patienterna. 
 
8.2 Resultatdiskussion 
8.2.1 Införandeprocessen 
Deltagarna upplevde att de olika förutsättningarna på respektive enhet hade stor betydelse för 
hur lätt eller svårt det var att arbeta med PDMS samt om det nya systemet ledde till en 
minskad eller ökad arbetsbelastning. Det som uppfattades vara av stor betydelse för 
arbetsbelastningen och hur svår- eller lättarbetat det var berodde på hur många patienter 
deltagarna var ansvariga för samtidigt. De som hade ansvar för en eller två patienter, 
företrädesvis på IVA och anestesipersonalen på operationssalarna upplevde PDMS mer 
positivt än de som hade ansvar för fler patienter samtidigt, vilket gällde personalen i det 
preoperativa flödet samt i det postoperativa skedet på UVA. 
 

Under implementering och införande av ett nytt system som PDMS är utbildning och 
information en viktig del. Enligt Öquist (2013) är information en viktig förutsättning för 
förändring. Inom systemteorin ska informationen framställas till dem där förändringen ska 
ske. Deltagarna var positiva till den utbildning med praktiska övningar som de fick innan 
PDMS infördes. Att ha två huvudansvariga från den egna personalen som fått en djupare 
utbildning upplevdes särskilt värdefullt. Dock var det problematiskt att PDMS inte infördes 
samtidigt på alla enheter. De huvudansvariga som utbildade övriga enheters personal var från 
IVA och hade arbetet med PDMS en längre tid. Det upplevdes som att de tog mycket av 
funktionerna i systemet för självklart, vilket i sin tur ledde till att de inte presenterade 
informationen tillräckligt tydligt för de som utbildades. De deltagare som var mottagare av 
informationen på de enheter som införde PDMS senare än de övriga fick inte pröva den utan 
fick förhålla sig till det färdiga konceptet vilket enligt systemtänkandet inte är optimalt. De 
hade inte samma möjlighet att påverka eller utveckla systemet så att det även hade passat dem 
på ett bättre sätt. 
 
Det fanns ett motstånd bland en del av deltagarna mot det nya systemet. Arbetsmiljön precis 
som andra miljöer är utsatta för ständiga förändringar. Enligt Roys (2009) adaptionsmodell är 
det viktigt att kunna adaptera och utveckla sig utifrån de förändringar som sker i ens 
omgivning. Även Öquist (2013) menar att det är nödvändigt att kunna leva med osäkerhet, 
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störningar och variabilitet för att kunna klara sig bra i den ständigt föränderliga världen. Ett 
tecken på att även de, som hyste ett motstånd till det nya systemet, kunde adaptera sig till den 
nya situationen var att de vid tiden för studiens genomförande inte hade en önskan att gå 
tillbaka till den gamla pappersjournalen. De hade anpassat sig och såg att vinsterna med det 
nya systemet var större än att behålla det gamla. Alla kunde rekommendera andra att införa ett 
PDMS. Att deltagarna hade anpassat sig och såg vinsterna med det nya systemet ligger i linje 
med fynden i studien av Mills et al. (2015) som visade att tillfredställelsen ökade eller var 
densamma med ett nytt system i jämförelse med det föregående systemet. 
 

Vad som inte framkommit i tidigare forskning är det stora värde som deltagarna satte på att ha 
de huvudansvariga och andra väl insatta och engagerade närvarande på plats under det 
praktiska införandet. De var i stort sett tillgängliga större delen av dygnet för frågor och 
kunde hjälpa till vid problem den första tiden av införandet. Något som inte heller 
framkommit tidigare är den, för anestesipersonalen, positiva upplevelsen av dubbel 
bemanning på operationssalarna under de första en till två veckorna. Möjligheten att parallellt 
kunna använda både det nya PDMS och den gamla pappersjournalen under en 
övergångsperiod upplevdes värdefullt. 
 
