
 

 

 



 

Sammanfattning 
 

I och med att fler och fler datasystem används som informationsbärare inom hälso- och 
sjukvården, blir verksamheterna också sårbara på ett sätt som de inte varit tidigare. 
Hoten mot informationsförsörjningen kan vara både interna och externa. Exempel på 
interna hot är de egna medarbetarnas brist på säkerhetstänkande och externa hot kan vara 
virusangrepp och hackers, men också strömavbrott eller andra kommunikationsavbrott. 

Rapporten är en kartläggning av och en kunskapsinventering av reservrutiner i Landstinget 
Kronoberg. 

Under april och maj 2007 skickade vi ut en webbenkät till ett urval av medarbetare vid de 

båda driftenheterna. 200 användare valdes slumpvis ut, 50 stycken från vardera 

yrkeskategorin läkarsekreterare, läkare, undersköterskor och sjuksköterskor. 

Svarsfrekvensen blev 50 %. 

Vi har i rapporten kommit fram till att de tillfrågade medarbetarna tycker att reservrutiner 
är viktigt, men långt från alla vet inte vad reservrutiner är eller hur de arbetats fram. Det har 
framkommit att många anser att journaluppgifter inte förs in rätt i den datoriserade 
journalen efter ett driftstopp, då reservrutiner använts. P.g.a. detta finns överhängande risk 
att man förlorar Landstinget Kronobergs vision om ”en patient – en journal”. 
Det visar sig att medarbetare är kunniga och väl införstådda i reservrutinsarbetet men stora  
brister i det allmänna säkerhetstänkandet finns.  
Enheternas ledningar har inte följt upp användningen av reservrutiner. Inte heller granskat 
eller reflekterat över arbetet med reservrutiner. 

Vi avslutar rapporten med förslag till åtgärder av de brister vi kommit fram till. 

 
Nyckelorden i rapporten är reservrutiner, mikro- meso- och makrosystem, hot mot 
informationshanteringen, säkerhetstänkande och driftsäkerhet, ledarskap, personal, 
arbetssätt vid driftstopp i Cambio Cosmic och VIS-gruppens roll vid införandet av Cambio 
Cosmic (projektfasen) 

 

 

 

 
i



 

Abstract 
 

Since information technology has become the main carrier of information in healthcare 
service, we can see how these organizations now face a number of new threats. The treaths 
against information support can be either internal or external. An internal threat can for 
example be lack of security thinkning, whereas external threats can be power failures. 

The essay is a survey over and an inventory of backup procedures and routines in the 
county council of Kronoberg, Sweden. 

Data was obtained by sending out a questionnaire via county council intranet. 200 users of 
the EHR in the county council were selected; 50 physicians, 50 nurses, 50 assistant nurses 
and 50 medical secretaries. A total of 100 persons answered the questionnaire (i.e. a response 
rate of 50 %). 

To sum up our result of the survey, we can make the following statements: 

• all of the respondents think that backup procedures and routines are important for 
the organization 

• relatively many are ignorant about the existence of backup routines and procedures 

• a serious conclusion of the survey, is that many respondents regards that 
documentation is done incorrectly from the backup procedures in to EHR after an 
incident or system failure (EHR) 

• the majority of the units management staff/management teams at the micro system 
level has not revised the backup routines on a regular basis 

 

Key words in the essay: micro-, meso- and macrosystems, threats against information 
support, security thinking, leadership, staff, work procedures, implementation team. 
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1 Inledning 

 

Denna rapport är ett examensarbete i utbildningen Informationslogistik 40 poäng, 

inriktning mot vård och omsorg, på CIL i Ljungby. Rapporten avser belysa förekomsten av 

och kunskapen om reservrutiner hos medarbetarna inom Landstinget Kronoberg.  

I vårt dagliga arbete kommer vi i kontakt med det elektoriska journalsystemet Cambio 

Cosmic. Vi har ett stort intresse i alla processer runt informationsförsörjningen som detta 

program skapar och har därför fördjupat oss i frågorna runt reservrutinsarbetet. 

I de inledande delarna ger vi en bakgrund till hur Landstinget Kronoberg skapat 

förutsättningarna för införande av datajournal för att vidare i rapporten fokusera mer på 

säkerhetsarbete och de risker som ett IT-stöd utsätter en organisation för. Datorer spelar 

en allt viktigare roll i dagens sjukvård. IT-system används nu som huvudsaklig 

informationsbärare men också för avancerade uppgifter såsom övervakning, behandling 

och ställande av diagnos.  

Det anses idag som en självklarhet att personal inom vård och omsorg måste ha tillgång till 

ett välfungerande och samverkande IT-stöd för att underlätta det dagliga arbetet och 

garantera patientsäkerheten. IT-stöd används synonymt med begreppen IT-system och IT-

tillämpningar som ger stöd för vårdens processer, medborgarnas kontakter med vård och 

patientens vårdkedja.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare, Klas Gäre, för sitt stöd och engagemang i vårt 

arbete med att skriva denna rapport. 

Vi vill också tacka Peter Rendahl vid Ledningsenheten på Landstinget Kronoberg, som 

gjorde det möjligt för oss att använda webbenkäten i vår undersökning. 

Ljungby maj 2007 

Anna Egonsson   Mats Hytter    
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2 Bakgrund  

2.1 Landstinget Kronoberg 
 

Landstinget Kronoberg är geografiskt detsamma som Kronobergs län. Hälso- och 

sjukvården är dominerande verksamheten inom landstinget. Landstinget har som uppdrag 

att uppfylla medborgarnas grundläggande behov av hälso-, sjukvård och tandvård. 

Landstingets olika verksamheter delas in i driftenheter (Landstinget Kronoberg, 2006). 

Med cirka 5300 anställda är landstinget en av de allra största arbetsgivarna i Kronoberg. 

Inom länet har landstinget verksamhet på mer än 30 orter och samarbetet med 

angränsande län blir alltmer omfattande.  

 

 

Figur 1. Karta ur Landstingskatalogen 2007 

Landstinget beslutade i augusti 2003 om införande av vårdinformationssystemet Cambio 

Cosmic och de första pilotinstallationerna påbörjades i mars 2004. Cosmic är ett 

nyutvecklat system som skall ge landstinget ett heltäckande processtöd för sjukvården.  
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Med allt mer omfattande användning av IT-stöd i verksamheten och ökad datorisering 

följer högre krav på informationssäkerhet och höjda IT-kostnader.  

Datamognaden i vårdorganisationen uppvisar stora ytterligheter. Det finns många 

medarbetare som helt saknar baskunskaper. Orsaken är bl a att en stor del av personalen 

arbetar i en verksamhet som helt eller delvis saknat IT-stöd. I de enheter där man sedan 

tidigare haft vårdadministrativa system har en stor del av personalen datorvana med sig. 

Inom länssjukvården är datoriseringen dock ny för de flesta (Ernst & Young, 2004). 

 

2.2 Den elektroniska journalen – Cambio Cosmic 
 

2.2.1 Historik 
Året var 1993 när de två nyutexaminerade civilingenjörerna Håkan Mattson och Tomas 

Mora-Morrison fick uppdraget att utveckla ett vårdadministrativt system för 

specialistenheten Sergelkliniken i Stockholm. De insåg snabbt vad som behövdes för att 

utveckla bra IT-stöd för sjukvård:  

• att arbeta nära eller snarare i verksamheten, med total lyhördhet för professionens 

krav och önskemål 

• att basera utvecklingen på moderna verktyg 

• att flexibilitet, utvecklingspotential och integrationsförmåga var nyckelord i 

sjukvårdens IT-miljöer 

Knappt två år senare fanns ett öppenvårdssystem i drift på Sergelkliniken. Ryktet om 

systemets kapacitetsfördelar spred sig i sjukvårdens nätverk och ett stort antal 

specialistenheter följde i Sergelklinikens spår och installerade systemet. Parallellt knöt 

Cambio sina första sjukhuskontakter.  

Under 2001 och framåt har Cambio tecknat avtal med sju landsting, den privata 

vårdaktören Capio samt ett antal mindre hälso- och sjukvårdsorganisationer (Cambio, 

2006). 
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2.2.2 Säkerheten i Cosmic – enligt Cambio 
 
Ökad tillgång till vårdinformation för läkare, ambulanspersonal, patienter, enklare 

överföring av recept räddar liv när informationen är korrekt, när informationen når rätt 

person vid rätt tidpunkt. 

Är då den IT-baserade vårdinformation felfri? Nej, det finns inom vården, som överallt i 

vårt samhälle, alltid en risknivå. Däremot är felmarginalen i den IT-baserade 

vårdinformationen mångfaldigt lägre än i den manuella hantering, där exempelvis svårtydd 

handstil, patientdokument som inte finns tillgängliga i rätt ögonblick, t o m frånvaro av 

patientjournal ökar riskerna. Här är exempel som Cambio pekar på att deras produkt 

stödjer en säker hantering: 

• remiss (vårdåtagande) hantering sker med bevakningsmöjlighet så att remisser inte 

tappas bort  

• läkemedelshanteringen sker bland annat med en regional läkemedelslista 

• samlad dokumentation kring en patient oavsett vårdnivå eller vårdorganisation 

• samlad lista på provtagningar gör att man slipper upprepa provtagning 

Cambio Cosmic är ett vårdadministrativt system som täcker hela vårdkedjan - från 

primärvård till slutenvård. Grundtanken med Cambio Cosmic är enkel: öppenhet och 

flexibilitet (Cambio, 2006). 

2.2.3 Cambio Cosmic – Landstinget Kronoberg 

IT-systemet Cambio Cosmic omfattar ett antal olika moduler eller tjänster för sjukvården. 
Det är utvecklat för att täcka alla delar i en vårdorganisation, både för primärvård och 
sjukhusverksamhet. För närvarande består systemet av åtta olika funktionsmoduler 
(Cambio, 2006). Nedan beskrivs fem av de sex olika delar som landstinget Kronoberg 
använder sig av. Beskrivning av utdatadelen Cambio Intelligence utesluts här. 

• Resursplanering: Planeringen av kontakten mellan patienten och vårdgivaren sköts 
genom schemaläggning, väntelista och tidbok. En patientöversikt visar alla nya, 
planerade och bokade vårdåtgärder.   
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• Vårddokumentation: Journalanteckningar skrivs genom olika journalmallar. I 
mallarna klassificeras och struktureras sökord så att inmatad data blir sökbar. 
Vårdpersonalen läser patientjournalen genom olika urvalsmappar och filtrering.  
Det finns möjlighet att diktera digitalt. (Kallas oftast för ”journalen” av 
användarna).  

