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Sammanfattning 
Bakgrund: PDMS, Patient Data Management System, är ett kliniskt 
informationssystem som är speciellt utvecklat för intensivvård som genererar stora 
mängder patientdata. Systemet samlar automatiskt in patientdata från övervakning 
och medicinskteknisk apparatur och presenterar informationen på ett överskådligt 
sätt. Tidigare forskning belyser framförallt användbarheten, den minskade 
dokumentationstiden samt fördelar med läkemedelshanteringen men visar 
motsägelsefulla resultat vad gäller vad den frigjorda tiden används till. Syfte: att 
belysa intensivvårdssjuksköterskors erfarenhet av att använda PDMS i vårdarbetet. 
Metod: kvalitativ intervjustudie med intensivvårdssjuksköterskor som analyserats 
med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: i resultatet framträder fem 
kategorier; patientnära vårdande, evidensbaserad vård, olika former av 
kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. Dessa kategorier återger 
intensivvårdssjuksköterskornas erfarenheter av att arbeta med PDMS och resultatet 
visar tydligt att PDMS ökar patientsäkerheten på flera sätt. Konklusion: Ökad 
vårdkvalitet, minskad dokumentationstid, mer lättförståeligt kontinuerligt lärande 
för personalen, möjlighet till uppföljning och forskning samt säkrare 
läkemedelshantering anses vara de största vinsterna med PDMS. Sammantaget 
bidrar samtliga faktorer till en ökad patientsäkerhet. 

Nyckelord 
PDMS, Patient Data Management System, intensivvård, sjuksköterskors 
erfarenheter, patientsäkerhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstact 
Background: PDMS, Patient Data Management System, is a clinical information 
system specially developed for intensive care which generates a large amount of 
patient data. The system automatically collects patient data from monitoring and 
medical equipment and presents the information in a clear overall view. Previous 
research highlights especially usability of the system, reduced time spent on 
documentation and benefits with handling medications but shows contradictory 
results in terms of what the released time is used for. Aim: to highlight intensive 
care nurses experiences of using PDMS in nursing. Method: qualitative interview-
study with intensive care nurses which was analyzed with qualitative content 
analysis. Results: five categories came forward in the result; close-to-patient care, 
evidece-based care, different forms of quality developement, safe care and 
informatics. These categories reflects the experiences of working with PDMS 
among intensive care nurses and the results clearly demonstrate that PDMS 
increases patient safety for several reasons. Conclusion: increased quality of care, 
reduced documentation time, more easy-to-understand continuous learning for the 
staff, opportunity to follow-up and posibility for reasearch and safer handling with 
medications are considered the biggest gains with PDMS. Overall, all factors 
contribute to increased patient safety. 
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2 Inledning  
PDMS, Patient Data Management System, är ett kliniskt informationssystem som 
automatiskt samlar in patientdata från patientnära övervakningsutrustning och 
medicinskteknisk apparatur. PDMS utgör en del av den moderna intensivvården och 
finns redan på många sjukhus. Ett sjukhus i södra Sverige har för avsikt att införa 
PDMS inom delar av verksamheten. Denna uppsats skrivs på uppdrag av 
arbetsgivaren som en del i den förstudie som ska ge ett underlag för att kunna ta ett 
väl förankrat beslut om införande. Det har särskilt efterfrågats hur systemet erfars av 
intensivvårdssjuksköterskor och hur vårdandet och patienten kan påverkas. Vi har 
efter flera års arbete inom intensivvården erfarenhet av olika journalsystem, 
övervakningsutrustning och medicinskteknisk apparatur men inte av PDMS, vilket 
lade grunden för intresset och åtagandet.  

3 Bakgrund 

3.1 Intensivvårdens mål 
Svenska intensivvårdsregistret, SIR, (2014) och Svensk förening för anestesi och 
intensivvård, SFAI, (2015) definierar intensivvård som avancerad övervakning, 
diagnostik, behandling och omvårdnad vid hotande eller manifest svikt i vitala 
funktioner. Intensivvårdens mål är att optimera förutsättningarna för patienten att 
återfå hälsa och kunna återgå till ett liv med en kvalitet som patienten själv kan 
acceptera (Larsson & Rubertsson, 2012; Svensk förening för anestesi och 
intensivvård, 2015). Behandlingen är avancerad och resurskrävande (Gulbrandsen & 
Stubberud, 2009) och överenskommen behandlingsstrategi ska kunna omprövas 
närhelst under dygnet beroende på patientens aktuella tillstånd (Svensk förening för 
anestesi och intensivvård, 2015). Utvecklingen av både IT och medicin inom 
intensivvården har medfört att det idag bedrivs avancerad, högspecialiserad och 
högteknologisk medicinsk vård, vilket har lett till ökade krav på specialkunskaper. 
Det har även bidragit till att än mer avancerad övervakning och monitorering kan 
åstadkommas, vilket genererar en ökande mängd patientdata. Intensivvård 
balanserar mellan två motpoler, teknologi och mänsklighet. Välutbildad personal 
arbetar i ett team med intensivvårdspatienten, vilket innebär ett multidisciplinärt 
samarbete (Gulbrandsen & Stubberud, 2009; Larsson & Rubertsson, 2012).  

3.2 Intensivvårdssjuksköterskans kompetens och ansvar 
I kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot 
intensivvård står att sjuksköterskan ska ha en helhetssyn och ett etiskt 
förhållningssätt där patientens fysiska, psykiska och existentiella behov tillgodoses. 
Vidare ska respekt för patientens integritet, värdighet och rätt till självbestämmande 
upprätthållas. Intensivvårdssjuksköterskan ska kunna vårda patienter med svikt i ett 
eller flera organ, utföra avancerad omvårdnad genom att identifiera, bedöma, 
övervaka och utföra omvårdnadsåtgärder samt kunna handlägga, utföra och 
utvärdera ordinerade medicinska åtgärder (Riksföreningen för anestesi och 
intensivvård, 2012). Intensivvårdssjuksköterskan befinner sig i det främsta ledet vad 
gäller övervakning och identifiering av försämring hos patienterna. Det krävs att 
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övervakningen och tolkningen av resultaten är adekvat och noggrann, så att insatser 
kan göras i tid (Jevon et al., 2014).  

I en teknisk och hektisk miljö ska intensivvårdssjuksköterskan även skapa en 
terapeutisk miljö och hjälpa patienten och närstående att klara sin livssituation 
(Gulbrandsen & Stubberud, 2009). Det utgör en utmaning i omvårdnadsarbetet inom 
intensivvård, och beskrivs ofta handla om att göra tekniken mänsklig, det vill säga 
förmågan att se människan och individen bakom all avancerad teknologi som förser 
intensivvårdssjuksköterskan med objektiv information. Det finns en risk i en 
högteknologisk miljö att den tekniska och medicinska kompetensen tar över och 
värderas högst, men samtidigt finns det många beskrivningar av hur teknologin kan 
underlätta omvårdnaden och den subjektiva information som sjuksköterskan kan få 
genom observationer i interaktioner med patienterna (Edberg, Ehrenberg, Friberg, 
Wallin, Wijk & Öhlén, 2013). Den avancerade vården som bedrivs på en 
intensivvårdsavdelning skulle inte fungera utan den högteknologiska utrustningen, 
inte heller skulle vården kunna bedrivas utan skicklig mellanmänsklig interaktion 
och underhåll av basal omvårdnad. Teknologi är således ett nödvändigt verktyg 
samtidigt som det är en barriär mot patientcentrerad vård (Tunlid, Granström & 
Engström, 2014). Det handlar om att veta när det är viktigt att fokusera på den 
objektiva och mätbara informationen och när det är viktigt att fokusera på den 
subjektiva patienten och dennes upplevelser (Almerud, Alapack, Fridlund & 
Ekebergh, 2008). 

3.3 Lagar och förordningar som styr vårddokumentationen 
Hälso- och sjukvårdsverksamhet är mycket informationsintensiv, i synnerhet inom 
intensivvård, och för att säkerställa att den enskilde patienten får en säker och god 
vård finns en lagstadgad skyldighet att föra journal (Socialstyrelsen, 2016). I 
Patientdatalagen (SFS 2008:355) återfinns dessa skyldigheter som bland annat 
betonar att informationshantering inom hälso- och sjukvården ska vara organiserad 
på ett sätt så att den tillgodoser patientsäkerhet och god kvalitet samt främjar 
kostnadseffektivitet. Journalhandling definieras som en framställning i skrift eller 
bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller uppfattas som ett tekniskt 
hjälpmedel. Den upprättas i samband med vården av en patient och ska innehålla 
uppgifter om patientens hälsotillstånd, vidtagna åtgärder samt planerad uppföljning. 
Patientjournalen ska fungera som ett arbetsredskap som ska finnas tillgänglig för 
alla som har ansvar för de olika delarna av vården samt för patienten själv 
(Socialstyrelsen, 2016).  

Dokumenterade personuppgifter ska hanteras och förvaras så att obehöriga inte får 
tillgång till dem. Syftet med journalföringen är, som nämnts ovan, att i första hand 
tillgodose en god och säker vård för patienten, men i lagen betonas också journalens 
betydelse för forskning som motiveras med en förbättrad vård på sikt (SFS 
2008:355; Socialstyrelsen, 2016). Socialstyrelsen (2016) framhåller att det är av stor 
vikt att ur patientjournaler, med hjälp av elektroniska journalsystem, kunna 
sammanställa viktig statistik för att kvalitetssäkra vården.  

Dator- eller pappersbaserad journal ska föras för att vara överskådlig och 
lättillgänglig. Vitala övervakningsvariabler, medicinska åtgärder, 
omvårdnadsåtgärder samt ordinerade och tillförda läkemedel ska dokumenteras i 
övervakningsjournalen och finnas tillgängliga i pappersformat eller IT-baserat 
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(Svensk förening för anestesi och intensivvård, 2015). Idag utgörs journalsystemen 
inom svensk hälso- och sjukvård av elektroniska datajournalsystem. Inom 
intensivvården används, på många ställen, fortfarande pappersdokumentation på 
övervakningslistor som komplement, där patientdata från övervakningsutrustning 
och medicinskteknisk apparatur förs in genom manuell dokumentation. Utöver det 
är intensivvårdssjuksköterskan ålagd att under varje arbetspass dokumentera 
omvårdnadsanteckningar och omvårdnadsåtgärder i den elektroniska journalen samt 
i olika register (Socialstyrelsen, 2016).  

3.4 Patient Data Management System (PDMS) 
Kliniska informationssystem är en komplex uppsättning tekniker som samlar in, 
bearbetar, lagrar, överför dessa data och presenterar informationen för användaren. 
De är verktyg som är avsedda att öka säkerheten genom att eliminera operatörers 
mänskliga brister (Socialstyrelsen, 2016; Ödegård, 2013). Terminologin är inte helt 
enkel då det finns en rad olika benämningar på liknande system. Kliniska 
informationssystem benämns ofta CIS (Clinical Information System), vilket anses 
vara ett samlingsnamn över liknande system (Bundschuh et al., 2011; Mason & 
Leong, 2015). Andra benämningar är CCIS (Critical Care Information System) och 
medical information system. Vi har valt benämningen; PDMS, Patient Data 
Management System, eftersom det är ett system speciellt utformat för intensivvård. 
Inom intensivvård i Sverige används framförallt två olika system; ICCA 
(IntelliSpace Critical Care and Anesthesia) som är utvecklat av Philips (Philips 
IntelliSpace, 2015) och MetaVision ICU som är utvecklat av iMDsoft (iMDsoft, 
2018). De är likartade system med lite olikartad uppbyggnad och funktioner, men 
deras syfte är detsamma.  

PDMS definieras som ett högspecialiserat kliniskt informationssystem med 
beslutsstöd, som är särskilt utvecklat för verksamheter som genererar stora mängder 
patientdata. Det samlar in data från patienter, andra system och från vårdpersonal 
och presenterar sedan dessa som ett beslutsstöd och ett bedömningsunderlag. Det 
ger ett stöd för förenkling och utförande av dagliga uppgifter på ett enkelt sätt för all 
vårdpersonal (Mason & Leong, 2015). Information från patientens 
medicinsktekniska övervakningsutrustning, så som övervakning av vitalparametrar, 
ventilatorbehandling, dialysbehandling, hjärtövervakning, sprut- och 
infusionspumpar med läkemedel, registreras kontinuerligt.  

Utvecklarna hävdar att systemen ska förbättra vården för patienten och stärka 
patientsäkerheten främst genom att det sparar tid genom att minska den 
administrativa bördan, reducerar läkemedelsfel både vad gäller ordinationer och 
administrering samt producerar ett rikt dataunderlag för kliniska studier och 
forskning (iMDsoft, 2018; Philips IntelliSpace, 2015). Tidsbesparingen åstadkoms 
genom att PDMS interagerar med flera andra system och automatiskt samlar in all 
klinisk data i realtid. All patientdata samlas på ett ställe och systemet omvandlar 
data till överskådlig och strukturerad information, vilken utgör en bra grund för 
beslutsfattande om den fortsatta vården av patienten. Syftet är att snabbt ge tillgång 
till rätt information och att göra den tillgänglig när den behövs, vart den än må vara. 
PDMS tillåter åtkomst från alla datorer som har systemet installerat. Med den stora 
mängden data som en intensivvårdspatient genererar, kan det vara svårt att fokusera 
på specifik information men genom filtrerade översikter tillåter PDMS användaren 
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att välja vad som ska visas. Det finns dessutom möjlighet att lägga in riktlinjer i 
systemet så att de blir lättillgängliga och samlade på samma ställe (iMDsoft, 2018; 
Mason & Leong, 2015; Philips IntelliSpace, 2015).  