8.2.2 Användarvänlighet 
Liksom i studien av Stevenson & Nilsson (2012) upplevde även deltagarna i denna studie 
användarvänligheten i PDMS som problematisk. Att söka efter information om patienten 
upplevdes som krångligt. Det var många steg för att komma fram till den information de ville 
nå. Dock, om än motsägelsefullt, upplevdes det som positivt att all information fanns att tillgå 
i datorn. I samarbetet mellan sjuksköterskor och läkare när det gällde patientens tillstånd 
underlättade PDMS arbetet och gjorde det mer effektivt då inte all berörd personal behövde 
vara på plats för att göra en bedömning. Informationen var ur det hänseendet alltid tillgängligt 
via dator. Även Stevenson & Nilsson (2012) påvisade att personalen upplevde det positivt att 
flera hade möjlighet att läsa patientens journal samtidigt. Ytterligare en aspekt var om PDMS 
inte uppdaterades enligt rutinerna eller om hemavdelningarna behövde information om 
patienten. Då var det svårare att hitta den information som söktes. Dessa aspekter påverkar 
inte bara användarvänlighet utan även tidsaspekten. När informationen blir svårtillgänglig tar 
tekniken tid från omvårdnaden av patienten. Att elektroniska system kunde vara tidskrävande 
iakttogs också i studien av Stevenson & Nilsson (2012). Dock var även upplevelsen angående 
tidsåtgången beroende på var deltagarna var placerade. Ansvar för fler patienter ledde till att 
tidsåtgången blev större än när deltagarna hade ansvar för enskilda patienter. Tidsvinsten 
uppstod på grund av att vitalparametrarna registrerades automatiskt. Dock upplevdes 
tidsåtgången större vid ansvar för flera patienter då deltagarna var tvungna att återgå till 
datorn ofta för att uppdatera sig om patientens tillstånd. Även dokumentationen upplevdes ta 
mer tid på grund av att det var mer omständligt att dokumentera omvårdnadsåtgärderna. Att 
tidsåtgången för elektroniska system ser olika ut beroende på omständigheterna visade även 
studien av Mador & Shaw (2009). Risken med ökad tid för dokumentation är minskad tid för 
omvårdnad av patienten. 
 

Överskådlighet i PDMS kunde delas upp i två aspekter. Den första aspekten var att det var 
svårt att få en överblick av patientens vitalparametrar och trenderna hos dessa på 
datorskärmen. Även Stevenson & Nilsson (2012) fann att denna svåröverskådligheten 
upplevdes som problematiskt. I den andra aspekten gick det att iakta en klar skillnad mellan 
de deltagare som hade ansvar för en eller två patienter jämfört med de som hade ansvar för 
fler än två patienter. Fler patienter innebar en försämrad överblick. Även arbetsbelastningen 
ökade genom att de fick återvända till datorn inför varje omhändertagande av en ny patient för 



  
 

19 

att få en överblick och information om det var något utöver de sedvanliga kontrollerna som 
skulle utföras. Det var i de här positionerna som deltagarna skulle kunna tänka sig att ha 
pappersjournaler. Att få en överskådlig bild av varje patient oavsett om deltagarna var 
ansvariga för en eller flera patienter framträder hos alla deltagarna som mycket angeläget och 
viktigt. Samtidigt inser och anser de att det inte finns någon väg tillbaka till det gamla 
systemet med pappersjournal. Att använda sig både PDMS och pappersjournal var inte 
aktuellt då det skapade dubbelarbete med dokumentationen. 
 