• Läkemedel: Modulen är uppbyggd kring en gemensam läkemedelslista med aktuella 
och tidigare ordinationer. Ordinationslistan används som verktyg för att 
administrera ordinationer när patienten är inskriven och inneliggande på avdelning. 
Recept kan skrivas ut eller skickas som e-recept.  

• Remiss och Svar: Elektroniska remisser skickas och elektroniska svar tas emot. 
Beställningar av provtagning och undersökningar görs till olika laboratorier. Det 
finns funktionen för att bevaka remissens status.  

• Vårdadministration: Vårdkontakter, in- och utskrivning och förflyttningar 
registreras. Här finns kassa- och faktureringsfunktioner med mera.  

 

2.3 Lagar, föreskrifter och tillsyn 

 

2.3.1 Tandvårds-, Hälso- och sjukvårdslagen 

Tandvårds-, Hälso- och sjukvårdslagen beskriver att hög patientsäkerhet är ett 
fundamentalt krav på hälso- och sjukvården, och ett aktivt patientsäkerhetstänkande måste 
därför alltid genomsyra allt systematiskt kvalitetsarbete. Där det bedrivs hälso- och sjukvård 
skall det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård 
skall kunna ges (Socialstyrelsen God vård, 2006). 

 

2.3.2 Patientjournallagen (SFS 1985:562) 

Patientjournallagen beskriver bland annat vad som skall dokumenteras och vem som har 
dokumentationsskyldighet.  

”1 § vid vård av patienter inom hälso- och sjukvården skall det föras patientjournal. 
Patientjournal skall föras för varje patient och får inte vara gemensam för flera patienter.  

Med vård avses i denna lag även undersökning och behandling.  
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2 § med patientjournal avses i denna lag de anteckningar som görs och de handlingar som 
upprättas eller inkommer i samband med vård och som innehåller uppgifter om patientens 
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden och om vårdåtgärder (journalhandlingar).  

Som journalhandling anses framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, 
avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.  

– Patientjournalens innehåll, utformning och hantering 

3 § en patients journal skall innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av 
patienten. Uppgifterna skall föras i journalen så snart det kan ske.  

Patientjournalen skall vidare innehålla uppgift om vem som har gjort en viss anteckning i 
journalen och när anteckningen gjordes”.  

 

2.3.3 Föreskrifter för ledningssystem 
 
I paragraf 7 i SOSFS 2005:12, Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet, 
står det bl.a. om försörjning av tjänster, produkter och teknik: 
 
”Ledningssystemet skall säkerställa att det finns rutiner för  

1. inköp av tjänster, produkter, försörjningssystem (t.ex. el, vatten och 
gasanläggningar) och informationssystem (t.ex. tele och data) från leverantörer som 
är bedömda och godkända, och  

2. säker användning och hantering av produkter, försörjningssystem och 
informationssystem”.  

Socialstyrelsen anger definitionen av ett ledningssystem: 

”ett ledningssystem är ett system för att 

• fastställa grundprinciper för ledning av verksamheten 

• sätta upp mål i enlighet med kvalitetesområdena/kraven 

• följa upp och utvärdera dessa mål” 

För att leda verksamheten mot en god vård skall det enligt föreskrifterna finnas en 
organisatorisk struktur, ett tydligt ansvar, dokumenterade rutiner, identifierade processer 
och rutiner för uppföljning. 
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3 Problemprecisering 

4 

Som alla vårdinformationssystem är Landstinget Kronobergs elektroniska journalsystem 

Cambio Cosmic känsligt för störningar och driftavbrott. För att säkra informations-

försörjningen, motverka och lindra konsekvenserna av störningar/avbrott skall det finnas 

reservrutiner framtagna på alla enheter i landstinget.  

Hur ser användarna i Landstinget Kronoberg på säkerhetstänkandet kring tillkomsten och 

användningen av reservrutiner i Cambio Cosmic? 

 

Syfte, frågeställningar, nyckelord och begrepp 

4.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga förekomsten av och kunskapen om reservrutiner i 

Landstinget Kronoberg. Med reservrutiner avses det arbetssätt som skall användas för att 

säkerställa patientsäkerheten vid driftstörning/avbrott i det elektroniska journalsystemet 

Cambio Cosmic. 

4.2 Avgränsningar 
Denna uppsats kommer i första hand att beskriva användarnas uppfattning om 
reservrutiner kopplade till driftstörning/avbrott vid arbetet med Cambio Cosmic. 
Författarna har försökt peka på sambanden vid informations- och kunskapsöverföring 
mellan och inom de olika mikro-, makro- och mesosystemen. 

 

4.3 Frågeställningar 

 Är våra system (i allmänhet) för driftsäkra, vilket gör att man inte ser riskerna för  

informationsbrist i haverisituationer tillräckligt allvarligt? 

 När behövs reservrutiner? 

 Vem gör vad vid driftstopp?  

 Ger reservrutinerna en ökad trygghet för medarbetarna/personalen? 

 Vet alla medarbetare att det finns reservrutiner? 
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4.4 Nyckelord och begrepp 

Reservrutiner, handlingsplan som utarbetats för att användas i händelse av 

driftstörning/avbrott. 

Mikro-, meso- och makrosystem, de tre nivåer som hälso- och sjukvården som system kan 

delas in i. Makro är den övergripande nivån, där bland annat landstingsledningen finns, meso 

är mellannivån där basenheter och kliniker finns och mikro är de små enheterna och 

arbetslagen tillsammans med patienten och det IT-stöd som behövs (Qulturum, 2006). 

Hot mot informationshanteringen, oväntade händelser som kan skada organisationen. 

Säkerhetstänkande och driftsäkerhet, två centrala begrepp vid arbete med IT. 

Ledarskap, utsedd person som skall leda en arbetsgrupp mot utsatt mål. 

Personal, de som är verksamma nära patienten vid sjukhus och övriga vårdinrättningar. 

Arbetssätt vid driftstopp i Cambio Cosmic, handlingsberedskap vid störningar som skall 

eftersträva att arbetet med och kring patienten skall kunna fortgå på ett säkert sätt. 

VIS-gruppens roll vid införandet av Cambio Cosmic (projektfas), utsedd grupp som 

skall leda införandet av Cambio Cosmic på den egna enheten.  

   

Metod och genomförandet 

Då syftet med vår rapport är att kartlägga förekomsten av och kunskapen om reservrutiner 

vid Landstinget Kronoberg i samband med införandet av Cambio Cosmic har vi valt att 

använda deskriptiv (beskrivande) metod. Denna metod används då man söker djupare 

kunskap och förståelse och då man både vill beskriva och förklara. Målet med deskriptiv 

forskning brukar beskrivas som att studera processer och fenomen. 

Datainsamlingen sker med hjälp av en kvantitativ mätning i form av en webbenkät. 

Metoden med enkät består i ett antal standardiserade på förhand bestämda frågor och 

svarsalternativ. Svarsalternativ kan exempelvis vara Ja/Nej-alternativ, men respondenten 

kan också ges möjlighet att ge öppna och beskrivande svar. Vilka man sänder enkäter till, 

hur dessa sänds ut och till hur många kan varieras beroende på vad som anses lämpligt för 

att finna svar på den typen av frågor man ställt (Björklund och Paulsson, 2003). 
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Den kritik som allmänt finns mot enkät som datainsamlingsmetod är bl. a. att 

• det kan vara svårt att få en helt klar uppfattning om vem respondenten är och 

dennes funktion 

• kroppsspråket inte kan avläsas 

• risk för misstolkning av frågorna finns 

• risk för att enkäten blir liggande eller till och med obesvarad 

• svarsfrekvensen kan bli låg 

• risk för att påminnelse måste användas för att uppnå godtagbar svarsfrekvens 

 

Man kan i kvantitativ metodteori se två olika typer av undersökningar, totalundersökning 

och stickprovsundersökning. Skillnaden mellan de olika undersökningarna är i vilken 

population man undersöker. Med population avses i detta sammanhang de 

undersökningsenheter som definieras på ett visst sätt och har alla de element eller de 

egenskaper en undersökare är intresserad av. 

Vid en totalundersökning undersöks samtliga enheter i den definierade populationen. Vid 

en stickprovsundersökning blir endast vissa enheter i populationen undersökt.  

Vid kvantitativa beskrivningar är mätproblematiken av stor betydelse. De syftar främst till 

att besvara frågor som hur många, hur mycket, hur stor, hur ofta, när, var, hur, vem och 

vilka (Lundahl och Skärvad, 1982/1999). Vi ansåg att denna beskrivning hade potential i 

vårt arbete med att uppfylla rapportens syfte. 

 

I klassisk grundteori rekommenderas att man inte börjar sitt forskningsprojekt med att göra 

en litteraturöversikt av det område man vill studera. Anledningen är att tidigare kända och 

etablerade begrepp kan, liksom förutfattade förklaringsmodeller, hämma forskarens 

möjlighet att generera nya begrepp som förklarar beteenden och skeenden. En inledande 

litteraturöversikt kan bli en ”tidstjuv” eftersom man inte kan veta vilken litteratur som 

kommer att vara relevant för teorin förrän man nått en bra bit i analysen. När väl den röda 

tråden framträtt börjar man söka efter relevant litteratur. Relevant litteratur vävs således in i 

teorin för att modifiera den med syfte att göra den ännu bättre underbyggd (Wikipedia, 

2007). 
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5.1 Litteraturstudie 

För att hitta artiklar som kunde vara relevanta för rapporten gjordes sökningar i 

databaserna ELIN och på Internet (Google) med sökorden reservrutin (-er), säkerhet, 

patientsäkerhet och backup routines. Vid sökningarna hittades en del relevanta artiklar och annat 

material. Dessutom har litteratur från tidigare delkurser i Informationslogistikkursen 

använts. 

I rapportens litteraturstudie använder vi oss av utbildningens tidigare moment där 

knowledge management och ledarskapet beskrevs men den djupare specifika teorin som 

berör just reservrutiner fanns att hämta i både artiklar, styrande författningar och andra 

dokument.  

 

5.2 Enkätundersökning 

Till vår hjälp att nå ut med enkäten har vi använt oss av det webbaserade programmet 

Business Intelligence. Detta program är ett verktyg/programvara som skapar, distribuerar, 

analyserar och presenterar alla slags enkäter. Programmet ger en möjlighet att själv 

genomföra återkommande undersökningar med relativt liten arbetsinsats. Enkäter med 17 

olika frågetyper kan konstrueras. 