PDMS har en integrerad läkemedelsordinationslista och administrering av 
läkemedel, som stödjer bedside datoriserade läkemedelsordinationer. Det fungerar 
som ett kliniskt beslutsstöd vad gäller varningsfunktioner för interaktioner, 
biverkningar och överkänslighet samt ger förslag på adekvata doser (Castellanos, 
Schüttler, Prokosch och Bürkle, 2013; Philips IntelliSpace, 2015). 
Läkemedelsordinationsprocessen automatiseras och därigenom försäkras 
standardiserade, läsbara och kompletta ordinationer. PDMS kan således tvinga 
läkaren att fylla i dos, administreringssätt och tider innan det går att signera 
ordinationen (van Rosse, Maat, Rademaker, van Vaught, Egbers & Bollen, 2009). 
När infusioner startas läser systemet av information om hastighet och tillförd mängd 
av läkemedlet automatiskt via sprut- och infusionspumparna och andra 
administreringssätt registreras enkelt av sjuksköterskan (Philips IntelliSpace, 2015), 
vilket förenklar läkemedelsberäkningar och vätskebalanser (Castellano et al., 2013). 

Vårdgivaren är skyldig att ha en beredskapsplan som är dokumenterad för hur hälso- 
och sjukvården ska bedrivas om informationssystem som används inte fungerar 
(Socialstyrelsen, 2016).  

3.5 Tidigare forskning 
Adane, Muluye och Abebe (2013) framhåller att den nuvarande pappersbaserade 
journalföringen är otillräcklig och de anser att byta ut pappersdokumentation mot 
kliniska informationssystem kan förbättra patientsäkerheten. Mason & Leong 
(2015) konstaterar att intensivvård är en teknologiberoende specialitet som 
genererar stora mängder data som kräver insamling, bearbetning och tolkning för att 
bli användbar i vården av patienterna. De anser att automatiska system reducerar fel 
och minskar personalbelastning, dock på bekostnad av ökade kostnader och tekniska 
utmaningar. Det framhålls en rad fördelar med PDMS, så som ökad effektivitet, 
ökad kvalitet på vården, förbättrad tillgänglighet av data, struktur och säkerhet. I 
likhet med Mason & Leong (2015) anser även von Dincklage, Lichtner, 
Suchodolski, Ragaller, Friedsdorf och Podtschaske (2016) och von Dincklage, 
Suchodolski, Lichtner, Friedsdorf, Podtschaske och Ragaller (2017) att för att kunna 
utnyttja de potentiella fördelarna av den stora mängden tillgänglig information är ett 
effektivt kliniskt informationssystem nästan obligatoriskt. De har visat att 
implementering av sådana system kan öka kvaliteten av intensivvård bland annat 
genom mindre dokumentationstid och högre tillfredställelse hos personalen.  

Även Castellanos et al., (2013) fann att genom att tillåta bedside dokumentation så 
bidrog PDMS med positiva effekter på journalföringen och minskade 
dokumentationstiden. Också Donati et al., (2008) fann att kliniska 
informationssystem minskade tidsåtgången av dokumentationen samtidigt som den 
förbättrades. Motsägelsefullt nog fann de, att trots att dokumentationstiden 
minskade så ökade inte den direkta patientkontakten. De betonar att patienter som är 
mer kritiskt sjuka genererar större arbetsbelastning och mer data, därför borde ett 
system med automatisk insamling av data vara både tidsbesparande och medföra 
ökad patientsäkerhet. Mador och Shaw (2009) problematiserar kring de tidigare 
forskningsresultat de funnit som visar motsägelsefulla resultat vad gäller om PDMS 
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kan minska dokumentationstiden och därigenom öka tiden som vårdpersonalen är 
tillgänglig för patienten. I resultatet framkommer endast att frågan återstår oklar.  

Flertalet studier visar att PDMS kan öka kvaliteten av intensivvård genom att 
reducera ordinations- och administreringsfel av läkemedel. Det minskar antalet 
felskrivningar och oläsliga, ofullständiga ordinationer (Donati et al., 2008; von 
Dincklage et al., 2017; Warrick, Naik, Avis, Fletcher, Franklin & Inwald, 2011). 
PDMS bidrar till en ökad patientsäkerhet genom att man kan förutse de negativa 
effekterna av läkemedel och behandlingar på intensivvårdsavdelningen. Det leder i 
förlängningen till förbättrad överlevnad för patienterna (van der Sluijs, van Slobbe-
Bijlsma, Chick, Vroom, Dongelmans & Vlaar, 2017).  

Användbarheten spelar en stor roll vad gäller attityderna gentemot kliniska 
informationssystem. Låg användbarhet innebär negativa attityder. Hög 
användbarhet, innebär ofta kompatibilitet med andra system och bidrar till positiva 
attityder. Andra faktorer som bidrar till en positiv inställning är IT-vänliga miljöer 
och designen mellan människan och systemen (von Dincklage et al., 2016; von 
Dincklage et al., 2017). Resultatet från von Dincklage et al., (2017) visar att 
användbarheten var olika beroende på vilket system som användes, PDMS var de 
system som ansågs bäst lämpade för uppgiften genom att vara ett bra stöd för 
rutinarbete, inlärning, effektivitet och överensstämde med användarens 
förväntningar. Bosman (2009) fann att det är en viktig del att PDMS är integrerat 
och samverkar med de resterande journalsystemen som finns inom verksamheten för 
att skapa en hög användbarhet.  

Donati et al., (2008) tar upp nackdelar som datorhaveri, virus eller bristande 
funktionsförmåga, system inkompabilitet och elektriska problem och anser att det är 
nödvändigt med back-up system och dubbla servrar bland annat.  

3.6 Patientsäkerhet inom intensivvård 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) anger att hälso- och sjukvården ska 
bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Ingen ska skadas i onödan och 
vården måste vara säker. I patientsäkerhetslagens (SFS 2010:659) första kapitel och 
5 § definieras vårdskada som lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom 
samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid 
patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Vidare beskrivs allvarlig vårdskada 
sådan vårdskada som är bestående och inte ringa, eller som har lett till att patienten 
fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit. Patientsäkerhet är skydd mot 
vårdskada och lagen säger vidare att det är vårdgivarens skyldighet att bedriva ett 
systematiskt patientsäkerhetsarbete. 

Att hantera och förstå aspekter av patientsäkerhet är en angelägen utmaning för alla 
som arbetar inom hälso- och sjukvården, särskilt eftersom ungefär vad tionde patient 
som vårdas på sjukhus drabbas av någon form av vårdskada. 
Intensivvårdssjuksköterskan ska verka för en patientsäker vård och genom att skapa 
förutsättning för en vård som är kunskapsbaserad och ändamålsenlig kan 
förekomsten av vårdskador minskas (Lindh & Sahlqvist, 2012; Riksföreningen för 
anestesi och intensivvård, 2012; Socialstyrelsen, 2017). Vårdskador leder inte bara 
till stort mänskligt lidande för patienter, närstående och inblandad personal utan det 
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medför även ökade kostnader som belastar hälso- och sjukvården (Lindh & 
Sahlqvist, 2012).  

Det finns flera riskområden för vårdskador inom hälso- och sjukvården. Hantering 
och användning av läkemedel, förväxlingar av patienter eller att journalhandlingar 
blandas ihop och misstag vid informationsöverföring är några exempel. 
Läkemedelsrelaterade problem och läkemedelsfel anges vara den vanligaste orsaken 
till tillbud och negativa händelser inom intensivvård och leder till förlängd vårdtid 
på intensivvårdsavdelningen, ökad mortalitet samt onödigt lidande för patienten 
(Franklin, 2010; Lindh & Sahlqvist, 2012). En granskning av inkomna avvikelser 
mellan 2015 och 2018 på Anestesikliniken i Region Kronoberg har visat att 25 % av 
avvikelserna var läkemedelsrelaterade (Region Kronoberg, 2018). En stor del av 
läkemedelsfelen beror på brister i hanteringsprocessen. Ordinationsfasen är mest 
riskfylld, men även vid administrering finns risker (Lindh & Sahlqvist, 2012). Inom 
intensivvård administreras livsuppehållande och mycket potenta läkemedel och små 
fel kan få allvarliga konsekvenser för patienten (Larsson & Rubertsson, 2012). 
Läkemedelsfel inom intensivvård beror på flera faktorer, bland annat bemanning, 
arbetsbelastning, komplexa och kritiskt sjuka patienter, kunskap om avancerade 
läkemedel och trötthet och stress hos personalen (Franklin, 2010).  

Koncentrationsstörningar, missuppfattningar, minnessvårigheter, beslutsförmåga 
och personlig skicklighet kan inverka på sjuksköterskans handlingar, men även yttre 
faktorer i vårdsystemet som tillgång till användbara hjälpmedel, svårbegripliga 
checklistor, ogenomtänkta rutiner samt produkter och IT-system som inte är 
användarvänliga spelar in. Sammantaget påverkar alltså även arbetsmiljön 
patientsäkerheten och att integrera patientsäkerhetsarbetet och arbetsmiljöfrågor är 
nödvändigt för en säker vård (SFS 1977:1160; Lindh och Sahlqvist, 2012). 

4 Teoretisk referensram 

4.1 Vårdvetenskap 
Vårdvetenskap är den autonoma vetenskap, det akademiska ämnet och det 
kunskapsområde, som med en vetenskaplig ansats och med patienten i fokus 
beskriver och analyserar vårdande med syftet att utveckla och förbättra vårdandet 
och målet att stärka och stödja hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). 
Vårdvetenskapens grundläggande ontologiska antaganden, antaganden om hur den 
verklighet som vårdvetenskapen studerar är beskaffad, berör människa, hälsa och 
vårdande (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Inom 
vårdvetenskapen betonas patientperspektivet, som innebär att patienten utgör 
medelpunkten för vårdandet och ska ses som expert på sig själv. Patientperspektivet 
omfattar andra personer än bara patienten, även närstående och vårdare ingår i 
begreppet (Dahlberg & Segesten, 2010). 

4.1.1 Den vårdande relationen 
Hälsa är vårdvetenskapens centrala fenomen, begrepp och fokus. Det är vårdandets 
främsta uppgift att hjälpa patienter tillbaka till så god hälsa som möjligt och därmed 
lindra effekten av eventuellt förekommande sjukdom och annat lidande (Dahlberg & 
Segesten, 2010). Utgångspunkten för vårdandet finns i vårdrelationen som är en 
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förutsättning för en fungerande vårdprocess och som kännetecknas av respekt. 
Vårdrelationen är alltid ojämlik då patienten är sårbar i en utsatt situation och alltid 
beroende av vårdarna, inte minst på en intensivvårdsavdelning (Almerud-Österberg 
& Nordgren, 2012). Intensivvårdssjuksköterskan har ett stort ansvar för att de 
patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning får en god och säker vård utifrån 
en vetenskaplig grund. En anledning till att uppmärksamma 
sjuksköterskeperspektivet är att det kan vara svårt att ge en god vård om 
sjuksköterskan själv inte erfar vårdandet och vårdmiljön som något positivt och 
känner sig trygg (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Vårdrelationen kan även beskrivas med systemteorin som betonar att helheten är 
större än summan av delarna, människan ses som en aktiv deltagare som själv 
skapar sin verklighet. Den bakomliggande strukturen påverkar i hög grad 
människors beteende. I systemet gäller det för intensivvårdssjuksköterskan att ha en 
skarp blick, engagerad neutralitet och samtidigt förmågan att hantera närhet och 
distans. Inom ramen för en empatisk relation måste man emellanåt kunna ta ett steg 
tillbaka för att se helheter och sammanhang. Det gäller att vara lyhörd och följsam 
genom att inta en lyssnande, iakttagande hållning samt vara extremt uppmärksam i 
den vårdande relationen (Öquist, 2008).  

4.1.2 Lidande och välbefinnande 
Det lidande som vi möter i vården delas ofta in i tre olika delar; sjukdomslidande, 
livslidande och vårdlidande. I sjukdomslidandet lider människan av sin sjukdoms 
konkreta uttryck som obehag, illabefinnande, smärta och ångest. Livslidande 
betecknar det lidande som är förknippat med det förändrade livet. Vårdlidande är ett 
begrepp som betecknar det lidande patienter upplever som orsakat av vården själv 
eller som ökas av brister i vårdorganisationen (Dahlberg & Segesten, 2010; 
Ödegård, 2013). När vårdrelationen brister uppstår vårdlidande. Det är ett lidande 
som skulle kunna undvikas om vårdarna är medvetna och uppmärksamma på 
patientens unika behov (Almerud-Österberg & Nordgren, 2012). Om 
intensivvårdssjuksköterskan inte känner sig trygg i vårdmiljön kan det innebära ökat 
lidande för patienterna och brister i patientsäkerheten. En människa som inte 
upplever sammanhang och vars liv känns utan mening kan förmodligen inte uppleva 
hälsa. Likaså kan inte en intensivvårdssjuksköterska som inte känner mening och 
sammanhang ge en god vård för patienten. Men en vård som kännetecknas av trygga 
och professionella intensivvårdssjuksköterskor kan göra det möjligt för patienten att 
känna välbefinnande trots allvarlig sjukdom. Lidande och välbefinnande kan således 
förekomma samtidigt (Dahlberg & Segesten, 2010).  

5 Problemformulering 
All personal inom hälso- och sjukvården som berörs av Patientdatalagen är ålagda 
att föra journal för att säkerställa en god och säker vård för patienten. Inom 
intensivvård genereras stora mängder patientdata som ska dokumenteras för att 
bibehålla patientsäkerheten, följa lagen och för att patienten ska få den vård den 
enligt Hälso- och sjukvårdslagen är berättigad till. Idag sker dokumentationen inom 
vår intensivvårdsverksamhet delvis manuellt, där värden från den medicinsktekniska 
övervakningen och åtgärder förs in på övervakningslistor och 
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läkemedelsordinationer skrivs för hand på papper som sedan scannas in i journalen, 
ibland med viss fördröjning. Det manuella arbetssättet är tidskrävande och ökar 
risken för fel. Det kan handla om att handstilen är svårtolkad, att man skriver fel, att 
ordinationer är otydliga eller att utrymmet för text inte räcker till. Vid en 
genomgång av rapporterade avvikelser från 2015 till 2018 inom vår verksamhet 
visade det sig att 25 procent av avvikelserna var relaterade till manuellt skrivna 
ordinationslistor. Läkemedelsrelaterade negativa händelser eller vårdskador står för 
en stor del av avvikelserna även nationellt.  