8.2.3 Informationsöverföring 
Alla deltagare upplevde det mycket negativt att sjukhusets datasystem inte kunde 
kommunicera med varandra. Informationen om patienterna fördes inte till fullo över från 
anestesin under operationen till UVA. Ett ännu större problem var att även enheter på övriga 
sjukhuset utanför de som fick PDMS berördes av avsaknaden av informationsöverföring. 
Hemavdelningarna dit patienterna fördes efter vistelsen på IVA, operation och UVA hade inte 
tillgång till PDMS vilket försvårade arbetet och ökade arbetsbelastningen. Enligt systemteorin 
är det viktigt att tänka på helheten när ett nytt system införs i en organisation. I vilken miljö 
ska systemet fungera och hur ser organisationen ut. Vilka komponenter finns det att ta hänsyn 
till (Öquist, 2013). Sjukhuset i studien där PDMS infördes bestod av ett antal olika enheter 
som hade olika funktioner och olika arbetssätt utifrån vilken omvårdnad som behövde utföras. 
Enheternas olika behov medför en problematik vid ett införande av ett nytt system då det kan 
vara svårt att skräddarsy systemet åt respektive enhet. Om de hade utgått ifrån systemteorins 
helhetsprincip vid beslut och införande av PDMS hade även en lösning för de enheterna varit 
en variabel. 
 
8.2.4 Patientsäkerhet 
En problematik som deltagarna uppmärksammade var handskrivna ordinationer. De var 
otydligt skrivna och med doseringar som var svåra att tolka. Det upplevdes som ett hot mot 
patientsäkerheten. När PDMS infördes upplevdes missförstånden minska. Problemen med 
handskrivna ordinationer och att patientsäkerheten stärktes i form ökad tydlighet och 
fullständighet när PDMS infördes framkom även i studien av Ali et al. (2009). De 
rekommenderade doseringarna som fanns förprogrammerade i PDMS upplevdes öka 
säkerheten ytterligare på grund av den varningsmarkering som kom när en avvikande 
ordination skrevs in.  
 

Problematiken med att sjukhusets datasystem inte kommunicerade med varandra upplevdes 
som ett hot mot patientsäkerheten. Dels för att eventuella ordinationer var tvungna att skrivas 
in mer än en gång och om de inte skrevs in i rätt system uppstod risken att ordinationen 
missades. Dels för att patientinformationen inte fördes över mellan systemen så att muntlig 
rapport användes och mottagnade avdelning inte kunde gå tillbaka och söka nödvändig 
information. Systemteori och systemtänkandets helhetsprincip (Öquist, 2013) visar sig även 
vara viktig för patientsäkerheten. 
 
Den ökade dokumentationen, strukturen av rutiner för omvårdnadsarbetet, att arbetet blev mer 
likriktat samt påminnelsefunktionerna angående omvårdnadsåtgärder i PDMS upplevdes som 
positivt av deltagarna. Sammantaget och sett ur patientens perspektiv ökade både 
patientsäkerheten och kontinuiteten i omvårdnaden med PDMS. 
 
Deltagarna i studien av Yontz et al. (2015) upplevde att systemet kunde vara långsamt. Både 
Mador & Shaw, (2009) och Tunlind et al. (2014) påvisade att elektroniska system påverkade 
tiden som vårdpersonalen tillbringar hos patienten. Även deltagarna i denna studie upplever 
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att PDMS påverkar tidsåtgången för tekniken både positivt och negativt. Risken för ökad 
tidsåtgång åt tekniken innebär minskad närvaro hos patienten och därmed en risk för 
patientsäkerheten om något förändras till det negativa i patientens tillstånd. Det var intressant 
att trots att deltagarna reflekterade mycket angående användarvänligheten, svåröverskådlighet 
och tidsåtgång uttryckte endast en deltagare att fokus flyttades från patienten och mot 
tekniken eller att de blev distraherade av tekniken. Detta till skillnad från sjuksköterskorna i 
studierna av Kongsuwan & Locsin (2010) och Tunlind et al. (2014) där sjuksköterskorna 
upplevde problematik med att fokus flyttades mot tekniken och från patienten.  
 