Webbmodulen möjliggör genomförande av enkätundersökningar på användarens egen 

webbserver utan någon form av pappershantering.  

Frågeformulären skapas i grundprogrammet ”Business Intelligence” och konverteras med 

hjälp av Webbmodulen till HTML-kod som automatiskt publiceras på webbservern.  

Webbmodulen hanterar e-postutskick med personlig länk, där påminnelse sedan kan 

genereras till dem som inte svarat. Bland de övriga funktionerna finns bl.a. snabbanalys i 

realtid. 

Den population vi valt att genomföra vår enkät på är användare av Cambio Cosmic inom 

läns- och/eller närsjukvård, med e-postadress i Landstinget Kronoberg och de skall ha varit 

inloggade i Cambio Cosmic så sent som i mars 2007. 200 användare valdes slumpvis ut från 

användarregistret i Cambio Cosmic, 50 från vardera kategorin läkarsekreterare, läkare, 

undersköterskor och sjuksköterskor. 

E-postadress i Landstinget Kronoberg behövdes för att kunna genomföra webbenkäten på 

ett lätthanterligt och enhetligt sätt. Att man skall ha varit inloggad i Cambio Cosmic inom 

den senaste månaden är för att alla respondenter skall använda programmet ”här och nu”.  

Webbenkäten behandlades helt anonymt av oss, men spårbarhet finns i det program som 
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6 Teori 

enkäterna hanterats i, bl a för att påminnelsefunktion skall kunna användas. Denna 

funktion har författarna inte haft någon insyn i.  

Erfarenheten av metoden med webbenkäter i Landstinget Kronoberg är fortfarande 

begränsad. Vår enkät kan därför ses som en testenkät för metodens utvecklande och 

programmets användning. 

 

I teoriavsnittet avhandlar vi begreppsförklaringar, modellteorier och processbeskrivningar. 
 

6.1 Begreppsförklaring incident 
Enligt Foundations of IT Service Management based on ITIL (2005) definieras incident 
som “any event which is not a part of the standard operation of a service and which causes, or may cause, 
an interruption to, or a reduction in the quality of that service”.  

ITIL står för "IT Infrastructure Library" och är en sammanställning av s.k. Best Practices 
som gjorts under många år med medverkan av företag från hela världen. 
ITIL beskriver på en ganska generell nivå hur man kan strukturera upp sitt arbetssätt och 
sin organisation för att leverera IT-tjänster på ett stabilt och kostnadseffektivt sätt genom 
att ha kontrollerad hantering av fel, åtgärder och förändringar samt långsiktig planering för 
att förebygga kriser. 

Socialstyrelsen definierar i föreskriften om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i 
hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12) nedanstående begrepp: 

negativ händelse händelse som medfört vårdskada 

tillbud händelse som kunnat medföra vårdskada 

avvikelse negativ händelse eller tillbud  

avvikelsehantering rutiner för att identifiera, dokumentera och rapportera negativa 
händelser och tillbud, för att fastställa och åtgärda orsaker, utvärdera 
åtgärdernas effekt, sammanställa och återföra erfarenheterna 

risk möjligheten att en negativ händelse skall inträffa 

riskhantering rutiner för att identifiera, analysera, bedöma och åtgärda orsaker eller 
omständigheter som kan leda till vårdskada samt återföra 
erfarenheterna 

http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6retag
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6.2      Begreppsförklaring reservrutin 

Eftersom ordet reservrutin är ett sammansatt ord är det i princip omöjligt att hitta en 
förklaring i ordbok eller uppslagsverk. Många dokument vi hittat på exempelvis Internet 
visar på gällande reservrutiner från olika organisationer och företag. 

Förklaring enligt Svenska Akademins ordlista på Internet: 
Reserv: 
1) ”förhållandet eller tillståndet att någon eller hålles i beredskap” 
 
2) ”hålles redo eller bevaras eller sparas eller reserveras och dylikt för att (kunna) användas 
eller insättas eller utnyttjas och dylikt, när det blir nödvändigt eller lämpligt” 

Rutin: 

”Genom övning och praktisk erfarenhet förvärvad färdighet att utföra ett visst arbete eller 
en viss handling och dylikt, i synnerhet med tanke på att någon förvärvat en sådan färdighet 
att han kan utföra arbetet o.s.v. rent vanemässigt eller mekaniskt; (stor) teknisk färdighet; 
stundom liktydigt med: vana, erfarenhet. Skaffa sig rutin.” 

Med reservrutin avser vi den handlingsplan som utarbetats för att användas i händelse av 
driftstörning/avbrott i Cambio Cosmic. Denna handlingsplan skall eftersträva att arbetet med 
och kring patienten skall kunna fortgå på ett säkert sätt vid ovan nämnda situationer. 

 

6.3 Mikro-, meso- och makrosystemen 

Likt ringarna i en lök utgör dessa system helheten (Microsystemfestivalen, Jönköping 2007) 

Teorin beskriver de tre nivåer som hälso- och sjukvården kan delas in i. Makro är den 

övergripande nivån, där bland annat landstingsledningen finns, meso är mellannivån där 

basenheter och kliniker finns och mikro är de små enheterna och arbetslagen tillsammans 

med patienten och det IT-stöd som behövs. Inte att förväxla med ordet team, det anses 

vara vidare än så. Utmärkande för mikrosystemet är också att man har gemensamma 

värderingar, mål och information. (Qulturum, 2006).  

Mesosystemet är den nivå vars främsta uppgift är att skapa förutsättningar för 

mikrosystemet.  

Makrosystemet bör se till att personal inom vård och omsorg har tillgång till ett 

välfungerande och samverkande IT-stöd som underlättar det dagliga arbetet. Detta påtalas i 

den Nationell IT-strategi för vård och omsorg (2006).  
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För att skapa ett framgångsrikt mikrosystem utöver att de tre nämnda nivåer fungerar på ett 

bra sätt, finns det nio faktorer vilket Nelson et al. skriver om i sin artikel (Microsystems in 

Health Care part 1, 2002). De pekar på att ingen av dessa faktorer klarar självt att lyfta 

enheten utan det krävs ett samspel mellan alla faktorer. 

De nio framgångsfaktorer är:  

- Ledarskap 

- Organisationsstöd 

- Arbetssätt/mönster 

- Fokus på medarbetare 

- Samspel och samverkan 

- Patientfokus 

- Fokus på samhället och marknaden 

- Resultat av arbetet 

- Förbättringar av processen 

Enligt ovanstående författare grupperas de nio framgångsfaktorerna in i fyra hörnstenar, 

ledarskap, medarbetare, patient och prestationer.   

 

Figur 2. De nio framgångsfaktorerna kategoriserade i 4 områden med information och IT som ”navet”. (Qulturum, 2006) 

Information och informationsteknik är navet i den process som leder en framgångsrik 

organisation till framgång. En bra organisationsstruktur skapar möjligheter för systemen att 

lyckas med sina huvuduppgifter (Nelson et al, 2002). En annan viktig del är en bra 

arbetsmiljö där det finns tillgång till information, då detta ger ett samspel mellan personal 

och patient, samt mellan personal och personal.  
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6.3.1 Patientcentrerad service 

Godfrey, Nelson, Wasson, Mohr och Batalden (2003) beskriver ett strategiskt fokus på de 

kliniska mikrosystemen för förbättrad planering av patientcentrerad service. Design av 

service leder till en kritisk analys av de resurser som behövs för att rätt person ska kunna 

leverera rätt vård på rätt sätt vid rätt tid. Planering av patientcentrerad service baseras på 

kunskap om större patientgruppers behov av service från ett mikrosystem, hur personal i 

mikrosystemet samverkar med varandra och med sina processer för att producera 

avgörande resultat. 

Design eller omdesign av kliniska mikrosystem börjar med att utvärdera 4 p, patient, people, 

process och pattern. Nedan beskrivs vilka frågor man kan ställa sig i detta utvecklingsarbete 

efter respektive ”p” (Godfrey et al, 2003). 

 Lär känna dina patienter (patient).  

Med patienter menas att ställa sig frågan – för vem/vilka är vi till för? Erbjuder vi rätt 

behandling till rätt patientgrupp? Vilka delar i mikrosystemet samverkar vi med för 

patientens bästa?  

 Lär känna din personal (people).  

Med personal avses medarbetsperspektiv. Vilka är vi som vårdar och vad har vi för 

stödsystem i vår tur? Har vi rätt sammansättning och kompetens för det vi är satta att 

göra?  

 Lär känna dina processer (process).  

Med processer menar författarna, hur möter vi upp patientens krav? Gör rätt personer 

rätt saker i vår del av mikrosystemet? Våra egna stödsystem, finns dom?  

 Lär känna dina mönster (pattern). 

Till sist mönster som handlar om kultur, arbetssätt och kostnader.  

 

6.4 ”Strategiska hot” – hot mot organisationen

Ett strategiskt hot är ”en oväntad händelse eller samling förhållanden” som märkbart 

minskar ledningens möjlighet att genomföra sin verksamhets uppgifter (Gilad, 2003). Hotet 

är strategiskt därför att det gör organisationens befintliga strategi dåligt anpassad till de 

risker den kan utsättas för. De flesta hot eller risker i stora organisationer hanteras av 

enskilda avdelningar. Till exempel hanterar ekonomiavdelningen ekonomiska risker som 
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kreditrisker och valutarisker. Informationstekniska risker kan delas upp i tekniska 

(hårdvara) och programvarurisker (mjukvara). Hur organisationen ser ut för hantering av 

dessa risker står ofta i proportion till organisationens storlek. 

Riskerna hotar hela organisationens huvuduppgift, såsom god och säker vård till 

medborgarna. De rör alla men faller lätt mellan borden. Ledningen är upptagen med dagens 

bekymmer och har inte tid att ägna sig åt eventuella framtida strategiska hot. Ingen enskild 

avdelning tar ansvar för helheten, särskilt som det kan leda till konflikter med andra 

avdelningar som ska tvingas anpassa sig till en ny strategi (Gilad, 2003). 

Det behövs ett tankesätt för att hantera strategiska hot, ett som skär igenom alla funktioner 

och enheter. Att anpassa en strategi till ändrade förhållanden är svårt, särskilt om det kräver 

att man överger dagens arbetsrutiner. Dessutom är de förändringar som innebär strategiska 

hot ofta otydliga, särskilt i ett tidigt stadium. Riskbedömningen är subjektiv, du har ingen 

nytta av matematiska modeller eller datorprogram. Men det som hänt tidigare på enheten 

eller i organisationen kan ge vägledning för framtiden. 