Att tyda läkemedelsordinationer på papper kan vara svårt, och ofta måste de 
dubbelkollas med den ordinerande läkaren. Det tar tid från den patientnära vården, 
men framförallt ökar det risken för att patienten får felaktiga läkemedel eller 
inkorrekta doser. På en intensivvårdsavdelning ges livsuppehållande och potenta 
läkemedel och små misstag kan därför leda till förödande konsekvenser för 
patienten. PDMS förtydligar ordinationer och utgör ett beslutsstöd och därigenom 
antas de läkemedelsrelaterade felen minska, vilket leder till en säkrare vård för 
patienten.  

När patientens tillstånd försämras krävs mer frekvent dokumentation samtidigt som 
arbetsbelastningen ökar på intensivvårdssjuksköterskan. Antingen blir den 
patientnära vården lidande eller blir dokumentationen bristfällig, vilket också kan 
leda till negativa konsekvenser för patienten. Med PDMS samlas all data in 
automatiskt oavsett om patienten försämras eller inte. Det borde innebära en mer 
konsekvent dokumentation, vilket borde leda till säkrare dokumentation. 

Tidigare forskning visar motsägelsefulla resultat vad gäller användbarhet och 
tidsåtgång men det finns mycket knapphändig fördjupad kunskap inom hur 
intensivvårdssjuksköterskor upplever arbetet med PDMS och hur det i sin tur kan 
påverka vårdandet och patienten. Vi anser därför att det är av vikt att belysa 
intensivvårdssjuksköterskornas erfarenheter av att arbeta med PDMS, i syfte att 
förbättra vården för patienten.  

Hur påverkas intensivvårdssjuksköterskans arbete av PDMS? Kan PDMS påverka 
vårdarbetet i syfte att förbättra vården för patienten? Finns det några risker för 
vårdandet med att använda PDMS? Kan PDMS minska läkemedelsrelaterade fel? 
Kan det lagstadgade kravet på att dokumentera upprätthållas på ett mer adekvat sätt 
med PDMS?  

6 Syfte 
Syftet med studien är att belysa intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att 
använda PDMS i vårdarbetet. 
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7 Metod 

7.1 Design och ansats 
I likhet med vårdvetenskapen har kvalitativa metoder sitt ursprung i den holistiska 
traditionen och strävar efter ett sådant synsätt (Henricsson, 2017; Polit & Beck, 
2012). Kvalitativa studier avser att studera levda erfarenheter av ett fenomen i 
fenomenets naturliga miljö. Kvalitativ metod är således lämplig när forskaren söker 
förståelse för och insikt om ett fenomen. Datainsamlingen sker med fördel med 
hjälp av intervjuer där deltagarnas upplevelser av fenomenet blir föremål för analys. 
Inom kvalitativ vetenskapsteori ställs induktion mot deduktion. Induktion innebär 
att börja i empirin och så förutsättningslöst som möjligt observera och studera det 
valda fenomenet för att sedan beskriva det så korrekt som möjligt. Teorin tas in som 
avslutande reflektion i diskussionen. Deduktion är å andra sidan oftast 
hypotesprövande och utgår ifrån en vetenskaplig teori (Henricsson, 2017).   

Med hänsyn av ovanstående valdes, för denna studie och för att besvara syftet, en 
induktiv, kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design. Insamlad data har 
analyserats med kvalitativ innehållsanalys.  

7.2 Urvalsförfarande 
Samtyckte till genomförande av studien inhämtades från verksamhets- och eller 
avdelningschefer på berörda intensivvårdsavdelningar (Bilaga 1). För att urvalet 
skulle representera den spridning av ålder, kön och yrkeserfarenhet som svenska 
intensivvårdssjuksköterskor har och för att få del av olikartade perspektiv och 
bakgrunder till de som arbetar med PDMS, användes ändamålsurval. 
Ändamålsurval innebär att man målmedvetet väljer deltagare, utifrån ett antal 
kriterier (Polit & Beck, 2012). Inklusionskriterier för deltagande i studien var att 
deltagarna skulle vara legitimerade sjuksköterskor med specialistutbildning inom 
intensivvård med minst två års erfarenhet av att arbeta inom intensivvård och minst 
ett års erfarenhet av att arbeta med PDMS. 

Avdelningscheferna ombads rekrytera deltagare som uppfyllde inklusionskriterierna 
och totalt tillfrågades 20 intensivvårdssjuksköterskor om deltagande. 8 stycken 
valde att delta och ytterligare 2 deltagare rekryterades genom tips från andra 
deltagare, eftersom de uppfyllde inklusionskriterierna tilläts de att delta. 
Informationsbrev (Bilaga 2) mailades ut till deltagarna innan intervjuerna. Av de 10 
deltagarna som deltog var 9 kvinnor och en man. Åldern på deltagarna var mellan 
30-61 år, med en genomsnittsålder på 44 år. Yrkeserfarenheten varierade mellan 3-
30 år.  

7.3 Datainsamling 
Datainsamling genomfördes med individuella, semistrukturerade djupgående 
intervjuer, för att få del av levda erfarenheter av verkligheten. Datum, tid och plats 
bestämdes antingen via mail eller telefonledes, vartefter deltagarna fick ett mail med 
information om vad som var överenskommet för att förtydliga. Deltagarna 
informerades om att det var bra om intervjun skedde på en plats som hade viss 
avskildhet där risken för störningar var liten, och de fick själva, i enighet med Polit 
& Beck (2012), välja plats och kommunikationssätt (röstsamtal, videosamtal, fysiskt 
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möte) för intervjun för att på så sätt skapa trygghet och förtroende. I samråd med 
avdelningscheferna fanns det även möjlighet att genomföra intervjuer i ett avskilt 
rum på sjukhuset om deltagaren så önskade. I samband med intervjuerna inhämtades 
muntligt informerat samtycke och vi poängterade återigen möjligheten att avbryta 
deltagandet närhelst de önskade samt betonade konfidentialiteten. Skriftligt 
samtycke inhämtades i samband med intervjuerna som genomfördes genom fysiskt 
möte. Till de som intervjuades på distans skickades informationsbrevet (Bilaga 2) 
med samtycke för underskrift via post tillsammans med ett frankerat returkuvert. 

Med hjälp av en intervjuguide (Bilaga 3) och med utgångspunkt i öppna frågor som 
relaterade till syftet ombads deltagaren att tala öppet och fritt om sina upplevelser, 
erfarenheter, attityder och känslor. De efterföljande frågorna styrdes sedan av svaren 
på de öppna frågorna mot syftet (Polit & Beck, 2012). Intervjuerna avslutades med 
en fråga om det var något deltagaren ville tillägga eller om det fanns några frågor 
som de ville utveckla. Deltagarna tillfrågades även om det gick bra att vi kontaktade 
dem om ytterligare frågor skulle dyka upp under bearbetningen av materialet och de 
uppmanades att höra av sig via mail eller telefon om de kom på någonting de ansåg 
viktigt att förmedla till oss. 

Två pilotintervjuer gjordes för att se om intervjuerna var adekvata för att svara på 
frågorna och nå studiens syfte samt för att vi som intervjuare skulle kunna anpassa 
våra följdfrågor och medvetandegöra vår roll i intervjun. De transkriberades och 
visade sig svara mot studiens syfte på ett bra sätt och inkluderades således i studien 
(Henricsson, 2017). De första intervjuerna gjordes av båda författarna, där en hade 
en passiv roll och en hade en aktiv roll, vilket kommunicerades innan intervjuerna 
startade. De sista 4 intervjuerna gjordes av den ena eller andra författaren.  

Inom den kvalitativa traditionen är det viktiga inte antalet informanter utan att samla 
tillräckligt med djupgående data för att kunna besvara studiens syfte (Polit & Beck, 
2012). Sammantaget genomfördes 10 intervjuer, varav 4 intervjuer via videosamtal, 
4 intervjuer med fysiskt möte och 2 genom röstsamtal. Anledningen till att 2 
intervjuer genomfördes via röstsamtal var för att deltagarna valde det då de inte 
kände sig bekväma med videosamtal, vilket accepterades då det var svårt att få till 
ett fysiskt möte. Samtliga intervjuer ansågs svara mot syftet, men en intervju 
exkluderades i efterhand på grund av väldigt dålig ljudupptagning. Intervjuerna tog 
mellan 18-62 minuter. Samtliga intervjuer spelades, med deltagarnas samtycke in, 
för att garantera att det var deltagarnas faktiska ord för ord som utgjorde 
datamaterialet. Fältanteckningar gjordes vid några av intervjuerna, för att förstå 
intervjutexten i sin kontext (Lindseth & Norberg, 2004).  

7.4 Dataanalys 
För att analysera datamaterialet har en kvalitativ innehållsanalys med induktiv 
ansats inspirerad av Graneheim och Lundman (2004) använts. Enligt Graneheim 
och Lundman (2004) utgörs innehållsanalysens centrala begrepp av; analysenheter, 
domäner, meningsbärande enheter, kondenserade meningsbärande enheter, koder, 
kategorier och teman. Analysenhet utgjordes av de transkriberade texterna i sin 
helhet och domäner av de stycken av texten som utgjorde underlaget för analysen.  

De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant, där även pauser, nyanser, skratt 
och andra yttringar av betydelse noterades. Hälften transkriberades av den ena av 
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oss och hälften av den andra. Den transkriberade texten jämfördes sedan med 
inspelningen och korrigerades om så var nödvändigt (Graneheim och Lundman, 
2004). Det inspelade materialet raderades så fort transkriberingen var klar och de 
transkriberade texterna försågs med koder och förvarades på våra datorer. Själva 
tolkningen av texten innebar en rörelse mellan dess delar och helheten. Analysen 
inleddes med att texterna lästes i sin helhet flera gånger, för att få en känsla av vad 
datamaterialet som helhet handlade om samt för att få fram essensen av deltagarnas 
uttryckta ord, meningar och stycken. Det är nödvändigt att förhålla sig öppet till 
texten, för att den ska visa sig som den är (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012).  

Analysen fortsatte sedan med att ta ut meningsbärande enheter, utifrån en manifest 
analys. De meningsbärande enheterna bestod av meningar, ord eller flera stycken, 
som ansågs svara mot studiens syfte. De meningsbärande enheterna utgjorde således 
grunden för analysen och de studerades ingående och reflekterades över. Nästa steg 
i analysen utgjordes av kondensering och därefter kodning av texten för att det 
skulle bli lättare att läsa och handha. De meningsbärande enheterna, de 
kondenserade meningsbärande enheterna och koderna skrevs in i en tabell i ett 
Word-dokument och färgkodades. De olika koderna studerades sedan vad gäller 
likheter och skillnader, för att sedan sorteras in i subkategorier och kategorier, vilka 
utgjorde den latenta nivån av innehållet i analysen. Även de fördes in i en tabell i ett 
Word-dokument. Kategorierna analyserades i relation till varandra i syfte att finna 
en röd tråd genom analysen för att förstå och kunna lyfta fram den latenta meningen 
i materialet, det vill säga den tolkande nivån. Därigenom kunde ett övergripande 
tema formuleras (Henricsson, 2017). Exempel på analysförfarandet återges i tabell 1 
på nästa sida. 

7.4.1 Förförståelse  
Att som forskare utmana sin egen förförståelse och vara öppen och följsam mot 
fenomenet är viktigt. Lindseth och Norberg (2004) hävdar att vi tolkar utifrån vår 
förförståelse och att vi aldrig kan frigöra oss ifrån den. Man är dock bara medveten 
om en del av sin förförståelse men genom kritisk reflektion kan man bredda och 
fördjupa medvetenheten. Att upptäcka är inte att förstå bättre, utan annorlunda, men 
då måste förförståelsen sättas på spel. Vi har under studiens gång diskuterat och 
reflekterat över vår egen förförståelse, och våra tankar och värderingar, och på så 
sätt medvetandegjort hur förförståelsen skulle ha kunnat inverka på analysarbetet. 
Vi har dessutom strävat efter att ha ett vårdvetenskapligt synsätt med 
patientperspektivet i fokus och på så vis försökt vara öppna för det som visar sig.  

 

 

 

 

 

 

 



 

12(35) 
 

Tabell 1 
Meningsbärande 

enhet 
Kondenserad 

meningsbärande 
enhet 

Kod Subkategori Kategori Tema 

”men så nä jag 
tycker att jag har 
mer tid till patienten 
på så vis att jag inte 
behöver 
dokumentera små 
förändringar hela 
tiden…” 

Mer tid för patienten 
när man inte 
behöver 
dokumentera allt.  

Tids-
besparing 

Patienten i 
fokus 

Patientnära 
vårdande 
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”PDMS underlättar 
registrering i 
nationella 
kvalitetsregister, så 
att det, ja det är 
viktigt för att på så 
sätt kunna följa upp 
vårdresultat och 
göra vården mer 
säker, liksom 
kvalitetssäkerheten”
. 

PDMS underlättar 
registrering i 
nationella 
kvalitetsregister 
vilket bidrar till 
möjlighet till 
uppföljning och 
kvalitetssäkring.  

Kvalitets-
säkring 

Uppföljning 
av 
vårdresultat 

Evidensbaserad vård 

”Och då kan jag 
också titta när jag 
har tagit en blodgas, 
eh, vad jag har för 
inställningar på 
respen, jag ser det 
liksom den tiden 
och jag kan se 
förändringar, i 
kurvorna vilka 
förändringar jag har 
gjort…” 

När du tagit en 
blodgas kan du 
tydligt följa 
respiratorinställning
arna och tydligt se 
hur de korrelerar 
mot varandra.  