Den svårt sjuke patienten befinner sig i en högteknologisk miljö som upplevs avancerad och 
ogästvänlig. I dessa situationer är det svårt att upprätthålla patientens integritet och patienten 
har inte möjlighet att påverka miljön runt omkring sig. Förhållandet mellan 
specialistsjuksköterskan, patienten och tekniken avgör om patienten upplever miljön som 
vårdande eller icke vårdande. Det är även viktigt att skapa en miljö som leder till en balans 
mellan den medicintekniska utrustningen och omvårdnaden av patienten (Ylie Kangas, 2012). 
På avdelningar som iva, operation och uva är det specialistsjuksköterskan som står för den 
mellanmänskliga kontakten med patienten och som har till uppgift att skapa trygghet och lugn 
runt patienten.	
	
Det som framför allt framkommit i studien är den enighet bland deltagarna om den negativa 
upplevelsen av att information inte kan överföras mellan olika datorsystem. Samtidigt rådde 
det även en positiv inställning till att de inte hade en önskan om att gå tillbaka till det gamla 
systemet med pappersjournal. Det positiva övervägde det negativa i resonemanget. Det nya i 
resultatet som framkom och som inte framkommit tidigare var betydelsen av ha 
huvudansvariga närvarande stora delar av dygnet i den intiala fasen av det praktiska 
införandet.	
	
Resultatet under införandeprocessen visade hur viktigt adaption för människor i en 
arbetsmiljö som genomgår en stor förändring är. Om medarbetarna inte adapterar sig som Roy 
(2009) beskriver i sin adaptionsmodell får det negativa konskvenser i forma av risk för en 
misslyckad implementering. Trots planerad och genomförd utbildning fanns det medarbetare 
med en negativ inställning till PDMS. Samarbete med och stöd från kollegor hjälpte till i 
positiv bemärkelse under förändringen av både arbetsmiljö och medarbetarnas arbete. 
Betydelsen av att tillämpa systemteorins helhetstänkande så som Öquist, (2013) beskriver 
framkommer tydligt under övriga teman informationsöverföring, användarvänlighet och 
patientsäkerhet. När helhetstänkandet inte tas i beaktande får det konskvenser för såväl 
enskilda medarbetare som för hela organisationen. Det framkommer i resultatet framför allt 
när olika datorsystem inte kan kommunicera med påföljd att information inte kan överföras 
mellan dem. Det i sin tur skapar både ökad arbetsbelastning och nedsatt effektivitet i 
systemet och med andra ord i sjukhusets organisation vilket i sin tur drabbar patienten. 	
 
I Roys (2009) adaptionsmodell beskrivs att människan måste ha förmåga att adaptera sig till 
den föränderliga världen. När en arbetsmiljö förändras på ett radikalt sätt är 
adaptionsförmågan avgörande för medarbetaren. Förändring kan inte genomföras utan att de 
som ska arbeta i det nya systemet har haft möjlighet och förmåga att anpassa sig till det. 
Resultatet visade på samband mellan Roys (2009) adaptionsmodell och medarbetarnas 
förmåga till förändring i arbetsmiljön. 
 
De olika delarna utgör helheten (Öquist, 2013). Olika delar har olika behov. Att inte ta hänsyn 
till delarna när förändringar genomförs innebär att resultatet av förändringen riskerar att gå 
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om intet eller inte bli så framgångsrikt som förväntat. Stora systemskifte som införande av ett 
nytt kliniskt informationssystem innebär en sådan förändring som kräver ett systemteoretiskt 
tänkande. Under implementeringen måste det finnas en genomtänkt struktur. I de fall det 
fanns ett helhetstänk har implementeringen blivit lyckad. I de delar det inte fanns samma 
helhetsstruktur blev följden en negativ upplevelse. 
 
Resultatet visade att både Roys (2009) adaptionsmodell och Öquists (2013) systemteori bör 
tas i beaktande i förändringsarbetet då det kan ha en avgörande betydelse för arbetsmiljön och 
patientsäkerheten. 
 