Det finns i grunden två sätt att hantera strategiska hot; 

• Den ena är att göra det när de väl har drabbat organisationen; det kallas 

krishantering 

• Den andra går ut på att hindra dem från att utvecklas till kriser; att förekomma dem 

eller att åtminstone reagera mycket snabbt.  

Hur upptäcker man att det finns ett hot? Vari ligger de största hoten? Hur bevakar man 

dagligen dem?  

En metod för att svara på ovanstående frågor kräver ofta att organisationens ledningskultur 

förändras. Den strategiska planeringen måste i ökad utsträckning delegeras (Gilad, 2003). 

Organisationens olika enheter måste, var och en, vara berett på att handla snabbt och 

kraftfullt när stora hot eller möjligheter visar sig. 

Metoden har tre steg: 

1. Ta reda på var de största strategiska hoten (och möjligheterna) finns. 

2. Övervaka de områdena, för att upptäcka tidiga tecken på att hoten kan slå in. 

3. Förmå ledningen att bemöta hoten så snart det finns anledning till det. 

 



 

 
16

6.5 Säkerhetstänkande och driftsäkerhet 
I detta avsnitt har vi valt att belysa SKL:s säkerhetstänkande. 
 
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) är en arbetsgivar- och medlemsorganisation för 
Sveriges 290 kommuner och 18 landsting samt 2 regioner.  

SKL skriver på sin hemsida (2004) att det huvudsakliga målet för IT-säkerhet är att 
säkerställa: 

Sårbarhet: All verksamhet blir sårbar när man inför IT. Detta bottnar i det beroende som 

uppstår till IT-stödet. Detta beroende är i sig ett uttryck för att IT-stödet är till nytta för 

verksamheten. Vore det inte till nytta så skulle verksamheten inte behöva något IT-stöd. 

Ledningen skall redan vid planeringen av ett nytt IT-stöd analysera vilket beroende som 
kommer att uppstå och planera för hur man skall minimera störningar till följd av detta 
beroende. 

Störningar i IT-driften medför att IT-stödet inte är tillgängligt. För att motverka detta krävs 
avbrottsplaner så att verksamheten inte tar skada av stilleståndet. 

Felaktig information - dålig datakvalitet - kan skada verksamheten och för att motverka detta 
krävs riktlinjer för informationsansvar, rutiner för kvalitetskontroll, krav på säkerhet och 
utbildning av berörda. 

Ledningens ansvar när det gäller sårbarheten är att kontrollera att dessa åtgärder är vidtagna 
och följa upp att de fortlöpande utvecklas i takt med IT-stödens utbyggnad. 

 

Tillgänglighet: fysisk tillgänglighet innebär att man definierar hur länge ett IT-system får 

stå stilla. En vanlig måttangivelse är procent av tid på årsbasis, t ex: 

Tillgänglighet Stilleståndstid 

99 % 3,5 dagar på ett år 

99,9 % 8,5 timmar på ett år 

99,99 % 50 minuter på ett år 

99,999 % 5 minuter på ett år 

99,9998 % 1 minut på ett år 

Figur 3. Tillgänglighet (SKL, 2004) 
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En annan sida av tillgänglighet har att göra med förutsättningar att hantera det aktuella 
systemet: 

• vilken utrustning krävs?  

• vilken kapacitet krävs på utrustningen?  

• har jag behörighet att komma åt systemet?  

• hur kommer jag åt systemet?  

• vilka förkunskaper krävs?  

• vilken utbildning kräver systemet?  

• hur använder jag systemet? 

  

 

Kvalitet: datakvalitet eller informationskvalitet har att göra med hur tillförlitlig 

informationen är. Den som ytterst ansvarar för kvalitet är systemägaren som beslutar om 

riktlinjer. 

Förvaltningschef kan delegera till systemförvaltare att utarbeta rutiner för kvalitetssäkring 
av den information som det aktuella systemet hanterar. T ex vilken behörighet krävs för att 
få skriva in data och vilken behörighet krävs för att få läsa och ta del av data? 

Man brukar skilja mellan ansvar för primära data respektive ansvar för sekundära data. 
Primära data är information och data som skapas i den egna verksamheten och som inte 
kan hämtas från något annat system. För att kvalitetssäkra sådana data krävs ingående 
kunskap om verksamheten och dess system (arbetssätt) och rutiner. 

Sekundära data är information och data som används i den egna verksamheten men som 
hämtas från andra verksamhetssystem. För att kvalitetssäkra sådana data krävs kunskap om 
hur data lagras, hämtas och verifieras i både det lämnande och det egna IT-systemet. 

Redundans betyder med ett enkelt uttryck dubblering. I informationssammanhang är 
redundans ett negativt begrepp. Om samma information lagras på flera ställen i ett IT-
system behöver man noggranna rutiner för att uppdatera informationen på alla ställen när 
det är aktuellt. En viktig del av informationshanteringen är att alltid sträva efter att undvika 
eller minimera redundans i systemet så mycket som möjligt. 
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IT-säkerhet: kan delas in i systemsäkerhet och driftsäkerhet. Stabil IT-drift är 

grundförutsättningen för hög tillgänglighet.  

De vanligaste orsakerna till driftstopp i IT-system är: 

Orsak Andel i % 

Diskproblem 55 % 

Strömförsörjning 28 % 

Fläktar 8 % 

Minneskretsar 5 % 

Kort 4 % 

Figur 4. Driftsäkerhet (SKL, 2004) 

 

Driftverksamheten måste därför organiseras så att man kan hantera dessa problem. 
Redundans är i driftsammanhang ett överlevnadsvillkor, d.v.s. i ett datasystem kan två 
datorer arbeta parallellt med samma uppgifter och spegla varandra, så att om en av dem 
havererar så tar den andra över. När det gäller IT-drift skall man, till skillnad från 
informationshantering, sträva efter så hög redundans som möjligt. 
Dubblerade servrar, kraftförsörjning, kylsystem, ledningsdragningar etc. 
gör det möjligt att hålla driften igång obruten när enstaka komponenter fallerar.  
Driftsäkerhet syftar också till att förebygga uppkomsten av driftstopp. 
Några av de faktorer som utgör ett hot mot driftsäkerhet är: 

• obehöriga personer, intrång  

• bristande kunskap  

• dåliga rutiner  

• dålig driftplanering (lastbalansering), framför allt i nätverk  

• instabil strömförsörjning  

• dålig kylning  

• för lite redundant utrustning  

• virus 

Driftpersonal måste ha behörighet att kunna hantera all information, även sekretessbelagd 
och känslig information, i den dagliga drifthanteringen. Därav följer att det måste finns 
klara sekretessregler för hur driftpersonal får hantera informationen, i förekommande fall 
även sekretessförbindelse. Sådana regler och sekretessförbindelser skall alltid vara skriftliga. 
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För att uppnå målet med maximal IT-säkerhet påtalar SKL vikten av samverkan mellan 
politiker (styrning), verksamhetschefer (ledning) och IT-ansvariga (genomförande), se figur 
nedan: 

 

Figur 5. Planering av IT-säkerhet (SKL, 2004) 

 

 
6.6 Ledarskapet

I nedanstående avsnitt visas på ledarskapets roll vid förändringsarbete 

Batalden, Nelson, Mohr, Godfrey, Huber, Kosnik och Ashling (2003) menar att 

ledarskapet innebär att följa upp, granska och reflektera över sin verksamhet. För att kunna 

detta måste chefen/ledaren har klart för sig vilka mål och visioner som gäller för 

verksamheten. Ledarskapet pekar på att få medarbetare och arbetsmiljö att gå hand i hand 

för att nå de uppsatta målen som verksamheten satt. I detta ligger också för chefskapet att 

på ett ödmjukt och förstående sätt respektera personal och patient i mikrosystemet.  

 

Precis som ovan nämnda författare skriver Wisén och Lindblom (2001) att chefer och 

ledare måste har god kännedom om sin personals kunskaper och förmågor för att kunna 

leda dem mot de krav som ställs vid ett förändringsarbete (driftstopp).  

Liksom Kotter (1996) tycker vi att ledarskapet är en viktig nyckelfaktor. Han beskriver 

vidare vikten av att skapa ett angelägshetsmedvetande, att utveckla en vision och förankra 

detta i organisationen. Även Prusak och Davenport (2000) menar att när man skall 

överföra ny kunskap måste metoden vara anpassad till kulturen.  

Kunskap kan delas in i tyst och explicit kunskap. Den tysta kunskapen finns i handlingar 

och värderingar. Explicit (klar, tydlig) kunskap finns i ord, siffror, litteratur och i dokument, 

något man kommunicera med. Den tysta kunskapen delas genom kontakter medans 

explicit kunskap lagras och sedan delas ut.  
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Genom observation och intervju av chefer/ledare (Batalden, Nelson et al, 2002) i vården 

har man identifierat tre grundläggande processer 

1. Att bygga kunskap  

– viktig del är att forma och se över flödesprocesserna i vården, ha överblick och 

handlingsberedskap vid avvikelse från normala flödet. Kunna utveckla metoder för 

att hela tiden hitta, upprätthålla och utveckla ”best practice”. 

 

2. att utföra/genomföra åtgärder  

– avser att vara pådrivande, sätta planer i verket och coacha.  

 

3. att följa upp, granska och reflektera  

– kunna bygga struktur och kultur som både möjliggör och tillåter återblick och 

feedback, men också göra det till verktyg för fortsatt utveckling.  

 

I sitt ledarskap bör man ha med sig följande två frågor: 

• vad behöver vi för kunskap? 

• vad skall vi fokusera på? 

Utöver den personliga kunskapen/kompetensen som finns bland personalen måste också 

kommunikationen mellan IT-system och personal fungera. För att inte behöva ”uppfinna” 

de reservrutiner som redan finns i verksamheten, måste man ta hand om den kunskap som 

redan finns tillgänglig. Man måste också från ledningen vara tydlig med att påpeka att 

reservrutiner är ett måste inom IT-världen. Davenport och Prusak (2000) menar att om 

kunskap inte tagits emot har den inte överförts. Det är därför viktigt att man uttrycker sig 

begripligt. 