Utvecklande 
information i 
kurvor. 

Lärande-
processen 

Olika former av 
kvalitetsutveckling 

”Vi har checklistor, 
som man ska gå 
igenom varje pass å 
det, det blir ju 
överskådligt och gör 
att man inte missar 
något, man får en 
hjälp i sina dagliga 
rutiner. Alla gör 
lika”.  

Checklistor är ett 
stöd i det dagliga 
arbetet.  

Stöd. Stöd och 
påminnelser. 

Säker vård. 

”Det är ju ett system 
som inte tänker 
själv utan det utför 
det du säger att det 
ska utföra, så den 
mänskliga faktorn 
spelar ju ehm, ja, 
det kan man ju inte 
komma ifrån”.  

Systemet fungerar 
inte utan den 
mänskliga faktorn.  

Mänsklig 
faktor.  

Vikten av den 
mänskliga 
faktorn.  

Informatik. 
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7.5 Forskningsetiska överväganden 
Studien kommer att följa forskningsetiska principer enligt Helsingforsdeklarationen 
(World Medical Association, 2013). I 2 § i den svenska lagen om etikprövning av 
forskning som avser människor (SFS 2003:460) står att forskning som utförs inom 
ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå inte omfattas av 
lagen och således krävs inget etiskt godkännande för denna studie. Trots det är det 
av största vikt att etiska principer eftersträvas och att deltagarnas rättigheter och 
integritet skyddas, varför en egengranskning enligt Etikkommittén sydosts riktlinjer 
har gjorts (Bilaga 4) (Etikkommittén sydost, 2018).  

Vetenskapsrådet (2003) har utformat forskningsetiska principer som utgör riktlinjer 
för etikkommittéers granskning av forskningsprojekt och som snarare ska ses som 
vägvisare än detaljerade föreskrifter. Individskyddskravet beskrivs i fyra huvudkrav; 
informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Enligt informations- och samtyckekravet inhämtades informerat samtycke muntligt 
och skriftligt från deltagarna, vilket tydliggjorde att deltagandet var högst frivilligt 
och att de närhelst under studiens gång kunde avbryta sitt deltagande utan närmare 
förklaring och utan konsekvenser. Det innebar även att deltagarna fått adekvat 
information om studien och förstod informationen (Polit & Beck, 2012; 
Vetenskapsrådet, 2003). Genom att intervjumaterialet avidentifierades och 
behandlades konfidentiellt följdes konfidentialitetskravet. Under transkribering, 
analys och i resultatdelen lades särskild vikt vid deltagarnas integritet. I enighet med 
nyttjandekravet användes insamlade uppgifter endast för studiens ändamål. Särskilt i 
kvalitativa studier bör man vara vaksam på att djupgående frågor i en intervju kan 
medföra att känslig information avslöjas, vilket kan leda till psykiskt obehag för 
deltagaren (Polit & Beck, 2012). Genom att uppmärksamma det, och vara känslig 
inför de psykologiska riskerna och konsekvenserna minskas risken för att det skapar 
lidande hos deltagarna. 

8 Resultat 
Analysen av det insamlade materialet resulterade i 5 kategorier och 15 
subkategorier, vilka återgav intensivvårdssjuksköterskornas erfarenheter av att 
arbeta med ett kliniskt informationssystem med beslutsstöd, PDMS. De återges i 
tabell 2. Vid den manifesta analysen visade sig en röd tråd som kunde hänföras till 
samtliga kategorier, nämligen patientsäkerhet. Resultatet presenteras genom att 
huvudkategorier med tillhörande subkategorier redovisas. Citat från deltagarnas 
berättelser presenteras för att exemplifiera intensivvårdssjuksköterskornas 
erfarenheter av att arbeta med PDMS.  
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Tabell 2 
Huvudkategorier 

 
Subkategorier Tema 

Patientnära vårdande 
 
 
 

Patienten i fokus 
 

 
 
 

P 
A 
T 
I 
E 
N 
T 
S 
Ä 
K 
E 
R 
H 
E 
T 

När tekniken tar överhanden 
 

Påverkan på arbetsmiljön 
 

Samverkan i team 
 

Evidensbaserad vård Uppföljning av vårdresultat 
 

Att arbeta utifrån senaste evidens 
 

Olika former av 
kvalitetsutveckling 

Systemets utvecklingsmöjligheter 
 

Intensivvårdssjuksköterskans attityder 
 

Lärandeprocessen 
 

Säker vård Läkemedelsprocessen 
 

Säker informationsöverföring 
 

Stöd och påminnelser 
 

Vinster eller risker för patienten 
 

Informatik Användarvänlighet 
 

Vikten av den mänskliga faktorn 
 

 

8.1 Patientnära vårdande  
Ett återkommande ämne i intervjuerna var en av intensivvårdssjuksköterskans 
viktigaste uppgifter, det vill säga att skapa förutsättning för att kunna behålla ett 
patientfokus och inte låta tekniken ta överhanden genom att identifiera barriärer och 
medvetandegöra risker för att ge en god vård till patienten.  

8.1.1 Patienten i fokus  
I intervjuerna framkom det tydligt att den automatiserade registreringen av 
patientdata från den medicinsktekniska utrusningen minskade dokumentationstiden 
avsevärt. Dessutom uttryckte flera intensivvårdssjuksköterskor att den 
dokumentation som trots allt var nödvändig tog mindre tid än den tidskrävande 
manuella dokumentationen på papper. Mycket av det som dokumenterades handlade 
om att bara bocka i utförda kontroller och omvårdnadsåtgärder, vilket således 
minskade dokumentationen som gjordes i fritext.  

Den minskade dokumentationstiden innebar tid över till annat, och det framkom 
olika svar avseende vad den tiden användes till. Någon deltagare ansåg att tiden för 
annat ökade, men att den inte nödvändigtvis användes för att vara mer nära 
patienten. En annan deltagare ansåg att PDMS inte medförde någon omfördelning 
av dokumentationstiden och tiden för patienten. Resultatet visade dock att 
majoriteten av deltagarna ansåg att PDMS medförde mindre administrativ tid och 
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därigenom gav mer tid med patienten, vilket beskrevs som en väsentlig del i 
vårdandet eftersom man kunde vara mer observant och använda sin kliniska blick. 
Det blev på så vis enklare att se helheter i vårdandet.  

”Den största fördelen tycker jag är att man får mer tid för PATIENTEN, 
framförallt. Eh, det tycker jag faktiskt, det är väldigt tidsbesparande, ett fint 
hjälpmedel” – deltagare 3.  

”Du får mer tid över för patienten, det är ju A och O när man ser helheten, 
man ser hela patienten och har tid att prata och kan vårda det friska” – 
deltagare 2.  

En deltagare beskrev att det hade framkommit farhågor om att patienten skulle få 
mindre uppmärksamhet och att man skulle fokusera mer på tekniken än på 
patienten, men genom att medvetandegöra det så blev utfallet helt tvärtom. Det vill 
säga att patienten kunde ges mer uppmärksamhet tack vare den automatiska 
registreringen. Intensivvårdssjuksköterskorna uttryckte vikten av att vara säker och 
trygg med systemet för att kunna släppa det administrativa arbetet och ha ett större 
fokus på patienten.   

”Det trodde ju vi ehm, ja vad ska man säga, vi hade det som argument, att man 
inte tittade lika mycket på det, men så är det inte utan du lär dig att jobba efter 
det nya systemet och titta på kurvorna där med” – deltagare 8.  

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att hos en svårt sjuk intensivvårdspatient kan 
tillståndet snabbt försämras, vilket medför en ökad mängd data som mer frekvent 
ska dokumenteras samtidigt som omvårdnadsåtgärderna och de medicinska 
insatserna blir fler och mer avancerade. Att inte behöva avsätta någon för att 
dokumentera utan att det istället automatiskt registreras beskrevs som fördelaktigt 
då deltagarna upplevde att de fick mer tid för åtgärder i den patientnära vården. Det 
beskrevs som ytterst viktigt eftersom det ofta handlade om livräddande åtgärder och 
bidrog till att skapa en god vård. En deltagare beskrev hur enkelt det var att lägga 
fokus på de patientnära insatserna också när det lades in en ny patient. Det var bara 
att starta systemet så började registreringen så fort en ny medicinskteknisk produkt 
eller övervakning anslöts till patienten.  

”Ehm, när man har en dålig patient så ja, kan man ju fokusera liksom på att 
vårda den patienten istället för att låsa en person som måste föra 
dokumentation…man kan jobba mer direkt patientnära och utföra 
omvårdnadsåtgärder, arbeta i teamet för patientens bästa” – deltagare 9. 

8.1.2 När tekniken tar överhanden 
En intensivvårdsavdelning beskrevs som en högteknologisk miljö där tekniken kan 
vara en barriär mot att kunna fokusera på patienten. Det framkom tydligt att fokus 
på PDMS var som mest påtagligt när man hade kort yrkeserfarenhet eller liten 
erfarenhet av att använda systemet, men att allteftersom man arbetat in sig och fick 
mer erfarenhet så flyttades fokus tillbaka till patienten. När man ansåg sig van med 
systemet, nämnde deltagarna framförallt situationer då systemet krånglade som 
tillfällen då fokus hamnade på tekniken. Även situationer som var mer ovanliga 
beskrevs som barriärer för att ha patienten i fokus.  

”Man står ibland och glor på patienten, eller nej på datorn, istället för 
patienten, framförallt när det krånglar” – deltagare 3.  
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I intervjuerna framkom också att det, i samband med införandet av ett PDMS, krävs 
en ökad bemanning för att kunna bibehålla ett patientfokus och inte låta den nya 
tekniken ta över helt. 

8.1.3 Påverkan på arbetsmiljön 
Det lyftes även fram att den administrativa bördan minskade till följd av PDMS 
fördelar med automatisk registrering samt att informationen samlades på ett ställe. 
Ett par deltagare upplevde att den administrativa delen av arbetet påverkades 
negativt genom alla knapptryckningar på datorn, men reflekterade samtidigt, som 
majoriteten av deltagarna, över att pappersdokumentation var betydligt mer 
tidskrävande och omständligt och ingen ville gå tillbaka till den manuella 
dokumentationen på papper. Det konstaterades att PDMS ledde till en förbättrad 
arbetsmiljö.  

”Men då behöver ju inte jag det här tidskrävande pappersarbetet att fylla i 
allt, inställningar på ventilator, allt bara går in automatiskt i datasystemet” – 
deltagare 2.  

Att datorn finns i nära anslutning till patienten, ansågs också bidra till en bättre 
arbetsmiljö och medförde att deltagarna kände sig mer närvarande i den patientnära 
vården. De beskrev möjligheten att göra omvårdnadsåtgärder och ge läkemedel 
utifrån ordinationslistor i PDMS inne på salen som positivt och när de 
dokumenterade det som de var ålagd att dokumentera utfördes det på rummet. 

”Man får mer tid med patienten och eftersom datorn är där den är så blir man 
ju också mer närvarande i vården” – deltagare 3.  

8.1.4 Samverkan i team 
Deltagarna upplevde att PDMS förenklade samarbetet i vården med andra 
professioner och då främst med läkarna. De angav att systemets förmedlade en 
tydligare struktur som användes i de dagliga rutinerna som vid ronder och i övriga 
kontakter med läkarna. Upprättandet av specifika målvärden för patienten i PDMS 
underlättade beslutsfattande med adekvata efterföljande åtgärder för 
intensivvårdssjuksköterskorna utan att de ansåg sig behöva kontakta läkaren. Det 
innebar att de tilläts arbeta mer självständigt och inte behövde kontakta läkaren i 
onödan. Men när däremot behov fanns att kommunicera förändringar i patientens 
tillstånd kunde läkarna med enkelhet gå in och titta på patientens parametrar från 
vilken dator som helst som var kopplad till PDMS-nätverket, vilket ansågs vara en 
stor fördel i teamarbetet. Det föranledde snabba svar från läkaren om vilken 
vårdåtgärd som var mest prioriterad i omhändertagandet av patienten.  

” (teamarbete) det blir väldigt tydligt, vi har ju dagliga riktlinjer förs in i då i 
det väldigt, alltså går man igenom dom så finns ju dom där då vet man ju vilka, 
vad vi har för planer idag… å det är ju väldigt skönt då man har den listan, å 
så har man, det blir ju en checklista också när man rondar så går man igenom 
samma saker” – deltagare 1. 

8.2 Evidensbaserad vård 
Ett annat återkommande ämne som visade sig i analysen var att arbeta utifrån 
senaste evidens, vilket beskrevs som att arbeta efter senaste forskning, gällande 
riktlinjer, lagar och förordningar och att man kontinuerligt följer upp vårdresultat. 
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Det beskrevs också innebära att delta i nationella kvalitetsregister samt att bedriva 
forskning för att utveckla vården.  

8.2.1 Uppföljning av vårdresultat 
Det betonades att en viktig del i vårdarbetet var att kunna registrera och följa upp 
vårdåtgärderna i olika nationella kvalitetsregister för utveckling och kvalitetssäkring 
av vården och för forskning. PDMS ansågs generera stora mängder patientdata som 
kan användas för forskning i syfte att göra vården bättre eller för mätningar av 
vårdtyngd som ett stöd i personalbemanningsfrågor.  

”Det är viktigt att man tar ställning till vilken utdata man vill ha från systemet. 
För liksom ja, kunna göra uppföljningar och kanske även studier och forskning 
i framtiden. Man vill ju kunna, ja ha nytta av systemets stora mängd data, ja 
det lagras ju och då känns det ju mer nyttsamt att kunna använda det. För 
beläggningsstatistik och eh, ja vad mer, hm, vårdtyngd och att man kan följa 
läkemedel som givits och vad som händer med patientens vitalparametrar, det 
måste ju vara bra för eventuell forskning i framtiden” – deltagare 9.   