9 Konklusion 
PDMS är ett system som implementeras på allt fler sjukhus i Sverige. Det är av stor vikt att 
de enheter som inför PDMS är väl förberedda. Grunden för implementering är information 
och utbildning vilket anses vara viktigt enligt vårdpersonalen. Även delaktighet i 
utformningen av systemet innan det tas i bruk bedöms som värdefullt. Dock är det 
problematiskt när sjukhusen som inför ett nytt system och inte ser till hela sjukhusets 
patientflöde. Olika datorsystem som inte kommunicerar skapar ökad arbetsbelastning. Det 
orsakar även en ökad patientsäkerhetsrisk när patientinformation inte förs vidare, på grund av 
att datorsystemen inte kommunicerar med varandra, när patienter förflyttas inom sjukhuset. 
Användarvänlighet i PDMS upplevs olika beroende på vad som ska utföras. Samtidigt som all 
information är samlad på en plats, vilket upplevs positivt, är informationssökning krångligt 
och tidskrävande. Antalet patienter som vårdpersonalen ansvarar för påverkar hur svår- eller 
lättarbetat PDMS upplevs. 
 
Forskning om PDMS användarvänlighet, kommunikation med andra system samt påverkan på 
patientsäkerhet och omvårdnadsarbetet är otillräckligt. Det behövs mer forskning om de 
enskilda områdena och interaktionen mellan dem. Vidare forskning med inriktning mot de 
olika teman var för sig för att fördjupa förståelsen för varje fråga skulle vara av vikt. Det 
skulle även vara av betydelse att undersöka interaktionen på ett djupare plan mellan de olika 
teman som framkom. Hur kan en bättre användarvänlighet påverka PDMS på ett positivt sätt? 
Hur påverkas omvårdnadsarbetet av PDMS men framför allt hur påverkas 
omvårdnadsarbetets kvalité av användarvänlighet, kommunikation mellan olika system samt 
av patientsäkerhet? Även kvantitav forskning av ämnet kan vara av betydelse. 
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Bilagor 
Bilaga A Etisk egengranskning 
 
Etisk egengranskning 
Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 
	 	 Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga 
personuppgifter (dvs. behandla personuppgifter som 
avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, 
religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i 
fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv). 

  X 

2 
Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 
deltagarna (även sådant som inte avviker från rutinerna 
men som är ett led i studien)? 

  X 

3 
Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt 
påverka deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller 
som innebär en uppenbar risk att påverka?  

  X 

4 Används biologiskt material som kan härledas till en 
levande eller avliden människa (t.ex. blodprov )?   X 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper 
såsom barn, person med demenssjukdom eller psykisk 
funktions-nedsättning, personer i uppenbar 
beroendeställning såsom patienter eller studenter som är 
direkt beroende av försöksledaren)? 

  X 

6 
Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens 
eller i vetenskaplig tidskrift efter studiens 
genomförande. 

  X 

7 
Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas 
till fysisk person) och anmälas till registeransvarig 
person (PUL- ansvarig). 

  X 

8 Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta 
samt anpassat till nivån på studien. X   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 
deltagarna förstår dess syfte och uppläggning (inklusive 
vad som krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, 
projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan 
påverka beslut om medverkan klart framgår. (För 
studier med minderåriga krävs vårdnadshavares 
godkännande t ex vid enkäter i skolklasser.) 

X   

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår 
tydligt i den skriftliga informationen till patient eller 
forskningsperson. Vidare framgår tydligt att deltagare 
när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta 
försöket utan att detta påverkar forskningspersonens 
omhändertagande eller behandling eller, om studenter, 
betyg etc. 

X   

12 
Det finns resurser för genomförande av projektet och 
ansvariga för studien är namngivna (student och 
handledare) 

X   
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Bilaga B Informationsbrev till deltagare 
Informationsbrev till deltagare 
 

 
                    Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 
 
Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie - Till dig som arbetar som 
vårdpersonal på anestesi- och intensivvårdsenheterna vid X länssjukhus! 
 