Batalden et al (2003) gör följande definitioner runt ordet ledare: 

Ledare används för att ”sätta en etikett” på en person som leder/visar vägen 

Ledarskap används för att beskriva att någon leder någon/något 

Ledning är den aktiva processen. 
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6.7 Medarbetarna 
I detta avsnitt belyses de mekanismer som formar medarbetarnas möjlighet att ta till sig förändring (i form 

av ny kunskap) 

Habuer, Godfrey, Nelson, Mohr, Campbell och Batalden (2003) skriver i sin artikel 

”Microsystems in Health care: part 8” att det gäller att få alla medarbetare att förstå att var 

och en är betydelsefulla, att arbeta med ständig utveckling av metoder och processer, det 

skall också ses som en viktig del för personalen. Det gäller att lyfta fram det positiva. Om 

man som medarbetare inte får tillräckligt med bra information och motivering till diverse 

arbete och eventuella förändringar, är det lätt att uppleva att det man har att arbeta med 

idag fungerar bra och därför finns det inga självklara skäl till förändringar, Martin (2003).  

Kotter (1996) menar att en viktig sak när det gäller medarbetarna är att se till att de är 

delaktiga. Har man inte engagerade medarbetare i arbetsgruppen ändrar man inte 

arbetssättet. Det gäller att man som medarbetare får tydliga mål, rätt information och 

verktyg. Även Martin (2003) syftar till att medarbetarna måste känna delaktighet och få en 

förståelse till det nya arbetssätt samt känna att det är positivt för dem.  

Bra information och kommunikation hjälper till att missförstånd undviks. Arbetsmiljön är 

viktig, trivs man inte gör man inget bra jobb.  

Alla förändringar innebär mer eller mindre oreda och osäkerhet för många medarbetare. 

Precis som författaren Nancy Dixon (PP-bilder Sarv, 2005) påtalar, måste man tänka på 

hur och på vilket sätt man utvecklar 

- mottagaren → genom kompetens och eller utrustning 

- uppgiften → ny rutin eller ovanlig rutin 

- typen av kunskap → olika typer kräver olika metoder när man gör reservrutiner 

 

6.7.1 Delaktighet 

Vi väljer att belysa medarbetarnas delaktighet i denna egna rubrik 
 
Medarbetarnas delaktighet är oerhört viktig, för att kunna ge god vård måste man i varje 
team veta vem som gör vad och när. Wasson, Godfrey, Nelson, Mohr och Batalden 
(2003) menar på att medarbetarna måste känna till de olika rutiner som finns i ett 
microsystem. 
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Vid ett förändringsarbete kan man använda sig av olika modeller, en modell är Nolans 
förbättringsmodell, ”PDSA-cykeln”, se figur 6. 

 

Figur 6. Nolans förbättringsmodell (ur Läkartidningen nr 34, 2002 ) 

Modellen består av tre grundläggande frågor och en metod, PDSA-cykeln (Plan-Do-Study-
Act), för att testa och utveckla förändringar. Utan ett tydligt mål är det omöjligt att arbeta 
systematiskt med förbättring.  

PDSA-cykeln erbjuder en form för att prova förändringar i liten skala, utvärdera hur det 

gick, reflektera och dra lärdom för att sedan modifiera och införa eller prova förändringen 

igen i större skala. Genom att först testa i liten skala minimera man risken att genomföra 

förändringar som inte fungerar.  Så håller man på tills man nått sitt mål. Under resans gång 

lär man sig såväl hur den egna verksamheten fungerar som hur man kan förbättra den. 

Småskaliga tester medför också att tröskeln för förändring blir lägre. Vart och ett av dessa 

steg är avgörande. Det räcker inte att vara duktig på ett eller två av dem. 

 

6.7.2 Exempel på delaktighet 

VIS-gruppens arbete i Landstinget Kronoberg.  

Vid införandet av IT-stöd för vårdens processer i Landstinget Kronoberg, skissades för ett 

aktivt lokalt ansvar för införandet. På varje enhet (med vårdkontakt med patienter) utsågs, 

av verksamhetschefen, en s.k. VIS-grupp (VIS står VårdInformationSystem).  
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Gruppens uppgift var att planera införandet, kartlägga aktuella processer och rutiner samt 

arbeta fram hur Cambio Cosmic skulle användas på enheten. Vid driftstarten skulle också 

medlemmarna, såsom mer kunniga i programmet, vara ett stöd för arbetskamraterna. 

Arbetet med processer och lokala rutiner och utveckling av dessa är inte tänkt att avstanna i 

och med att enheten startat med den datoriserade journalen utan är tänkta att följas upp 

och förbättras kontinuerligt. I arbetet med att kartlägga processer ingick att ta fram rutiner 

för hur arbetet skall fortgå vid driftstörningar och driftstopp, s.k. reservrutiner.  

Gruppens sammansättning avsågs spegla yrkeskategorierna på den aktuella enheten. En 

person utsåg också till VIS-ansvarig för hela enheten. 

Inom länssjukvården (lasaretten i Ljungby och Växjö) och inom vuxenpsykiatrin finns även 

övergripande VIS-grupper som skall samordna de specialiteter som representeras på båda 

länsdelarna (Landstinget Kronoberg, 2004). 

 

6.8 Information, logistik, informationslogistik  
och informationsförsörjning 

Begreppsförklaringar 

Enligt Nationalencyklopedin (1992) är Information det samma som utbilda, undervisa. 

Information kommer från det latinska ordet informa´tio. 

Sedd ur ett användarperspektiv kan information sägas uppstå först när ett meddelande 

tolkas av mottagaren, d.v.s. information är beroende av en mottagare. En annan förklaring 

till ordet information är att man behandla data, ta emot information, exempelvis från ett 

IT-stöd och sedan arbeta vidare med den så att nästa medarbetare kan förstår och fortsätta 

arbeta med den information som finns. Information kan också vara något som är 

nedskrivit på ett papper eller finns i ett IT-stöd. 

Brist på information kan utesluta möjligheten att agera smart. Att får rätt information vid 

rätt tidpunkt gör det lättare för medarbetaren att utföra sitt arbete. Information är det som 

binder samma allt och alla (Nelson, Batalden, Homa, Godfrey, Campbell, Headrick, Huber, 

Mohr och Wasson, 2003).  
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Logistik, definition av logistik, myntad av den ansedda logistikorganisationen Council of 

Logistics Management, är:  

”Logistik är den de av försörjningskedjan som planerar, implementerar och kontrollerar det 

ändamålsenliga effektiva flödet och lagringen av produkter, tjänster och tillhörande 

information från ursprungspunkten till konsumtionspunkten, i syfte att möte kundens 

behov” (PP-bilder CIL, 2007). 

Enligt Magnus Hellgren, vd på CIL kan Informationslogistik definieras såsom ”rätt 

information, till rätt person, på rätt sätt, i rätt tid, på rätt plats, till rätt pris” (2006). 

Informationslogistik beskrivs som ett behov som ständigt ökar. Det handlar också om att 

skapa effektiva informationsflöden inför framtiden.  

Nationalencyklopedins definition (1992) är att Informationsförsörjning är den 

sammanfattande benämningen på de verksamheter som bedrivs vid t ex informations-

centraler, bibliotek, arkiv och museer.  

Det handlar om att ha tillgång till de data och den information man behöver för att kunna 

utföra ett visst arbete. Dessutom handlar det om att få tillräcklig information för att kunna 

förstå varför man skall utföra ett visst arbete på ett visst sätt. Att få ta del av information 

behöver inte i alla lägen betyda all information, utan den information som är relevant för 

min eller gruppens funktion.   

 

6.9 Informationsmiljö  

Nelson, Batalden, Homa, Godfrey, Campbell, Headrick, Huber, Mohr och Wasson (2003) 
pekar på vikten av att skapa en arbetsmiljö där det finns tillgång till mycket information/ 
data som stödjer mikrosystemet. Information vägleder intelligent handlande, brist på 
information utesluter möjligheten till att agera smart. 
Det gäller att organisera en arbetsmiljö som: 

• binder samman patienter med personal och personal med personal   

• ge alla rätt information vid rätt tidpunkt 

• lyssnar på medarbetarnas idéer 
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6.10 Processen 
I detta avsnitt visar vi en arbetsprocess i vården vid normalläge och haveri 

6.10.1 Normalprocess 

Här följer en beskrivning av hur en patientprocess kan se ut vid användandet av 
elektroniska journalen Cambio Cosmic, nedan kallad CC. 

 

Patientperspektiv Användarperspektiv 

(vårdpersonalens arbetsmoment) 

Patienten kommer till vårdinrättningen och skall 

anmäla sig i kassan 

• kassapersonal söker fram patienten via 
personnumret i CC 

• kassapersonal gör betal- och ankomstregistrering 
av patienten i CC. Kvitto skrivs ut från CC 

Patienten sätter sig i väntrummet • läkaren kan se i CC att patienten anlänt 

• läkaren öppnar upp patientinformationen i CC 

Patienten hämtas av läkaren och besöket påbörjas • läkaren undersöker patienten och ordinerar 
prover och nya läkemedel i CC 

• läkaren skickar e-recept till Apoteket från CC 

Patienten går till laboratoriet för provtagning • undersköterskan söker fram patienten via 
personnumret i CC 

• provtagningsunderlaget visas i CC och etiketter 
till provrören skrivs ut 

• remissen för proverna skickas via CC till 
laboratoriet 

 • läkaren dikterar anteckning i CC 

 • läkarsekreteraren skriver in anteckningen i CC 
och skickar till läkaren för signering 

• bokningsunderlag skapas inför nästa besök 

 • läkaren signerar anteckningen i CC 

Patienten lämnar mottagningen och går till Apoteket • Apotekspersonalen söker fram patientens e-
recept i Centrala brevlådan och expedierar dessa 

 • Provsvaren anländer från laboratoriet och 
signeras av läkaren i CC 

Figur 7. Normalprocess – att arbeta i Cambio Cosmic (Egonsson & Hytter, 2007) 
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6.10.2 Processen vid haveri 

Nedan följer en beskrivning av samma process som 6.10.1 men vid driftstopp i den 
elektroniska journalen Cambio Cosmic, även här kallad CC. Läskopian benämns LK. 