8.2.2 Att arbeta utifrån senaste evidens 
PDMS gör det möjligt att lägga in riktlinjer och checklistor direkt i systemet. Flera 
av deltagarna beskrev att fördelarna med checklistor bland annat var att alla 
intensivvårdssjuksköterskor gjorde en likartad klinisk bedömning samt att det 
integrerades i den dagliga rutinen. Detta arbetssätt bidrog till att uppdaterad 
information var mer lättillgängligt och ansågs därför mer patientsäkert. Att det 
dessutom finns direktlänkar till externa system som bland annat FASS och 
Vårdhandboken, ansågs skapa möjlighet att arbeta efter senaste evidens, det vill 
säga att vara uppdaterad vad gäller rön och aktuell forskning inom specifika 
områden på ett enkelt sätt.  

”I alla dessa flikarna finns det sådär direktuppkoppling till FASS, till PAS-
IVA, till labb, till journalen så man slipper liksom gå in och ut ur systemet 
(paus). Det blir väldigt lättarbetat när man bara behöver arbeta i ett system, 
du sparar väldigt, väldigt mycket tid på det” – deltagare 3.  

8.3 Olika former av kvalitetsutveckling  
Införandet av PDMS ansågs vara en stor kvalitetsutveckling och det betonades 
vikten av att ha ett system där det finns möjlighet att utveckla för att underlätta 
arbetet för vårdpersonalen och förbättra vården för patienten. I intervjuerna 
framkom att PDMS ger möjligheter till utveckling och lärande för 
intensivvårdssjuksköterskan på en annan nivå genom integrering mellan olika 
kurvor och grafer på ett överskådligt sätt. Intensivvårdssjuksköterskans inställning 
visade sig spela stor roll för hur väl systemet fungerade och hur införandet gick.   

8.3.1 Systemets utvecklingsmöjligheter 
De flesta deltagarna beskrev att det varit med om flera uppdateringar och 
förbättringar av systemet efter införandet. Intensivvårdssjuksköterskorna lyfte bland 
annat fram att systemadministratörerna varit mycket tillmötesgående och lyhörda 
för vilka förbättringar som krävdes för att underlätta och förbättra vården. De flesta 
deltagarna var även överens om att det fortfarande fanns en stor 
utvecklingspotential. Bland annat önskades specifika rutor för fritext för 
dokumentationen som ett komplement till att bara bocka av en specifik åtgärd, 
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speciellt om det var någonting avvikande. Att behöva dokumentera det i fritext i 
omvårdnadsanteckningen på ett annat ställe ansågs ologiskt och som onödigt arbete.  

”Sen saknar jag, eh, det här då liksom sambandet där jag är liksom där skulle 
jag vilja klicka i och dokumentera mer. Att om det är någonting, hur ser 
CVK:n ut, att jag behöver skriva det i flytande text i en omvårdnadsanteckning 
utan jag skulle hellre dokumentera det där, där jag är, i den rutan liksom. Jag 
ser utvecklingsmöjligheter med det här systemet” – deltagare 6.  

8.3.2 Intensivvårdssjuksköterskornas attityder 
Flera av deltagarna konstaterade att det var högst personbundet hur inställningen till 
PDMS var, och att det i hög grad avgjorde hur väl systemet fungerade. 
Intensivvårdssjuksköterskorna som var motsträviga och negativa till systemet hade 
också mycket svårare att lära sig och arbeta med systemet. Flera av deltagarna ansåg 
att det främst var de äldre sjuksköterskorna som inte ville lära sig det där med 
datahantering och inte alls förstod vilka fördelar det var med PDMS utan bara såg 
nackdelen att tvingas lära sig nytt. Medan de som var positiva till förbättrings- och 
utvecklingsarbete hade betydligt lättare att bli bekväma med PDMS och lärde sig 
specialfunktionerna för att kunna utnyttja systemet optimalt.  

”Ja, ehm jag ska nog säga att jag är positivt inställd och jag tycker ju själv att 
inställningen hos varje person har betydelse för hur det fungerar” – deltagare 
8. 

8.3.3 Lärandeprocessen 
Deltagarna beskrev att det är ett lätt och överskådligt system att lära sig, men 
påtalade samtidigt att det tar tid att bli bekväm att jobba i systemet och att det kräver 
att man bearbetar det för att bli det. Några intensivvårdssjuksköterskor beskrev en 
frustration innan man lärt sig det eftersom det tog tid och det var lätt att haka upp 
sig på vad som idag benämns som småsaker. Trots att de hade haft backup från 
specialutbildad personal i samband med införandet så upplevde de inte det helt 
enkelt att gå över från pappersdokumentation till PDMS.  

”Det var ju lite krångligt i början, trots mycket backup, det finns ju alltid 
barnsjukdomar, ja alltså buggar i systemet…” – deltagare 9.  

I resultatet framkom att PDMS presenterar kurvor för olika parametrar och 
läkemedel, respiratorinställningar, provsvar med mera på ett integrerat sätt som gör 
det möjligt att jämföra exempelvis vitalparametrar med läkemedelsadministrering på 
ett överskådligt sätt. Det beskrevs skapa ett lärande och en högre förståelse för 
läkemedlets effekter, vilket innebar en kvalitetsutveckling av vården genom 
välutbildade intensivvårdssjuksköterskor. En deltagare beskrev till exempel att om 
man tar en blodgas så kan man med enkelhet följa vad man haft för 
respiratorinställningar och på så vis korrelera förändringar gjorda där med resultatet 
på patientens ventilation. Intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att det blir 
överblickbart och medför inte bara fördelar för vården av patienten, utan även för 
sjuksköterskan som förstår sambanden mellan vårdåtgärd och effekt på patienten.  

”Sen tycker jag att eh, en sak, exempelvis om du ger Noradrenalin så kan du se 
vad som händer med trycket. Du samkör liksom mediciner med annan data, så 
får du faktiskt mer information” – deltagare 3.  
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8.4 Säker vård 
PDMS ansågs presentera tydligare och mer korrekta läkemedelsordinationer, vilket 
reducerar risken för läkemedelsfel. Informationsöverföring beskrevs som mer säker, 
vilket ger mer komplett dokumenterad vård och ett bättre underlag för medicinska 
och omvårdnadsmässiga bedömningar och leder till en säkrare vård. Det underlättar 
också utskrivningsprocessen från intensivvårdsavdelningen. Stöd och påminnelser i 
systemet ansågs vara ett bra hjälpmedel, men reservrutiner bedömdes spela en stor 
roll vid ett eventuellt systemfel. Vinsterna i vården och för patienten ansågs vara 
mer betydelsefulla än riskerna.  

8.4.1 Läkemedelsprocessen 
Det lyftes fram att läkemedelsordinationer i PDMS var mycket tydligare än de 
handskrivna på papper som ofta krävde tolkningar eller kvalificerade gissningar. 
Genom att eliminera dålig handstil på pappersdokumentationen reducerades 
missuppfattningar vad gällde läkemedelsordinationer. Läkemedelsmodulen i PDMS 
gav mer korrekta ordinationer, både vad gäller läkemedel, dos och 
administreringssätt. Deltagarna beskrev att systemet innehåller ett beslutsstöd vad 
gäller läkemedel som anger rimliga doser och varnar bland annat för interaktioner. 
På så vis tillåter systemet inte felaktiga ordinationer utan det upplevdes säkert och 
deltagarna framhöll att det kändes tryggare. En deltagare beskrev enkelheten med att 
lägga in muntliga ordinationer, det var bara att skriva några bokstäver i 
läkemedelsnamnet så kom förslag upp och sedan valdes bara rätt dos och 
administreringssätt utifrån en befintlig mall i systemet.   

”Ja, det är det här att man frångår det här med medicinlistor, det är ju väldigt 
ofta man inte såg vad det stod på dem på grund av dålig handstil och sådär så 
det blir ju säkrare faktiskt, inga missar för man reducerar förekomsten av 
missuppfattningar å så. Man ökar säkerheten på så vis” – deltagare 4. 

”(angående läkemedelslistan)…mycket, mycket säkrare, och likadant så eh 
(paus). Det var lite häftigt tyckte jag, då jag fick in en eh, preeklampsi och jag 
fick ge Nitro och då när jag liksom bara hade lagt in liksom vikt och liksom 
allting på henne så kom det upp vilken dos jag skulle börja med” – deltagare 
6. 

8.4.2 Säker informationsöverföring 
Säker informationsöverföring beskrevs bland annat åstadkommas genom att den 
större delen patientdata registrerades automatiskt och samtidigt kunde utföra 
beräkningar och producera dem överskådligt. Infusionspumpar som talar med 
PDMS som registrerar korrekt mängd av läkemedel och vätskeinfusioner som har 
infunderats uppfattades som säkert och att systemet dessutom själv räknar ut 
vätskebalansen, uppdaterad till just nu, bidrog ytterligare till att 
informationsöverföringen uppfattades påverka patientsäkerheten positivt.  

”Jag tycker framförallt på IVA, det är ju så otroligt mycket apparatur och så 
otroligt mycket maskineri å allting går ju in från pumparna till, det är så 
otroligt mycket, det förenklar ju för någon som ska räkna vätskebalansen. Ja, 
helt plötsligt så får du ju en vätskebalans som stämmer, bara det är ju 
fantastiskt” – deltagare 3.  

Säker informationsöverföring sammanfördes även med när patienten inte längre är i 
behov av intensivvård och ska flyttas till en lägre vårdnivå. Det beskrevs som säkert 
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att informationen överfördes direkt från PDMS till avdelningen, vilket ansågs 
eliminerade risken för fel.  

8.4.3 Stöd och påminnelser 
Resultatet visade att PDMS förmedlar påminnelser till användaren och därigenom 
minskar risken att planerade omvårdnadsåtgärder, läkemedelsutdelningar eller 
inkomna provsvar, för att nämna några exempel, missas. Det medför att man inte 
aktivt behöver eftersöka provsvar innan de anlänt och att det tryggar upp.  

”När provsvaren kom fick jag blinkande så att eh, jag var tvungen att vidimera 
att jag sett detta och tagit ställning till det” – deltagare 6.  

Det framkom även att PDMS fungerar som ett stöd i och med påminnelserna och de 
checklistor som finns inlagda, de ger struktur och en daglig rutin i arbetet. 
Rutinkontroller och åtgärder blir kontrollerade och utförda på ungefär samma sätt av 
alla som arbetar med patienten. En del sjuksköterskor ansåg att man inte behöver 
tänka lika mycket, utan får hjälp från systemet i bedömningar och åtgärder.  

Om systemet havererar ansågs det kunna leda till problem på grund av okunskap 
kring reservrutiner, alltså de gamla rutinerna med manuell dokumentation på 
papper. Någon enstaka deltagare såg inte det som ett problem utan ansåg sig väl 
insatt i befintliga rutiner om det skulle hända. Merparten av deltagarna hade aldrig 
upplevt ett systemavbrott och ansåg att risken för att det skulle hända som liten. 
Några av deltagarna poängterade hur viktigt det var med tydliga reservrutiner och 
att PDMS hade backupfiler så man kunde hämta ut åtminstone identitetsuppgifter, 
övervakning och läkemedelslista även om systemet låg nere.  

”Såvitt jag vet och har förstått så när det är datorhaveri så är det en backup 
där allting är lagrat och du kan få ut papperskopior och ändå jobba med 
patienten. Man står inte bara där å okej, vad hade den här patienten nu för 
någonting” – deltagare 6.  

8.4.4 Vinster eller risker för patienten 
De flesta deltagarna angav att vinster för patienten utgjordes av att systemet är 
överskådligt och säkert och därigenom reducerar de risken för misstag. Det 
upplevdes oslagbart mycket säkrare för patienten än pappersdokumentation och en 
ytterligare säkerhet var eftersom man var tvungen att vidimera alla kontroller och 
åtgärder med sin egen personliga signatur, varför det uppgavs eliminera många 
risker. Pappersdokumentation jämfördes med PDMS och då framkom svårigheter att 
tyda handstilar, otydliga listor och oöverskådlighet, varför PDMS framhölls som 
betydligt mer patientsäkert.  

”Och visst, det känns ju som ett säkert system jag måste vidimera med min 
signatur hela tiden” – deltagare 7.  

” …och även när det gäller doktorernas handskrift, för det har ju alltid varit 
mer eller mindre dåliga, man kan ju faktiskt läsa allt och inte behöva stå å 
grunna och slita sitt hår över vad de har skrivit å sådär så att det …kanske 
felstavningar, på något sätt så är det lite pinsamt att fråga någon som skriver 
illa varje dag vad om står, alltså man ska ju inte behöva gissa” – deltagare 3.  

Det lyftes även fram eventuella risker för patienten. Samtidigt konstaterade de flesta 
att alla system innebar risker, och såg egentligen inte någon ökad risk för 
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patientsäkerheten med PDMS. Flera av deltagarna trodde att det fanns en risk att 
man missade förändringar i patientens tillstånd på grund av den automatiska 
registreringen, men påtalade då vikten av att använda sig av larmgränser för att 
upptäcka och se förändringarna i tid. Det framkom även svårigheter att komma ihåg 
att dokumentera det som inte registrerades automatiskt, vilket ansågs vara en risk 
för vårdandet. En annan risk som flera deltagare pratade om var risken för felvärden 
om utrustningen var felplacerade och man inte var uppmärksam på det, för då 
registrerades ju fel värden i journalen vilket kunde leda till mindre säker vård för 
patienten. En deltagare påtalade en förväxlingsrisk mellan olika patienter om man 
inte var uppmärksam eftersom systemet var öppet utan att man behövde logga in. 
Deltagaren beskrev det lite som en vanesak, men ansåg även att det var ens egen 
skyldighet att kontrollera identiteten så att man hade rätt patient uppe.  