En stor del av framtidens sjukvård innebär digitalt stöd. Ett av de mest teknikintensiva 
områdena är anestesi- och intensivvården. PDMS är ett digitalt stöd som har börjat 
användas inom anestesi- och intensivvården på olika håll i Sverige. Inför det planerade 
införandet av PDMS på ett av sjukhusen i södra Sverige är det önskvärt med en utvärdering 
från erfarna PDMS-systemanvändare. 
 
Syftet med studien är att beskriva vårdpersonal på anestesi- och intensivvårdsenheters 
upplevelse av att arbeta med PDMS ur ett patientsäkerhetsperspektiv. 
 
För att syftet ska kunna besvaras behövs tillgång på personer med erfarenhet av PDMS. 
Därför kommer all vårdpersonal som arbetat minst ett år innan och under införandet av 
PDMS (ICCA Philips) på anestesi- och intensivvårdsenheterna på X länssjukhus att 
tillfrågas om deltagande i denna intervjustudie. Vid intresse är du välkommen att maila eller 
ringa någon av oss. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan. 
 
Deltagandet i studien är frivilligt och deltagarna kommer när som helst kunna välja att 
avbryta sin medverkan. Intervjuer planeras att genomföras som individuella intervjuer och 
vi skulle behöva ca tio deltagare. Intervjuerna beräknas ta ca 20-30 minuter per deltagare 
och kommer att ske i ett avskilt rum som deltagarna finner lämpligt, vid anestesi- och 
intensivvårdskliniken vid länssjukhuset i X. 
 
Intervjuerna kommer att spelas in. Dina svar och resultat kommer att behandlas 
konfidentiellt dvs allt material från intervjun kommer att förvaras i låsta utrymmen under 
hela arbetsprocessen för att förhindra att obehöriga personer kan ta del av det. När studien 
är klar kommer den att publiceras på DiVA-portal där ni har möjlighet att ta del av 
resultatet och efter det kommer allt källmaterial att förstöras. 
 
Vi heter Julius och Thomas och läser specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 
anestesisjukvård på Linnéuniversitetet, Växjö. Vi håller nu på att förbereda för vår 
magisteruppsats och vi ser fram emot ett spännande och lärorikt projekt. 
 
Malmö, 2017-01-10 
  
Studerande: Julius Ortscheid  Studerande: Thomas Jensen 
Mail: joxxxxxxxxxxxxxxx.se  Mail: tjxxxxxxxxxxxxxxx.se 
Tel: 076xxxxxxx   Tel: 073xxxxxxx 
 
Handledare: Ingrid Wåhlin 
Forskningshandledare/Universitetslektor  
Mail: inxxxxxxxxxxxxxxx.se  
Tel: 076xxxxxxx 
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Bilaga C Informationsbrev till verksamhetschef 
Informationsbrev till verksamhetschef 
 

 
                    Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 
 
Information och förfrågan om att få utföra en intervjustudie på vårdpersonal som 
använder sig av Patient Data Management System (PDMS) på er klinik. 
 
En stor del av framtidens sjukvård innebär digitalt stöd. Ett av de mest teknikintensiva 
områdena är anestesi- och intensivvården. PDMS är ett digitalt stöd som har börjat 
användas inom anestesi- och intensivvården på olika håll i Sverige. Inför det planerade 
införandet av PDMS på ett av sjukhusen i södra Sverige är det önskvärt med en 
utvärdering från erfarna PDMS-systemanvändare. 
 
Syftet med studien är att beskriva vårdpersonal på anestesi- och intensivvårdsenheters 
upplevelse av att arbeta med PDMS ur ett patientsäkerhetsperspektiv. 
 
Vi skulle vilja bjuda in vårdpersonal som arbetar på anestesi- och 
intensivvårdsenheterna. För att kunna delta i studien ska de arbetat minst ett år innan 
och även under införandet av PDMS (ICCA Philips). 
 