 

Patientperspektiv Användarperspektiv 
(vårdpersonalens arbetsmoment) 

Patienten kommer till vårdinrättningen och skall 

anmäla sig i kassan 

• kassapersonal söker fram patienten via 
personnumret i LK 

• kassapersonal betalregistrerar patienten manuellt 
på kvittoblock med patientbricka. Patienten får 
kopia av kvitto 

Patienten sätter sig i väntrummet • läkaren kan se på utskrift av tidboken vilka 
patienter som kommer på dagens mottagning 

• läkaren öppnar upp patientinformationen i LK 

Patienten hämtas av läkaren och besöket påbörjas • läkaren undersöker patienten och ordinerar 
prover på särskild reservrutinsblankett. 
Förskrivning av nya läkemedel eller förnyelse av 
recept sker på receptblankett som lämnas till 
patienten 

Patienten går till laboratoriet för provtagning. Har då 

med sig reservrutinsblanketten som visar vilka 

prover som ordinerats. 

• undersköterskan söker fram patienten via 
personnumret i LK för att kontrollera om 
tidigare provtagningsunderlag finns 

• eventuellt provtagningsunderlaget visas i LK och 
etiketter till provrören skrivs ut 

• undersköterskan fyller i pappersremiss utifrån 
den av läkaren skrivna reservrutinsblanketten 

• undersköterskan går till laboratoriet med 
pappersremissen 

 • läkaren dikterar anteckning på band 

 • läkarsekreteraren skriver ut anteckningen på 
papper  

• bokningsunderlag inför nästa besök skapas på 
reservrutinsblankett 

Patienten lämnar mottagningen och går till Apoteket 

med sina pappersrecept. 

• Apotekspersonalen expedierar patientens 
pappersrecept 

 • Provsvaren hämtas från WebSök (datoriserat 
system från laboratoriet) 

Figur 8. Process vid haveri – att arbeta i Cambio Cosmic med reservrutiner (Egonsson & Hytter, 2007) 
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Vad händer när journalsystemet är i drift igen? 

 • läkarsekreteraren skriver in anteckningen i CC 

• läkarsekreteraren bokningsunderlag skapas i CC 

inför nästa besök 

 • läkaren signerar anteckningen i CC 

 • provsvaren förs automatiskt in i CC 

 • läkaren signerar provsvaren i CC 

 

Alla utskrivna läskopior, provtagningsunderlag och reservrutinsblanketter kasseras 

Figur 9. Vad görs när Cambio Cosmic är i drift igen (Egonsson & Hytter, 2007) 

 

Varje datorarbetsplats skall ha installerat den s.k. läskopian av Cambio Cosmic. Detta är en 

kopia av den elektroniska journalen och denna uppdateras kontinuerligt var 10:e minut. 

Det går inte att tillföra ny information i denna läskopia utan den är enbart till för att ta del 

av befintlig, max 10 minuter gammal information. Om man skrivit ut något dokument från 

läskopian skall detta kasseras när ordinarie journalsystem är i drift igen. Läskopia finns att 

tillgå så länge det finns strömförsörjning.  

 

6.10.3 Exempel på haveri 

 

I samband med stormen Per i januari 2007 drabbades i länet 14 av 26 vårdcentraler och en 

handfull kliniker inom Folktandvården av antingen el- och/eller teleavbrott inklusive 

avbrott i IT-kommunikationen (Landstinget Kronoberg 2007). Detta fick allvarliga 

konsekvenser för patienternas kommunikation till enheterna och enheternas egen 

kommunikation ut. Avbrotten i telekommunikationen varade som längst några dagar och 

var det som fick mest konsekvenser för verksamheten. Bl. a. kunde inte några vårdcentraler 

nå SOS Alarm för akuta larm, eftersom mobilnäten också var utslagna. 

Inom Länssjukvården (lasaretten i Ljungby och Växjö) noterades inga driftstörningar, 

eftersom där finns reservkraft att tillgå. 
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6.11 System och modeller 
 
I ett mer utvecklat perspektiv handlar det om att digitalisera kartlagda processer och 

utveckla system för exempelvis ärendehantering, service, support och rekrytering. 

IT är ett bra redskap för att ständigt försörja organisationen med information.                                             

Informationsförsörjning kan därför sägas vara samstämmigheten mellan IT-stödet och 

organisationens processer. Både teknik och nuvarande arbetsmetod måste ändras för att 

verktyget skall bli ett bra informationssystem. 

 

6.11.1 ITIL  
ITIL – en sammanställning av s.k. Best Practices 

Enligt van Bon och medarbetare, författare till Foundations of IT Service Management 

(2005) är incidenthantering är en reaktiv uppgift, d.v.s. som skall reducera eller eliminera 

effekterna av inträffade eller potentiella störningar i IT-verksamhet. Incidenthantering kan 

ses som en horisontell process i en organisation (figur 7 nedan) vilket sörjer för effektiv 

styrning och kontroll av arbetsflödet vid störningar och utslagning av verksamheten. 

 
Figur 10. Position of the Incident Management process in relation to the functions or departments of an IT organization (van 

Bon et al) 

 

I alltför många organisationer tar incidententhanteringen (Incident management) för lång 

tid och ingen tid blir över för en förebyggande problemhantering (problem management) 

(van Bon et al, 2005). Verksamheten och dess stödfunktioner i form av IT-avdelningar och 

liknande lägger av olika anledningar mer energi på att dämpa symtom istället för att försöka 

åtgärda de bakomliggande orsakerna.  

 

Ett reaktivt arbetssätt måste leda fram till ett proaktivt handlande. Nedanstående figur 
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illustrerar detta. 

 

Figur 11. Förhållandet mellan problem och känt fel (fritt efter van Bon et al) 

Incidenthantering siktar främst på att lösa ett problem snabbt, med alla tillgängliga medel, 

inklusive workaround, emedan förebyggande problemhantering som arbetssätt tar behöver 

tid för att identifiera den bakomliggande orsaken för att sedan eliminera denna. 

En av de aktiviteter som beskrivs i ITIL är problemkontroll. Denna aktivitet är ansvarig för 

att identifiera problemen och undersöka den bakomliggande orsaken till problemet. Det 

ovillkorliga kravet för problemkontrollen som process att omsätta problemet till ett 

identifierat (känt) fel och sedan skapa en väg runt problemet (workaround) för användaren. 

Delaktiviteterna i processen problemkontroll illustreras i figur 9 nedan. 

     Figur 12. Problemkontroll (fritt efter van Bon et al) 
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6.11.2  Riskbeteende, tre exempel från verkligheten 
 
Exempel 1:  

När nyttan är större än risken 

Så här skriver företaget First Publishing Group (2004) om IT-säkerhet på sin hemsida. 
”Många gånger intar vi kanske en allt för rigid inställning till IT-säkerhet. Om säkerheten 
alltid ska ha högsta prioritet riskerar nyttan med IT att bli liten. I en undersökning som 
säkerhetsföretaget Sybari Software just låtit genomföra fick över 340 IT-chefer över hela 
Europa svara på frågor om användningen av och inställningen till Instant Messaging [nedan 

kallat IM – förf. anm.].  

Bland slutsatserna i undersökningen fann man bland annat att merparten av de tillfrågade 
oroade sig för riskerna med att använda dessa typer av meddelandetjänster och att de flesta 
ville ta kontrollen över och administrera dessa tjänster lokalt. Samtidigt såg man nyttan med 
tjänsterna och ville inte förhindra sina anställda att använda sig av dem.  

En majoritet av de tillfrågade företagen är mycket medvetna om vilka fördelar 
meddelandetjänsterna har för en organisation. 81 procent av företagen angav 
realtidskommunikation som den främsta fördelen med meddelandetjänster. I genomsnitt 
räknade de tillfrågade företagen med att telefonkostnader kommer att minska med 11 
procent.  

Det råder ingen tvekan om att Instant Messaging är ett kraftfullt verktyg vars användning snabbt kommer 
att öka. Men hotbilden blir allt mer komplex med IM som en ny kanal för att få in virus, maskar och 
spam, säger Sybaris produktchef Sasa Radosevic. Men detta skall givetvis inte bemötas med att 
avstå från IM och dess goda sidor. Till att börja med måste företag förstå att centralt installerade och 
administrerade lösningar är långt bättre än att de anställda själva installerar egna program, fortsätter 
Sasa”. 
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Exempel 2: 

Reservrutiner vid driftstopp i Cosmic på Medicinkliniken Växjö 

Enhet:  Medicinkliniken Växjö  

Giltigt från: 2006-11-22  

Utarbetad av:  Maria Wiltz  

Fastställd av:  Bitr klinikchef/överläkare Maria Wiltz  

Ersätter:  Utgåva nr 1, 2005-11-28  

Utgåva:  Utgåva nr 2, 2006-11-22  

Ett utskrivet dokument är alltid en kopia, giltig version finns alltid på webben

Läkemedel:  

Patienter som läggs in under driftstoppet: Läkemedelslistor skrivs för hand. 

Journaldokumentation:  

Under driftstoppet dikteras på band. Inskrivningsanteckningen skrivs ut på papper. 

När Cosmic fungerar igen skrivs journalanteckningen in i Cosmic.  

Slutanteckning och daganteckning skriv in i Cosmic efter driftsstoppet.  

Rapportblad skrivs på papper. I rapportbladet i Cosmic skriver vi vid behov att det finns anteckningar på papper. De 

anteckningarna ska sedan läggas till restjournalen. Inneliggande patienter, som bedöms vara instabila, skriver avd/akuten innan 

det planerade driftstoppet ut anteckningar från senaste vårdtillfället på papper. Det är en arbetskopia och ska slängas när 

systemet är igång igen. 

Under driftstoppet kan man läsa/skriva ut en läskopia från Cosmic-läskopia. Läskopian uppdateras kontinuerligt var 10:e minut .  

Se installation av Läskopia under Cosmicsidan.  Läskopian ska slängas när Cosmic är i drift igen. Under driftsstoppet skrivs 

anhöriguppgifter på akutjournalens framsida och förs efter driftsstoppet in i Cosmic på respektive avdelning. 

Remiss och svar:  

Blodprover beställs på pappersremiss. Svaren måste man hämta från WebSök.  

Patientansvarig sjuksköterska skall bevaka provsvaren i WebSök.. 

Efter driftstoppet kommer svaren in i Cosmic. Det kan ta ett tag innan man ser dem där.  

Provsvaren skall signeras i Cosmic. 

 

 

 

http://intern.ltkronoberg.se/templates/LTKPageWithPicture____8276.aspx
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Exempel 3: 

Så här skriver Landstinget Jönköping (2007) på sin hemsida om reservrutiner när IT-stödet 

går ner 

 

Rutiner när det händer 

- det handlar inte om att ha rutiner för om något händer med IT-systemet, utan när det 

händer. Ingen kan förlita sig på att allt bara rullar på, men med bra redskap ska man kunna 

känna trygghet i vardagsarbetet.  