8.5 Informatik 
Det är viktigt med ett system som har en överskådlig och lättarbetad layout med 
vyer som förenklar. Användbarheten angavs vara den viktigaste faktorn för hur 
tillfredsställda och nöjda intensivvårdssjuksköterskorna var med PDMS. Det 
framhölls att det är det är människan som sköter tekniken och att det är oerhört 
viktigt att använda sin kliniska blick framförallt.  

8.5.1 Användarvänlighet  
Resultatet visade att användarvänligt är en viktig omständighet för hur tillfredsställd 
personalen är med systemet. Deltagarna nämnde olika faktorer av betydelse för 
användarvänligheten.  

Deltagarna ansåg att PDMS revolutionerat patientdata på ett väldigt överskådligt 
och strukturerat sätt. Ingen av deltagarna hade något negativt att säga om layouten 
utan ansåg att det var lika enkelt att få helhetsbild som en detaljerad bild över något 
specifikt värde när man väl lärt sig systemet. De hävdade att det medförde bättre 
överblick och var betydligt mer överskådligt än pappersjournaler. Överlag ansågs 
PDMS vara bekvämt, lättanvänt, lättarbetat och anpassat efter intensivvården. 

”Det är lätt och snabbt att få en överblick över vad som har gjorts eh, så tror 
jag också att det går fortare på så vis man behöver inte leta igenom papper 
flera dagar tillbaka” – deltagare 1.  

Att systemet var anpassningsbart efter avdelningens önskemål var något som de 
framhöll som väldigt positivt eftersom man då tilläts skräddarsy det efter behov. Det 
var även positivt att man genom olika inställningar i systemet kunde visa just den 
vyn med värden man behövde se i just den situationen.  

 

”Här kan man ju också skräddarsy med olika grafer, kurvor och tabeller och 
göra egen koll på detta som du vill så exempel om du bara är intresserad av 
cirkulation så får du alla parametrar vad gäller cirkulation om du klickar på 
en viss flik” – deltagare 3.  

Det angavs att ett PDMS som var kompatibelt och kommunicerade med andra 
system var en annan angelägen faktor för användbarheten. Det framkom att många i 
början var tvungna att arbeta i dubbla system innan det gick att få dem att samarbeta 
så att informationen kunde föras över automatiskt. En del använde sig fortfarande av 
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två system och dokumenterade då ankomstsamtal och omvårdnadsepikris i det ena 
journalsystemet och allt det andra i PDMS. De ansågs minska användbarheten, men 
jämfört med pappersdokumentation så ansågs PDMS samla det mesta på ett ställe 
och inte utspritt över olika listor. Kommunikationen med andra instanser ansågs bli 
svår om inte systemen var kompatibla och om inte informationen överfördes. Ett par 
deltagare beskrev att de tidigare skrev ut papperskopior på läkemedelslista, 
övervakningslista senaste dygnet samt vätskebalans och skickade med till 
avdelningen när patienten skulle flyttas från intensivvårdsavdelningen. Efter en 
uppdatering skickades istället en PDF-fil med samma information direkt till 
journalsystemet som användes på avdelningarna.  

”Svårigheterna var nog kommunikationen med avdelningarna för vi hade ju 
två system…Utan vi skriver ju omvårdnadsanteckning i ICCA och då eh, skrev 
vi ut i pappersformat när patienten skulle flyttas till avdelning…Nu så är det 
fixat att det går över en PDF-fil till avdelningen med läkemedel, vätskebalans 
och vad är det mer…övervakning ett dygn” – deltagare 8.  

Det framkom tydligt att tillgängligheten var en stor fördel, att alla närsomhelst kan 
gå in och titta på patientens status i realtid från vilken dator som helst som var 
kopplad till PDMS. Att inte behöva titta direkt på patientens övervakningsmonitorer 
eller på en dokumentationslista i pappersform som alla vill ha tillgång till samtidigt 
var något som de alla var rörande överens om underlättade vården betydligt.  

”En annan fördel är ju att i normala fall så brukar man ju slita i en pärm, eller 
alla brukar slita i samma pärm, men nu kan man ju helt plötsligt, eh, alla kan 
ju gå in, in liksom i samma journal så det är väldigt administrativt fördelaktigt 
tycker jag. Så att alla kan ju titta på samma data samtidigt” – deltagare 3. 

I och med att PDMS tillåter konstant inloggning och att man istället signerar saker 
med en personlig kod tyckte några av deltagarna var bra eftersom man slapp att gå 
in och ur systemet samt att man snabbt fick tillgång.  

8.5.2 Vikten av den mänskliga faktorn 
Flera av deltagarna poängterar att man inte får bli bortskämd, ta för givet och förlita 
sig helt på tekniken och på att de värden som automatiskt går in i PDMS är 
adekvata. Det är den mänskliga faktorn som är avgörande för att systemet fungerar. 
PDMS utgör stöd men att det är den kliniska blicken för patienten som är det 
absolut viktigaste vid bedömningar och i den vårdande relationen.  

”Sen kräver det ju en ständig medvetenhet om att det här är teknisk utrustning 
som pratar med teknisk utrustning så det behöver ju alltid vara ehm, ett tänk 
om eh, den kliniska blicken är ju fortfarande OTROLIGT viktig och den 
viktigaste delen för att det ska funka” – deltagare 7. 

9 Metoddiskussion 
I kvalitativa studier eftersträvas trovärdighet, vilket är ett begrepp som rymmer 
faktorer som tillförlitlighet, giltighet, överförbarhet och delaktighet (Granskär & 
Höglund-Nielsen, 2012). Att diskutera studiens styrkor och svagheter och att ha ett 
kritiskt förhållningssätt är betydande för att säkerställa kvaliteten (Henricsson, 
2017). De etiska principerna som beskrivits i metodavsnittet har efterföljts, 
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författarna har visat respekt för och värnat om deltagarnas integritet genom hela 
arbetet.  

9.1 Metod 
En kvalitativ intervjustudie genomfördes för att på så vis spegla det unika i 
intensivvårdssjuksköterskornas erfarenheter och få en djupare förståelse för 
fenomenet (Henricsson, 2017). Induktiv ansats valdes för att utgå ifrån att beskriva 
deltagarnas levda erfarenheter så som de visade sig och inte vara begränsade till en 
specifik teori som vid deduktiv metod (Henricsson, 2017).  

En nackdel med kvalitativa intervjustudier är att de är tidskrävande vad gäller att få 
tag på deltagare, trots det valdes denna design då den ansågs svara bäst mot syftet. 
En annan nackdel med kvalitativa metoder är överförbarheten begränsas och det är 
upp till läsaren att bedöma (Graneheim & Lundman, 2004).  

För att en litteraturstudie ska vara genomförbar krävs tillräckligt antal aktuella 
vetenskapliga artiklar, vilket saknades i ämnet. Trots sökning på flertalet databaser 
och trots att vi tog hjälp av universitetsbibliotekarien vid två tillfällen hittades inte 
tillräckligt underlag för en litteraturstudie, vilket motiverar valet av en empirisk 
studie (Henricsson, 2017). Ett hinder i samband med sökandet på databaserna kan 
ha varit de olika definitionerna för PDMS och svårigheterna med terminologin, 
vilket eventuellt medförde att vi inte hittade alla befintliga vetenskapliga artiklar.  

Kvantitativ forskning berör mer samband av orsak och verkan och är inte i alls lika 
djupgående (Polit & Beck, 2012). En kvantitativ enkätstudie hade kunnat 
genomföras. Vi anser dock att det är av vikt att först ta reda på vilka upplevelser, 
attityder, erfarenheter och känslor som intensivvårdssjuksköterskorna har genom 
kvalitativ metod för att sedan kunna utforma och utföra en kvantitativ enkätstudie av 
värde, där resultatet är generaliserbart till en större population.  

9.2 Urval 
Genom att använda ändamålsurval var målet att åstadkomma en spridning på ålder, 
kön och yrkeserfarenhet för att på så sätt kunna ta del av många olika erfarenheter 
och perspektiv men även för att tidseffektivisera datainsamlingen. En spridning på 
urvalet menar Graneheim och Lundman (2004) ökar tillförlitligheten på studien. 
Åldersspridningen var från 30-61 år med en medelålder på 44 år och 
yrkeserfarenheten varierade mellan 3-30 år, vilket ses som en styrka. Deltagarna 
hade även arbetat olika länge med PDMS, vilket anses gett mer nyanserade 
beskrivningar. Erfarenhet medför sannolikt att deltagaren har upplevt fenomenet 
som är föremål för studien.  

Urvalet utgjordes av en man och 8 kvinnor. En jämnare könsfördelning 
eftersträvades, men samtidigt var det svårt att uppnå eftersom kvinnliga 
intensivvårdssjuksköterskor var klart överrepresenterade män på de valda 
intensivvårdsavdelningarna. Således borde både spridningen vad gäller ålder, kön 
och yrkesverksamhet representera verkligheten och ses därigenom som en styrka 
som ökar överförbarheten (Graneheim & Lundman, 2014).  

Henricsson (2017) anger att det är optimalt med 10-20 deltagare i en kvalitativ 
intervjustudie. Det är såklart eftersträvansvärt, men med den tidsram som fanns för 
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denna studie ansågs det inte genomförbart med mer än 10 intervjuer. Efter ungefär 
hälften av intervjuerna märktes dessutom att mycket som togs upp av deltagarna var 
liknande beskrivningar. Henricsson (2017) menar även att det är en klar fördel med 
färre deltagare med olika perspektiv än ett större antal deltagare som har liknande 
erfarenheter, vilket motiverar att studien ändå är trovärdig. Dessutom arbetade de 
som deltog på flera olika sjukhus, vilket bidrar till att få olikartade perspektiv.  

Att urvalet endast representerades av intensivvårdssjuksköterskor och inte av annan 
vårdpersonal, innebar en mindre variation och kan ha påverkat resultatet. Om även 
annan vårdpersonal inkluderats i studien hade giltigheten kanske ökat.  

9.3 Datainsamling 
De sex första intervjuerna, inklusive pilotintervjuerna, gjordes av oss båda för att 
tydliggöra tillvägagångssättet och att båda skulle genomföra resterande intervjuer på 
likartat sätt. Pilotintervjuerna anses bidragit till att öka trovärdigheten. Fördelen med 
att göra intervjuerna tillsammans är att de blir likadana, men samtidigt kan en 
nackdel vara att deltagaren känner sig i underläge (Henricsson, 2017). I de 
intervjuerna som utfördes tillsammans hade en författare en aktiv roll och den andre 
en passiv roll. Det kommunicerades innan, för att skapa trygghet för deltagarna. 
Intervjuerna tog mellan 18-62 minuter. I försök att göra de kortare intervjuerna mer 
omfattande upprepades det som sagts och svaren kom allt längre från syftet.  

En intervjuguide användes vid samtliga intervjuer. Den var utformad med öppna 
frågor och följdfrågorna anpassades sedan beroende på de svar som deltagarna 
förmedlade. Öppna frågor anses underlätta för deltagarna att tala öppet och fritt om 
sina erfarenheter (Polit & Beck, 2012). Öppna frågor innebär att alla deltagarna får 
samma frågor samt att de inte styrs mot ett visst svar, vilket ökar giltigheten.  

Intervjuerna genomfördes genom fysiska möten, videosamtal samt röstsamtal. 
Röstsamtalen innebar att möjligheten att se kroppsspråket uteblev, men samtidigt så 
skapade det trygghet hos deltagarna som inte kände sig bekväma med videosamtal 
och påverkade troligtvis intervjuerna positivt i den bemärkelsen. Videosamtal är ett 
smidigt och tidsbesparande sätt. De olika intervjusätten anses inte ha påverkat 
resultatet i större utsträckning eftersom det som framkom i intervjuerna inte skilde 
nämnvärt oavsett sätt.  

I samband med en intervju som skedde på deltagarens arbetsplats i ett enskilt rum 
utanför avdelningen upplevdes deltagaren stressad och orolig över sitt arbete och 
den patient hon ansvarade för. Det utgör en risk när intervjuerna genomförs i 
anslutning till arbetsplatsen och kan ha påverkat svaren och intervjun negativt 
(Henricsson, 2017). 

9.4 Dataanalys 
De data som samlats in och de tolkningar som lett fram till resultatet ska vara sanna, 
och för att öka studiens trovärdighet har ett kritiskt, reflekterande men öppet 
förhållningssätt eftersträvats i intervjuerna samt i den följande analysen (Polit & 
Beck, 2012). De intervjuer som utgjorde analysen anses rimligt både för att besvara 
syftet, men även med den tidsram som fanns. Det är tidskrävande och svårt att 
hantera stora mängder insamlad data och det finns risk att man missar innebörder i 
mängden (Henricsson, 2017).  
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Transkriberingen delades upp på hälften och gjordes så snart efter intervjun som det 
var möjligt. Resterande del av analysprocessen gjordes av båda författarna 
tillsammans, vilket anses vara ett sätt att minska att förförståelsen påverkar 
analysarbetet. Vi tydliggjorde även vår förförståelse och diskuterade den innan 
analysarbetet började, för att medvetandegöra, vilket anses vara en styrka. 
Handledaren tillfrågades efter råd och synpunkter under hela analysprocessen, för 
försäkran om objektivitet och tillförlitlighet (Polit & Beck, 2012; Granskär & 
Höglund-Nielsen, 2012).  

Analysprocessen är väl beskriven, vilket är en styrka som ökar tillförlitligheten och 
överförbarheten. Att använda citat i resultatet medför att studiens giltighet ökar, 
genom att det representerar den information som deltagarna lämnat (Granskär & 
Höglund-Nielsen, 2012). En nackdel med kvalitativ innehållsanalys kan vara att det 
är tidskrävande och tidspressen kan ha bidragit till att analysen inte blev lika 
djupgående.  

9.5 Nyttan med studien 
Förhoppningen är att studien ska bidra till att kunna ta ett väl förankrat beslut om 
införandet av PDMS samt att den ska bidra till en bättre vård för patienterna och en 
ökad patientsäkerhet genom att delge fördjupad kunskap inom området.  