Deltagandet i studien är frivilligt och deltagarna kommer när som helst kunna välja att 
avbryta sin medverkan. Intervjuer planeras att genomföras som individuella intervjuer 
och vi skulle behöva ca tio deltagare. Intervjuerna kommer att ske på en utsatt plats inne 
på X länssjukhus och beräknas ta ca 20–40 minuter per deltagare. 
 
Intervjuerna kommer att spelas in. Allt material från intervjun kommer att förvaras i 
låsta utrymmen för att förhindra att obehöriga personer kan ta del av det. Vid 
publicering av text utlovas anonymitet till samtliga deltagare. Studien kommer slutligen 
att publiceras på DiVA-portal.  
 
Vi heter Julius och Thomas och läser specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 
anestesisjukvård på Linnéuniversitetet, Växjö. Vi håller nu på att förbereda för vår 
magisteruppsats motsvarande 15 hp. 
 
Malmö, 2017-01-10 
    
Studerande: Julius Ortscheid  Studerande: Thomas Jensen 
Mail: joxxxxxxxxxxxxxxx.se  Mail: tjxxxxxxxxxxxxxxx.se 
Tel: 076xxxxxxx   Tel: 073xxxxxxx 
 
Handledare: Ingrid Wåhlin 
Forskningshandledare/Universitetslektor  
Mail: inxxxxxxxxxxxxxxx.se  
Tel: 076xxxxxxx 
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Fortsättning Bilaga C Informationsbrev till verksamhetschef 
 
 

 
                    Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 
 
Information och förfrågan om att få utföra en intervjustudie på er klinik. 
 
Ifylles av verksamhetschef på anestesikliniken X länssjukhus: 
 
 
Studien beviljas   �  Studien beviljas inte   �  
 
 
Verksamhetschef 
 
Namnunderskrift 
 
_______________________________________________________ 
 
 
Namnförtydligande, ort och datum 
 
_______________________________________________________ 
 
 
Ifylles av studerande till studien: 
 
Studerande 
 
Namnunderskrift 
 
_______________________________________________________ 
 
 
Namnförtydligande, ort och datum 
 
_______________________________________________________ 
 
 



  
 

V 

 
Bilaga D Samtyckesformulär 
 
 

 
 
Samtyckesformulär 
 
Jag har tagit del av informationen om studien (Vårdpersonal på anestesi- och 
intensivvårdsenheters upplevelser av att arbeta med PDMS ur ett 
patientsäkerhetsperspektiv), fått tillfälle att ställa frågor, fått dem besvarade och 
samtyckt till deltagande. 
 
Jag har även fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst 
kan avbryta min medverkan utan att ange orsak. 
 
 
Underskrift av forskningsperson 
 
_________________________________________________________ 
 
 
Namnförtydligande, ort, datum 
 
_________________________________________________________ 
 
 
 
 
Underskrift av informationsgivare 
 
_________________________________________________________ 
 
Namnförtydligande, ort, datum  
 
_________________________________________________________ 
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Bilaga E Intervjuguide 
Intervjuguide 
 
Studie: Anestesi- och intensivvårdspersonals upplevelser av implementering och arbete 
med Patient Data Management System.	
	
	
Hur förbereddes implementeringen?	
(tankar och upplevelser kring detta)	
	
	
Hur fungerade själva övergången?	
Vad fungerade bra/mindre bra?	
	
	
Hur upplever du idag att arbeta med systemet? 	
Vad fungerar tillfredställande/mindre tillfredställande?	
Fördelar/nackdelar gentemot tidigare system? 	
	
	
Upplever du att systemet har påverkat patientsäkerheten? 	
Vad? Hur?	
	
	
Upplever du att systemet har påverkat din tid eller relation med patienten?	
Hur?	
	
	
Upplever du att systemet har påverkat innehållet i ditt arbete? 
Vad? Hur? Tidsåtgång?	
	
	
Skulle du rekommendera en annan motsvarande enhet att införa ett liknande 
system? 	
Har du i så fall några tips eller råd?	
 
	
Övrigt?	