Hot tas på stort allvar 

Hot mot säkerheten måste tas på stort allvar eftersom driftstopp kan drabba patienten. 

Men samtidigt är avbrottet egentligen inte bara ett ”IT-problem”, ansvaret för de kliniska 

verksamheterna fungerar ligger ytterst hos varje enhet. Därför är det så viktigt med 

reservrutiner.  

Avbrott kommer att ske 

För även om ambitionen är att alla IT-system ska vara i funktion 24 timmar om dygnet 

utan avbrott, dag efter dag, så ser verkligheten annorlunda ut. Det kommer ändå att inträffa 

situationer vi inte råder över som gör att systemet går ned.  

Riskanalys 

Varje hot analyseras efter en femgradig skala och utifrån sannolikheten att det kan inträffar, 

hur ofta och vilka konsekvenserna blir. Därefter ställs frågor som: Hur långa avbrott är 

acceptabla? Vilka konsekvenser kan accepteras och vilka resurser har vi för åtgärder om de 

inte kan det? 

Lösningar 

Reservrutiner kan till exempel vara konkreta checklistor på mottagningen, avdelning, labbet 

etc., som talar om ”så här gör vi när IT-systemet inte fungerar”.  

Åtgärderna beror i sin tur på vilken verksamhet och system det gäller, vilken tid på dygnet 

avbrottet sker, om det är akut eller planerad verksamhet, om det finns support på 

arbetsplatsen eller vem som kontaktas för service.  

Högre nivå 

Allvarligare hot måste lösas på ledningsnivå bland annat krav gentemot ägare och 

leverantör av IT-system.  
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7 Resultat 

Det är viktigt att åtgärderna är väl förankrade i respektive verksamhet.  

 

7.1 Tillvägagångssätt  
 

Webbenkäten skickades ut till 200 användare av Cambio Cosmic inom länssjukvård (LSV) 

och/eller närsjukvård (NSV) i Landstinget Kronoberg. Driftenheten Närsjukvård innefattar 

traditionell primärvård, rehab och psykiatri. Alltså kan man säga att webbenkäten skickades 

ut till användare inom alla patientvårdande enheter i Landstinget Kronoberg.   

De kriterier vi gick efter i vårt urval av enkätmottagare var man var användare av Cambio 

Cosmic inom läns- och/eller närsjukvård, med e-postadress i Landstinget Kronoberg. För 

att få känslan av närhet till programmet skulle man ha varit inloggad i Cambio Cosmic så 

sent som i mars 2007. 200 användare valdes slumpvis ut från användarregistret i Cambio 

Cosmic, 50 från vardera kategorin läkarsekreterare, läkare, undersköterskor och 

sjuksköterskor. 

E-postadress i Landstinget Kronoberg behövdes för att kunna genomföra webbenkäten på 

ett lätthanterligt och enhetligt sätt. Att man skall ha varit inloggad i Cambio Cosmic inom 

den senaste månaden är för att alla respondenter skall använda programmet ”här och nu”.  

Webbenkäten behandlades helt anonymt av oss, men spårbarhet finns i det program som 

enkäterna hanterats i, bl. a. för att påminnelsefunktion skall kunna användas. Denna 

funktion har vi som författare inte haft någon insyn i. 

Webbenkäten skickades ut den 18/4 och slutdatum för att skicka in svar den 13/5, alltså en 

svarstid på 26 dagar. Påminnelse skickades ut den 4/5 till dem som ännu inte svarat på 

webbenkäten.  

 

7.1.1 Enkätfrågor 
De 35 frågor som skickades ut i webbenkäten redovisas i sin helhet i bilaga 2.  
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7.2 Redovisning av resultat 
Här följer resultatet av webbenkäten, redovisat per fråga.  

Av 200 utskickade webbenkäter fick vi in 100 svar. Det finns ett visst bortfall i svaren då 
alla frågor inte har besvarats. Hur många detta är framgår av EAS (ej angivet svar) för varje 
fråga. Vi har valt att använda termen histogram i vår resultatredovisning. 
Histogram är en grafisk framställning där den axel som motsvarar definitionsmängden 
(vanligen x-axeln) är indelad i jämna intervall. Höjden av en stapel motsvarar 
mätvärdestätheten i motsvarande intervall (Wikipedia, 2007). 

Enheten på y-axeln är alltid procent av respektive svar. 

Fråga 1, vilken av följande yrkeskategorier tillhör du? 

 

 

Antal EAS: 2 av 100 (=2,00%). Antal svarande 98.  

Histogrammet visar att svarsfrekvensen inte skiljer nämnvärt mellan yrkeskategorierna. 
Att två personer inte har angett svar kan bero på hur deras yrkeskategori klassificerats i 
Cambio Cosmics användarregister. 

 

 

 

 

 

 

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Grafisk_framst%C3%A4llning&action=edit
http://sv.wikipedia.org/wiki/Definitionsm%C3%A4ngd
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Fråga 2, var arbetar du? 

 

 

Antal EAS: 1 av 100 (=1,00%). Antal svarande: 99. 

Histogrammet visar att svarsfrekvensen är större inom LSV. 

 

Fråga 3, anser du dig vara datavan? 

 

Antal EAS: 1 av 100 (=1,00%). Antal svarande: 99. 

Histogrammet visar att > 80 % av de tillfrågade användarna anser sig vara datavana. 
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Fråga 4, sitter du med i någon VIS-grupp? 

 

Antal EAS: 2 av 100 (=2,00%). Antal svarande: 98. 

Histogrammet visar att mer än var fjärde som svarat sitter med i en VIS-grupp. 
Beroende på enhetens storlek slår denna siffra olika. 

 

 

 

Fråga 5. Har du suttit med i någon VIS-grupp? 

 

 

Antal EAS: 8 av 100 (=8,00%). Antal svarande: 92. 

Histogrammet visar att 73 % som svarat inte suttit med i någon VIS-grupp. 
Histogrammen i frågorna 4 och 5 kan grovt sammanfattas med att man både har suttit och 
nu sitter med i enhetens VIS-grupp.  
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Fråga 6, känner du till om det finns några reservrutiner 

 på er enhet? 

 

Antal EAS: 2 av 100 (=2,00%). Antal svarande: 98. 

Histogrammet visar att 4 av 10 inte känner till om det  
finns reservrutiner på den egna enheten. 
 

Fråga 7, om du svarat "nej" på fråga 6 - vet du vad  

reservrutiner är för något? 

 

Antal EAS: 54 av 100 (=54,00%). Antal svarande: 46. 

Histogrammet visar att 7 av 10 inte vet vad reservrutiner är för något. 

Här anges instruktionen att om man svarat Ja på fråga 7 fortsätter man med frågorna.  
Svarar man Nej går man direkt till de avslutande ”övriga synpunkter/kommentarer”. 
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Fråga 8, om du svarat "ja" på fråga 6 - finns reservrutiner för annat  

system än Cambio Cosmic? Ange i så fall vilka dessa system är 

Annat system Antal (st) 

Manuellt system med diktering på band och/eller 

pappersremisser 

13 

Kund rad 7 

CC Läskopia 6 

TeleQ 4 

Nej 4 

Vet ej 4 

Tidax 1 

 Andra kommentarer:  
”Ficklampor vid strömavbrott” 

”Ingen aning, men beroende på om bara CC är nere eller det är strömavbrott så får man tillgripa olika grad av 

andra lösningar enligt något PM” 

”Installation av etikettskrivare på en dator i det trådlösa nätverket” 

Drift och säkerhet, el, vatten, gaser. 
 

Fråga 9, vem har initierat reservrutiner för Cambio Cosmic? 

 

Antal EAS: 32 av 100 (=32,00%). Antal svarande: 68. 

Histogrammet visar att hälften ser VIS-gruppen som initiativtagare för reservrutinerna på 
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den egna enheten. 41 % vet inte vem som initierat arbetet. 

   

 

Fråga 10, om du på föregående fråga svarat "annan" - ange i så fall vem! 

 

Medicinskt ansvarig på enheten 

VIS-projektet centralt till VIS-grupperna lokalt 

Verksamhetschefen 

Vi har arbetat fram resevrutiner för laboratoriet 

4 personer har angett vem som är ”annan”. Verksamhetschefen ovan är angiven med namn 
i enkätsvaret. 
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Fråga 11, ange vem/vilka som arbetat fram din enhets reservrutiner! 

Vem/vilka Antal (st) 

VIS-gruppen 15 

Utvalda personer (är namngivna i enkätsvaret) 5 

Verksamhetschefen tillsammans med utvalda personer 3 

Chefen 2 

Vet ej 4 

Troligen gjort centralt 1 

Alla tillsammans 1 

Vi i VIS-gruppen eller IT-supporten själva och vi har 
anammat dessa rutiner 

1 

Medicinskt ansvarig och visgruppen men även övrig 
personal 

1 

Över övriga driftavbrott t ex el, vatten osv.  1 

 

Andra kommentarer: 

”Troligen VIS-gruppen, men jag vet inte säkert” 

”Vi i VIS-gruppen eller IT-supporten själva och vi har anammat dessa rutiner” 

”Troligen gjort centralt” 

”Jag vet inte men jag tror det är chefen” 
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Fråga 12, vet du var du hittar reservrutiner på din enhet? 

 

Antal EAS: 35 av 100 (=35,00%). Antal svarande: 65. 

Histogrammet visar att en tredjedel av medarbetarna i enkäten inte vet var de hittar 
reservrutinerna på sin enhet. 
 

 

Fråga 13, testades era reservrutiner innan de skulle användas? 

 

Antal EAS: 51 av 100 (=51,00%). Antal svarande: 49. 

Histogrammet visar att över 50 % inte testade sina reservrutiner innan användning. 
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Fråga 14, vem bestämmer när reservrutiner skall användas? 

 

Antal EAS: 35 av 100 (=35,00%). Antal svarande: 65. 

Histogrammet visar att 38 % väntar in chefens beslut om att reservrutin skall börja 
användas. 31 % anger att de inte vet vem som bestämmer att reservrutin skall tillgripas.  

 

 

 
Fråga 15, diskuteras reservrutiner på arbetsplatsträffar? 

 

Antal EAS: 34 av 100 (=34,00%). Antal svarande: 66. 

 
Histogrammet visar att reservrutiner till övervägande del inte diskuteras på enheten. Vad vi 
inte vet är om det finns uppfattning om både ja och nej på samma enhet. 