10 Resultatdiskussion 
Genom flera nyanser av patientsäkerhet kan PDMS klart underlätta 
intensivvårdssjuksköterskans arbete samt bidra till en kvalitetssäkrad och förbättrad 
vård för patienten. PDMS utgör ett gott hjälpmedel för att nå intensivvårdens mål 
om att optimera förutsättningarna för att intensivvårdspatienterna ska återfå hälsa 
och kunna återgå till ett liv som de kan acceptera (Larsson & Rubertsson, 2012) 
genom att minska dokumentationstiden, reducera fel i läkemedelsadministreringen, 
men framförallt genom att öka tiden för den patientnära vården. Det övergripande 
temat; patientsäkerhet, som växte fram under analysprocessen ligger till grund för 
resultatdiskussionen. Under varje kategori diskuteras de mest centrala delarna och 
dess inverkan på patientsäkerheten.   

10.1 Patientnära vårdande 
Genom mer avancerad monitorering och behandling inom intensivvård blir den 
patientdata, som enligt patientdatalagen (SFS 2008:355) ska dokumenteras, allt mer 
omfattande. I resultatet framkom att den automatiska registreringen och den enkla 
manuella dokumentationen i PDMS ledde minskad dokumentationstid och således 
tillät mer tid i det patientnära arbetet. Även Mason och Leong (2015), von 
Dincklage et al., (2016), von Dincklage et al., (2017), Castellanos et al., (2013) och 
Donati et al., (2008) fann att PDMS minskade dokumentationstiden och ansåg att ett 
kliniskt informationssystem borde vara obligatoriskt inom intensivvård.  

Donati et al (2008) betonar att patienter som är kritiskt sjuka genererar en större 
arbetsbelastning och mer data och anser därför att PDMS medför en ökad 
patientsäkerhet. Också deltagarna i denna studie framhöll hur effektivt vården kunde 
bedrivas i situationer med omhändertagandet av en kritiskt sjuk intensivvårdspatient 
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på grund av den automatiska registreringen av patientdata som PDMS 
åstadkommer. Vid livräddande handlingar finns det inte någon uppdelning mellan 
medicinska och existentiella behov eller medicinsk vetenskap och vårdvetenskap. 
De är sammanfogade till en helhet ur patientens perspektiv och det är vårdarna som 
har ansvar för den helheten (Almerud-Österberg & Nordgren, 2012).  

Den automatiska registreringen frigör mer resurser, inte bara för omhändertagandet 
av patienten, utan även för närstående. I enlighet med systemteorin betonas att 
helheten är större än delarna och att patienten, närstående och vårdteamet ingår i ett 
mikrosystem kring patienten (Edberg et al., 2013 & Öqvist, 2008). Även i begreppet 
patientperspektiv ingår anhöriga och vårdteamet tillsammans med patienten 
(Dahlberg & Segesten, 2010). Mer tid för systemet borde medföra att 
patientperspektivet bibehålls, särskilt eftersom patientsäkerhet enligt Ödegård 
(2013) bör ses som en egenskap som skapas genom det samspel som sker i ett 
system. Säkerhet är resultatet av interaktioner mellan vårdare, teknik, patient och 
närstående som pågår när systemet är i drift. I resultatet framkom även stora fördelar 
för samarbetet i teamet, vilket även det kan hänföras till en högre funktion i 
systemet som bidrar till en bättre vård för patienten. Att samverka i team, eller ett 
system, innebär samarbete för att komplettera kompetenser, främja kontinuitet och 
därigenom stärka säkerheten för patienten (Edberg et al., 2013). 

Att skapa förutsättning för att kunna behålla ett patientfokus och förhindra att 
tekniken tar överhanden handlar mycket om att identifiera barriärer och 
medvetandegöra risker. Human factors beskriver människans delaktighet och 
försöker förklara hur samspelet mellan människan och teknologin kan göras så väl 
fungerande som möjligt genom att tydliggöra mänskliga beteenden och anpassa den 
tekniska miljön så att den fungerar som det är avsett (Lindh & Sahlqvist, 2012). 
Almerud et al., (2008) menar att det handlar om att veta när det är viktigt att 
fokusera på den objektiva och mätbara informationen och när det är viktigt att 
fokusera på den subjektiva patienten och dennes upplevelser. Av resultatet kan man 
dra slutsatsen att även utan PDMS så är intensivvård en högtekologisk miljö och 
PDMS bör kanske ses som ett hjälpmedel för all annan teknik för att kunna se 
patienten bland den stora mängden objektiv information som den förser 
intensivvårdssjuksköterskan med, istället för ännu en teknisk barriär.  

Mer tid för den patientnära vården skapade en känsla av att vara mer närvarande i 
vården och lättare kunna vårda även det friska hos den svårt sjuka 
intensivvårdspatienten. Det bidrar till att försöka nå målet med ett vårdande som 
lindrar lidandet och ökar välbefinnandet som betonas inom vårdvetenskapen. 
Lidande och välbefinnande kan förekomma samtidigt och en intensivvårdspatient 
kan uppleva välbefinnande genom att vårdpersonal visar omsorg och närvaro för 
patienten. En vårdares ”blick” kan vara kraftfull och få stor betydelse för en 
människa i lidande (Dahlberg & Segesten, 2010). Om intensivvårdssjuksköterskan 
genom PDMS kan minska risken för att tekniken tar överhanden så skapas mer 
utrymme för att se och hinna lyssna till patienten och förstå vad denne behöver och 
då kan kraft hämtas ur det vårdande mötet (Dahlberg & Segesten, 2010). Samtidigt 
ger PDMS möjligheter att snabbare se förändringar i patientens medicinska tillstånd, 
vilket innebär att även adekvata medicinska åtgärder kan sättas in i tid. Det gör att 
kompetenskraven på att ha en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt där 
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patientens fysiska, psykiska och existentiella behov kan tillgodoses (Riksföreningen 
för anestesi och intensivvård, 2012). 

Motsägelsefullt nog så fann både Donati et al (2008) och Mador och Shaw (2009) 
att trots mer tid för annat så ökade inte tiden som vårdpersonalen var tillgänglig för 
patienten. I likhet med det visade även resultatet i denna studie att det skapas 
möjlighet till mer patientnära tid, men det är samtidigt upp till var och en hur man 
utnyttjar tiden.   

Det visade sig finnas särskilda tillfällen när PDMS tog överhanden och stal tid och 
fokus från patienten, det beskrevs som mest överhängande när tekniken krånglade 
eller vid implementeringen. Samtliga deltagare påtalade vikten av att ha en 
beredskapsplan vid de tillfällena och det anser även Socialstyrelsen (2016) att 
vårdgivaren är skyldig att ha för att upprätthålla patientsäkerheten. Att öka 
bemanningen i samband med införandet är oerhört viktigt för att kunna bibehålla ett 
patientfokus. Det framkom även att yrkeserfarenhet och erfarenhet av att arbeta med 
PDMS påverkade hur mycket tekniken tog över. Både inom vårdvetenskapen och i 
hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) betonas vikten av att förmedla trygghet till 
patient och närstående. Ett adekvat omhändertagande, både ur ett vårdvetenskapligt 
och medicinskt synsätt, är viktigt för att inge en känsla av trygghet (Dahlberg & 
Segesten, 2010). Om inte intensivvårdssjuksköterskan känner sig trygg och bekväm 
med PDMS kan det inte heller förmedlas till patienten och närstående. Det är 
således viktigt med utbildning och uppföljning om hur det upplevs att arbeta med 
PDMS även efter implementering. När tekniken tar överhanden blir vårdrelationen 
lidande eftersom patienten hamnar ur fokus när intensivvårdssjuksköterskan inte 
kan vara närvarande (Dahlberg & Segesten, 2010). Även Almerud-Österberg och 
Nordgren (2012) betonar att det finns en risk att vårdarna, på grund av tillgång till 
teknik och mätbara variabler, vårdar dåliga testresultat istället för att vårda den 
sjuka patienten. Det finns också en risk att intensivvårdssjuksköterskorna, istället för 
att vaka över patienten, övervakar apparaterna. Vårdandets teknik måste 
sammanfogas med vårdandets konst för att skapa en god vårdrelation.  

10.2 Evidensbaserad vård 
För att bedriva en god vård finns enligt Dahlberg och Segesten (2010) ett krav på att 
vården ska vara evidensbaserad, vilket innebär att den ska vila på vetenskap och 
beprövad erfarenhet. Att delta i nationella kvalitetsregister ansågs viktigt för 
utveckling och kvalitetssäkring av den vård som bedrevs på 
intensivvårdsavdelningen och PDMS angås underlätta det arbetet avsevärt. Edberg 
et al. (2013) beskriver att ett problem med rapportering till kvalitetsregister är att det 
ofta sker parallellt med den ordinarie journalföringen vilket kan innebära en risk att 
information i vissa fall rapporteras in till kvalitetsregistret men inte förs in i 
patientens journal, eller tvärtom. PDMS integrerar istället systemet och eliminerar 
den risken samt bidrar till att kunna jämföra och utvärdera hälsotillstånd över tid, 
som en del i patientsäkerhetsarbetet. De riktlinjer och checklistor som lades in i 
PDMS ansågs bidra till att en god och effektiv vård, med utgångspunkt i bästa 
tillgängliga vetenskap, beprövad erfarenhet och kunskap om patientens situation och 
upplevelser kunde bedrivas. För att åstadkomma ett vårdande där förekomsten av 
vårdskador är låg, är det viktigt att skapa förutsättning för en vård som är 
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kunskapsbaserad och ändamålsenligt (Socialstyrelsen, 2017), vilket PDMS starkt 
bidrar till.  

De stora mängderna av information som skapas i PDMS bör ligga till grund för 
forskning i syfte att förbättra vårdandet, både medicinskt och omvårdnadsmässigt. 
Socialstyrelsen (2016) påtalar vikten av att med hjälp av elektroniska journalsystem 
kunna sammanställa viktig statistik för att kvalitetssäkra vården.  

10.3 Olika former av kvalitetsutveckling 
Det ansågs viktigt att systemet var anpassningsbart och gick att utveckla, för att 
skräddarsy det efter avdelningens önskemål i syfte att förbättra vården för patienten. 
Kvalitetsutveckling innebär bland annat att förändra vårdsystem för förbättrad 
kvalitet (Edberg et al., 2013) och enligt patientdatalagen (SFS 2008:355) ska 
informationshantering inom hälso- och sjukvården vara organiserad och anpassad så 
att den tillgodoser patientsäkerhet. Edberg et al., (2013) menar att det finns stor 
potential i att använda information från informationssystem som en del i arbetet med 
kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. I likhet med Hudson, 
Krushniruk, Borycki & Zuege (2018), anser vi att det är viktigt att optimera 
systemet och öka smidigheten för att förbättra förutsättningarna för en god vård.  

I resultatet framkom att sättet som PDMS presenterar insamlad patientdata gav 
möjligheter för utveckling och lärande för intensivvårdssjuksköterskorna, samt 
skapade en större förståelse för vad man gör. Kendall-Gallagher och Blegen (2009) 
visade i sin studie att sjuksköterskor med specialistkompetens som tilläts utveckla 
sin kunskap och därmed blev mer välutbildade starkt kunde relateras till en högre 
patientsäkerhet. PDMS möjlighet till integrering av olika kurvor av patientdata 
skapar en förståelse för orsak och verkan, vilket borde leda till enklare 
inlärningsprocess och en mer kompetent intensivvårdssjuksköterska. Dahlberg och 
Segesten (2010) säger att vårdvetenskapligt medvetna och kompetenta 
sjuksköterskor har fokus på patientens livsvärld och vill förstå hur hälsa, sjukdom, 
lidande och vårdande erfars av patienten i sitt livssammanhang, vilket förbättrar 
vårdrelationen. Lindh och Sahlqvist (2012) menar att bland annat beslutsförmåga 
och personlig skicklighet kan inverka på sjuksköterskors handlande och påverka 
patientsäkerheten. Genom ett PDMS skapas inte bara ett kontinuerligt lärande som 
leder till kompetenta intensivvårdssjuksköterskor utan det fungerar även som ett 
beslutsunderlag, vilket borde innebära positiva konsekvenser för vårdrelationen och 
för patientsäkerheten.  

10.4 Säker vård 
Tydliga läkemedelsordinationer, säker informationsöverföring och stöd och 
påminnelser togs upp som bidragande faktorer för en säker vård. Vinsterna ansågs 
vara betydligt större än riskerna för patienten. Edberg et al., (2013) säger att en av 
specialistsjuksköterskans kärnkompetenser är säker vård, vilket innebär ett 
säkerhetsarbete för att förhindra misstag som kan medföra skador för patienten. Vi 
menar att genom att implementera PDMS kan kvaliteten på vården öka, vilket anses 
gynnsamt ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Det stöds av Mason och Leon (2015), 
von Dincklage et al., (2016) och von Dincklage et al., (2017) som presenterar 
liknade resultat i sina studier.  
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Läkemedelshanteringen i PDMS beskrevs som avsevärt mycket tydligare och 
säkrare genom att det gav mer korrekta ordinationer. Donati et al., (2008), von 
Dincklage et al., (2017) och Warrick et al., (2011) visade samtliga att kvaliteten av 
intensivvården förbättrades genom att PDMS reducerade ordinations- och 
administreringsfel av läkemedel genom att minska antalet felskrivningar och 
oläsliga, ofullständiga ordinationer. Det beslutsstöd och varningar för interaktioner 
med mera som finns i läkemedelsmodulen i PDMS anses således avgörande för att 
skapa större trygghet hos intensivvårdssjuksköterskorna samt för att bidra till en 
säker vård. Lindh och Sahlqvist (2012) påtalar att ett av riskområdena för 
vårdskador inom hälso- och sjukvården är hantering och användning av läkemedel 
och i Sverige har man särskilt fokuserat på läkemedelsfel i vårdens övergångar. Att 
införa PDMS anses därför vara en viktig del i patientsäkerhetsarbetet, som 
vårdgivaren enligt patientsäkerhetslagen är ålagd att bedriva (SFS 2010:659). Att gå 
över från otydliga ordinationer på papper till säkra och korrekta ordinationer i 
PDMS borde eliminera missförstånd samt reducera läkemedelsfelen.   

Brister i kommunikation och informationsöverföring är en av de mest frekventa 
orsakerna till vårdskador (Edberg et al., 2013) och misstag vid 
informationsöverföring utgör således ett annat riskområde inom 
patientsäkerhetsarbetet (Lindh & Sahlqvist, 2012). I resultatet framkom klara 
fördelar med PDMS framför pappersdokumentation vad gäller 
informationsöverföring. Det stöds även av Mason och Leong (2015) som anser att 
system med automatisk registrering av patientdata reducerar fel och förbättrar 
tillgängligheten av data, struktur och säkerhet.  

Informationsöverföring från intensivvårdsavdelningen till en lägre vårdnivå blir 
också mer komplett. I den inledande rapporten i förstudien för PDMS från Region 
Kronoberg konstateras att genom mer enhetlig dokumentation kommer kvaliteten i 
överlämningar av patienter mellan avdelningar öka (Region Kronoberg, 2018). Det 
tidigare sättet med inscanning av övervaknings- och läkemedelslistor anses mer 
otydligt för mottagande avdelning och tros medföra betydligt mer risker för 
patienten. Edberg et al., (2013) menar att sjuksköterskan kan bidra till en säker vård 
bland annat genom att informationsöverföring sker på ett systematiskt och 
standardiserat sätt, vilket PDMS anses skapar förutsättningar för.  

10.5 Informatik 
Informatik syftar på informations- och kommunikationssystem som stödjer hälso- 
och sjukvård på olika nivåer för att bidra till att vården svarar mot patienters behov 
och säkerhet (Edberg et al., 2013). PDMS anses, med hänsyn till studiens resultat, 
utgöra ett stort stöd i vården av en intensivvårdspatient.  

Användarvänligheten framhölls som den viktigaste faktorn till hur tillfredsställd 
personalen var med PDMS. Det ansågs angeläget att layouten med överskådliga 
vyer kunde förmedlade såväl en helhetsbild som detaljer på ett strukturerat sätt. Det 
stöds av Hudson et al., (2018) som betonar att användbarheten är en viktig faktor 
förknippad med tillfredsställelse. Användbarhetsfaktorer av vikt visade sig vara 
systemets svarstid och layout. De filtreringsmöjligheter som PDMS medger borde 
skapa förutsättningar för överskådliga och tydliga vyer med korrekt information. 
Det bidrar med stor sannolikhet till att intensivvårdssjuksköterskan ser det som 
ändamålsenligt och meningsfullt.  
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Det visade sig i resultatet att en annan angelägen faktor för användbarheten var ett 
PDMS som var kompatibelt och integrerat med andra system i verksamheten. 
Kommunikationen mellan olika vårdinstanser ansågs bli svår om inte systemen 
kommunicerade med varandra. Även Bosman (2009) och von Dincklage et al. 
(2016) anser att en viktig del är att PDMS är integrerat och samverkar med 
resterande journalsystem för att skapa en hög användbarhet.  

Tillgängligheten och möjligheten till tillgång till patientdata från vilken dator som 
helst med PDMS installerat ansågs som en stor fördel jämfört med pappersjournaler. 
Adane, Muluye och Abebe (2013) anser att avancerad informationsteknik som 
tillhandahåller information i realtid är mer fördelaktigt. Svensk förening för anestesi 
och intensivvård (2015) menar att i journalhandlingar ska vitala 
övervakningsvariabler, medicinska åtgärder, omvårdnadsåtgärder samt ordinerade 
och tillförda läkemedel dokumenteras. Journalen ska även vara överskådlig och 
lättillgänglig. PDMS anses uppfylla samtliga av dessa kriterier. 

Den mänskliga faktorn är avgörande för hur PDMS fungerar och systemet ska bara 
ses som ett stöd i vården, den kliniska blicken är fortfarande oerhört viktig för en 
god vård. Tunlid, Granström och Engström (2014) menar att teknologin är ett 
nödvändigt verktyg samtidigt som det utgör en barriär mot patientcentrerad vård. 
Det är viktigt att vara öppen och följsam i vårdandet och ha kvar förmågan att se 
både delar och helheter (Dahlberg & Segesten, 2010). Utifrån det kan man dra 
slutsatsen att det är viktigt att förstå att PDMS är ett system som styrs av människan.  

11 Konklusion 
Ökad vårdkvalitet erhålls genom mer komplett dokumentation och korrekt 
information som ger bättre beslutsunderlag för både medicinska och 
omvårdsmässiga åtgärder. PDMS skapar möjligheter till kontinuerlig uppföljning av 
vården samt för forskning och registrering i nationella kvalitetsregister, vilket på 
längre sikt förbättrar vården för patienten. Intensivvårdssjuksköterskan slipper tolka 
otydliga och inkorrekta handskrivna läkemedelsordinationer, utan får istället tydliga 
och korrekta läkemedelsordinationer i PDMS. Det är en klar fördel med PDMS 
eftersom fel i läkemedelsordinationer är vanligt förekommande idag och inte bara 
skapar dålig arbetsmiljö för sjuksköterskorna utan även ökar risken för vårdskador 
för patienten. Sammantaget bidrar samtliga faktorer till en ökad patientsäkerhet. Om 
vårdskador minskar genom en ökad patientsäkerhet med PDMS, kan då de 
kostnaderna som vårdskador leder till väga upp mot kostnaderna som uppstår vid 
införandet av systemet? 

Utvecklingen inom IT kommer inte avta och mer avancerade system kommer 
säkerligen bli en verklighet inom intensivvården. För att möta de krav på 
specialkunskaper som anses nödvändiga behövs mer forskning inom området. 
Forskningen inom PDMS anses fortfarande vara bristfällig. Det vore intressant att 
studera hur många läkemedelsrelaterade fel och brister som kan elimineras när man 
går från ordinationer på papper till PDMS. I en tid av ständig personalbrist kan det 
vara av värde att undersöka hur man kan ändra sina arbetssätt genom PDMS. Går 
det att effektivisera och hur påverkar det patienten? PDMS är tidsbesparande, men 
hur utnyttjas den tiden man får över till annat? Det kan även vara värdefullt, inför en 
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implementering, att genomföra studier som berör hur bemanningen bör vara för att 
kunna bibehålla ett patientperspektiv och inte riskera att utsätta patienten för några 
risker utan behålla en patientsäker vård. Även kvantitativa studier kan vara av värde.  

Avslutningsvis så citeras en av deltagarna; ”PDMS skapar flera nyanser av 
patientsäkerhet”.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev till verksamhetschef  

Patient Data Management System (PDMS) utgör idag en del av den moderna intensivvården och har redan införts 
på många sjukhus i Sverige, bland annat på Er klinik. Det pågår en förstudie inför införandet av PDMS inom en 
annan region i södra Sverige och vi har nu fått i uppdrag att skriva vår magisteruppsats som en del i denna förstudie. 

Syftet med vår studie är således att belysa intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att använda PDMS i 
vårdarbetet samt för att se hur patientsäkerheten kan påverkas.  

Resultatet av denna studie kommer förhoppningsvis att kunna bidra med ny kunskap om användbarheten av PDMS 
samt utgöra ett bra underlag inför beslut om införande. Eftersom det idag finns en del motsägelsefull forskning 

kring PDMS avseende dokumentationstid och dess användbarhet, men mycket få studier som belyser 
intensivvårdssjuksköterskornas erfarenhet av att arbeta med PDMS och hur detta kan påverka patientsäkerheten, så 
ser vi det angeläget att få genomföra denna studie.  

Vi planerar att göra semistrukturerade individuella intervjuer och vi skulle behöva cirka tio deltagare. För att delta i 

studien ska deltagaren vara specialistsjuksköterska inom intensivvård och ha arbetat på en intensivvårdsavdelning 
med PDMS i minst ett år.  

Vi ber härmed om Ert godkännande av att genomföra studien samt om Er hjälp med att rekrytera deltagare. 
Deltagandet i studien är högst frivilligt och deltagarna kan närhelst under studiens gång avbryta sitt deltagande utan 

närmare förklaring och konsekvenser. Intervjuerna kommer att spelas in och insamlat material kommer att 
behandlas så att inte obehöriga kan ta del av det. Analysen och sammanställningen av resultatet kommer att ske så 
att inga enskilda personer kan identifieras. Resultatet kommer att presenteras vetenskapligt.  

Härmed tillfrågas Du som verksamhetschef inom intensivvård om tillstånd att genomföra en intervjustudie på 

intensivvårdssjuksköterskor som har vana av att arbeta med Patient Data Management System (PDMS). Vi önskar 
ha Ert svar så snart som möjligt.  

Ni är också varmt välkomna att höra av Er om Ni har några frågor om studien. 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning 

Helena Roos Johanna Nilsson 

Intensivvårdssjuksköterska/avd.chef Intensivvårdssjuksköterska 

Region Kronoberg Region Kronoberg 

xxx@kronoberg.se xxx@student.lnu.se 

070-xxx 073-xxx 

Handledare: 

Rosemarie Klefsgård (PhD Senior Lecturer) 

Linnéuniversitetet Växjö 

xxx@gmail.com 
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Samtyckesformulär verksamhetschef 

Jag har tagit del av informationen om magisteruppsats med syfte att belysa intensivvårdssjuksköterskors 
erfarenheter av att använda PDMS i vårdarbetet samt för att se hur patientsäkerheten kan påverkas. Härmed ges 
tillstånd till att genomföra den planerade datainsamlingen inom intensivvård.  

 

 

…………………………………………………………………………. 

Ort och datum 

 

…………………………………………………………………………. 

Underskrift med befattning 

 

…………………………………………………………………………. 

Namnförtydligande 

 

…………………………………………………………………………. 

Telefonnummer 
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Bilaga 2 
Informationsbrev till deltagarna 

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie – till dig är som är specialistsjuksköterska inom 
intensivvård och har erfarenhet av att arbeta med PDMS.  

Patient Data Management System (PDMS) utgör idag en del av den moderna intensivvården och har redan införts 

på många sjukhus i Sverige, bland annat på Er klinik. Det pågår en förstudie inför införandet av PDMS inom en 
annan region i södra Sverige och vi har nu fått i uppdrag att skriva vår magisteruppsats som en del i denna förstudie.  

Syftet med vår studie är således att belysa intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att använda PDMS i 
vårdarbetet samt för att se hur patientsäkerheten kan påverkas.  

Vi har fått Ditt namn av ………………………. och önskar en intervju med Dig.  

Resultatet av denna studie kommer förhoppningsvis att kunna bidra med ny kunskap om användbarheten av PDMS 

samt utgöra ett bra underlag inför beslut om införande. Eftersom det idag finns en del motsägelsefull forskning 
kring PDMS avseende dokumentationstid och dess användbarhet, men mycket få studier som belyser 
intensivvårdssjuksköterskornas erfarenhet av att arbeta med PDMS och hur detta kan påverka patientsäkerheten, så 
ser vi det angeläget att få genomföra denna studie.  

Din medverkan kommer att bestå i att Du delger Dina erfarenheter genom en intervju på en överenskommen plats. 
Intervjun beräknas ta mellan 20-45 minuter och genomförs av oss. Med Din tillåtelse vill vi gärna spela in intervjun. 
Insamlat material kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av det. Analysen och sammanställningen av 
resultatet kommer att ske så att inga enskilda personer kan identifieras. Resultatet kommer att presenteras 
vetenskapligt. Deltagandet är högst frivilligt och Du kan närhelst du önskar avbryta Ditt deltagande utan vidare 
förklaring. Om Du vill delta ber vi Dig underteckna samtyckesformuläret nedan.  

Du är också varmt välkomna att höra av Dig om Du har några frågor om studien. Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning  

Helena Roos Johanna Nilsson 

Intensivvårdssjuksköterska/avd.chef Intensivvårdssjuksköterska 

Region Kronoberg Region Kronoberg 

xxx@kronoberg.se xxx@student.lnu.se 

070-xxx 073-xxx 

Handledare: 

Rosemarie Klefsgård (PhD Senior Lecturer) 

Linnéuniversitetet Växjö 

xxx@gmail.com 
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Samtyckesformulär till deltagare 

 

Jag har tagit del av informationen om magisteruppsats med syfte att belysa intensivvårdssjuksköterskors 

erfarenheter av att använda PDMS i vårdarbetet samt för att se hur patientsäkerheten kan påverkas.  

Jag har också tagit del av informationen att deltagandet är frivilligt och att jag närhelst jag önskar kan avbryta mitt 
deltagande utan närmare förklaring.  

Härmed ger jag mitt samtyckte till att delta i studien.  

 

 

 

…………………………………………………………………………. 

Ort och datum 

 

 

…………………………………………………………………………. 

Underskrift med befattning 

 

 

…………………………………………………………………………. 

Namnförtydligande 

 

 

…………………………………………………………………………. 

Telefonnummer 
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Bilaga 3  
Intervjuguide 

 

Vill du berätta om dina erfarenheter av att arbeta med PDMS? 

Fördelar/nackdelar?  

Hur då? 

Varför? 

 

Hur påverkas ditt arbete av PDMS? 

Utveckla? 

Förklara? 

 

Har användandet av PDMS påverkat vårdrelationen med patienterna? 

Mer tid? Mindre tid?  

 

Hur upplever du att patientsäkerheten påverkas? 

Vad påverkas? Varför? Utveckla? 

 

Finns det några risker för vårdandet med att använda PDMS? 

Vilka? På vilket sätt? Hur? 
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Bilaga 4 
Etisk egengranskning 
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