 

 



 

 
43

 

Fråga 16, om du svarat ja på fråga 15 - tror du att alla på din  

arbetsplats vet hur reservrutinerna skall användas? 

 

Antal EAS: 60 av 100 (=60,00%). Antal svarande: 40. 

 

Histogrammet visar att majoriteten  
medarbetare är osäkra på sin inre organisation.  
 
 

Fråga 17, har reservrutinerna använts vid något tillfälle? 

 

    Antal EAS: 33 av 100 (=33,00%). Antal svarande: 67. 

 
Histogrammet visar att reservrutiner har använts vid något tillfälle på den egna enheten 
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Fråga 18, om du svarat ja på frågan 17 – ange exempel!    

Exempel Antal (st) 

Strömavbrott 20 

Vid uppgradering av Cosmic 17 

Kassan 4 

Vid avbrott i Tele-Q 2 

Ibland går ej recept att skicka till apoteket 4 

Röntgen Kundrad 2 

 

Andra kommentarer: 

”Stormen Gudrun, samt vid elavbrott” 

”Nja… vi har börjat plocka lite vid ström- och eller dataavbrott men aldrig behövt använda  
reservrutinerna fullt ut” 

”När Cosmic stängts av och det visar sig att det tar lite längre tid innan det kommer igång igen” 

”Vid ett större strömavbrott för något år sedan och vid en cosmicuppgradering som gick lite snett” 

”Första året var det datastopp några timmar vid två tillfällen. Iland går ej recept att skicka till Apoteket” 

Fråga 19, om du svarat ”nej” på fråga 17 – varför inte? 

Varför inte Antal (st) 

Har inte behövts 4 

Vet inte om vi har någon 1 

Vet ej 1 

Har fungerat 1 

  

Andra kommentarer: 

”Sköterskorna har säkert använt reservrutiner på helgerna när Cosmic har uppdaterats” 

”Har ej behövt använda dem på lab” 
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Fråga 20, om du svarat "ja" på fråga 17 - gick de att följa? 

 

Antal EAS: 57 av 100 (=57,00%). Antal svarande: 43. 

Histogrammet visar att reservrutinerna gick att följa, utifrån de behov som rådde. 

 

 

   

Fråga 21, innebar det mycket efterarbete? 

 

Antal EAS: 52 av 100 (=52,00%). Antal svarande: 48. 

Histogrammet visar att det blir mycket efterarbete efter ett driftstopp. Skillnaden mellan ja 
och nej kan avspegla olika yrkeskategoriers uppfattning om vem som ska göra efterarbetet. 
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Fråga 22, om du svarat "ja" på fråga 21 - ange exempel! 

Exempel Antal (st) 

Fick ju registrera patienterna i datorn i efterhand 7 

Diktat som får läggas in i efterhand 6 

Dokumentation i efterhand  4 

Provsvar som saknas efteråt 2 

Läkemedelsordinationer ändrade ordinationer 2 

e-dos 1 

Fakturering 1 

 

Andra kommentarer: 

”En annan fråga är om det framöver, efter uppföljningar genom denna enkät och andra åtgärder, kommer 
att bli mer eller mindre av användning av reservrutiner och därmed mängden kommande merarbete” 

”Angående fråga 22 vet jag inte heller om det är tillräckligt mycket uppgifter då jag inte varit involverad i 
något sådant fall vad jag kan minnas på rak arm (vilket inte är mycket men ändå) men jag kommer inte 
på något fall där jag vet att det till följd av reservrutinanvändande fattats uppgifter men det kan ju hända 
att det gör i vissa fall” 

”Vet ej; det överlåter jag gärna till dem som gjort efterarbetet att svara på” 

”Som sekretare är det inte mycket man kan göra. Fastän läkarna dikterar på band går det ju inte att 
skriva i Cosmic och det är ju där anteckningarna måste skrivas” 
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Fråga 23, anser du att tillräckligt med uppgifter - fångade med hjälp av  

reservrutiner - förs in korrekt i Cambio Cosmic efter ett driftstopp? 

 

Antal EAS: 54 av 100 (=54,00%). Antal svarande: 46. 

 Histogrammet visar att 15 % inte anser att uppgifterna förs in rätt i Cosmic efter ett 
driftstopp. 
 

Fråga 24. om du svarat ja på fråga 23 - vem löser denna uppgift? 

 

1 = Den som skapat dokumentet/journaluppgiften 

2 = Annan i förväg utsedd personal 

3 = Vet ej 

Antal EAS: 54 av 100 (=54,00%). Antal svarande: 46. 

3 1 2 

Histogrammet visar att de flesta vet vem som skall göra vad.



 

 
48

    Fråga 25, om du svarat "nej" på fråga 23 - vad händer  

    med informationen? 

vad händer med informationen? Antal (st) 

Vet ej  4 

Sekreterare jobb 2 

Vet inte vem som för in det, eller när 1 

En del information "försvinner" nog på vägen 1 

 

Andra kommentarer: 

”Vet ej, vi använder ju inte Cambio Cosmic” 

”På fråga 23 kan jag inte veta till 100 % att något inte missats, skulle velat svara vet ej” 

 

 

        Fråga 26, diskuteras reservrutiner regelbundet i något forum? 

 

         Antal EAS: 37 av 100 (=37,00%). Antal svarande: 63. 

     
Histogrammet visar att reservrutiner inte diskuteras på regelbunden basis på enheten. 
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Fråga 27, om du svarat "ja" på fråga 26 - ange i vilket forum  

reservrutinerna diskuteras! 

I vilket forum reservrutinerna diskuteras Antal (st) 

På avdelningsmöten 8 

Lokala VIS-gruppen 5 

Klinikledning 1 

Närsjukvårdesområdets centrala Visgrupp 1 

 

Andra kommentarer: 

”Inte med all personal. Men den frågan finns ofta uppe bland oss som är i gruppen. Vi har sällan officiella 
möten pga. tidsbrist. Men vi pratar om rutiner och förändringar i dessa när ett problem kommer upp” 

”Antar att det diskuteras i lokala VIS-gruppen” 

”Jag utgår från att någon grupp tilldelats ansvaret för reservrutinerna och regelbundet diskuterar dessa. Jag 
tycker att det är viktigt men jag är osäker på exakt vilka som har den uppgiften. Det kanske jag borde 
veta men i fall det blir aktuellt bör det gå att ta reda på”   

”Inte där jag har hört det” 

 

Fråga 28, görs någon uppföljning efter att reservrutiner behövt användas? 

 

     Antal EAS: 40 av 100 (=40,00%). Antal svarande 60. 

 
Histogrammet visar att reservrutiner inte diskuteras i vardagen. 



 

   Fråga 29, om du svarat "ja" på fråga 28 - vem gör denna uppföljning? 

 

Antal EAS: 86 av 100 (=86,00%). Antal svarande: 14. 

 
Histogrammet visar att chefen upplevs ha en central roll.  
Är VIS-ansvarig tolkad som en enskild person eller menar man enhetens hela VIS-grupp? 

 

Fråga 30, om du svarat "annan" på fråga 29 - ange vem! 

”Medicinskt ansvarig” 

 ”De som är berörda” 

”Vet inte om vi har ngn Vis ansvarig” 

” Det diskuteras i VIS-gruppen om man ansett att reservrutinen fungerat eller om det är något som behövs 
användas. (Jag är för närvarande inte med på VIS-gruppens möte då jag är ledig oftast vid de möten)” 

Fråga 31, anser du att reservrutiner är viktiga? 

 
Antal EAS: 35 av 100 (=35,00%). Antal svarande: 65. 

Histogrammet visar att alla som svarat tycker att reservrutiner är viktiga. 
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Fråga 32, om du svarat ja på fråga 31 - ange på vilket sätt du tycker  

att reservrutiner är viktiga! 

På vilket sätt du tycker att reservrutiner är viktiga Antal (st) 

För att verksamheten ska fungera 22 

För att kunna garantera patientsäkerheten 12 

Kan aldrig lite på att alla system, el osv. fungerar alltid 3 

Vid stopp måste man veta hur man skall göra.  2 

Annars försvinner information eller personer som behöver kontakta 
oss når oss inte eller får inte veta varför 

2 

”Det blir ännu rörigare om man skall improvisera”  1 

”För att inte alla skall stå handfallna när något avbrott inträffar” 1 

”Något sätt måste det ju fungera på om CC havererar. Frågan r 
dock hur mycket tid man måste lägga på att kunna en reservrutin 
utan och innan. Vi vet HUR man ska dokumentera, i vilket 
journalsystem är sekundärt. Papper och penna fungerar fortfarande 
i nödfall” 

1 

”Man måste känna sig säker på hur man skall arbeta när de 
vanliga systemen inte fungerar, det kan ju ske när som helst” 

1 

”Man måste veta vad man skall göra och ha tillgängliga papper och
 t ex tillgång till recept” 

1 

”Vid driftstopp av Cosmic måste reservrutiner göras för annars får 
vi inte med de patienterna som varit hos oss under den tiden. Får 
man inte in dessa patienter i Cosmic blir statistik fel. Det blir 
också svårt att visa att patienten verkligen varit hos oss om inte 
uppgifterna förs in” 

1 

”Svårt att veta om just chefen måste godkänna att reservrutiner 
startas - i en akut situation måste den enskilde doktorn eller 
ansvarig bakjour fatta detta beslut. Tänker man bara på att den 
med ansvar måste ha motsvarande befogenheter faller det mesta på 
plats av sig själv” 

1 

Det måste alltid finnas reservrutin vid alla system 1 
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Fråga 33, när anser du att reservrutiner behövs? 

När anser du att reservrutiner behövs? Antal (st) 

När Cosmic ej fungerar 21 

När det är strömavbrott 13 

Driftstopp/driftstörning 9 

När all ordinarie verksamhet inte kan skötas på vanligt vis 2 

Det måste finnas beredskap om något händer 1 

Vid avbrott i TeleQ   1 

När nätet till ap ligger nere 1 

Vet ej 1 

En reservrutin behövs där något kan gå snett vid något som är 
av sådan betydelse för att en verksamhet ska kunna bedrivas, 
när någon kan komma till skada pat el personal. m m. 

1 

Det kommer alltid finnas problem med stora datasystem och då 
måste reservrutiner finnas 

1 

 

Andra kommentarer: 

”Alltid när CC strular” 

”De är en naturlig del av en rutin, bara en variant som används om viss speciella förhållanden har 
inträffat. D.v.s. Alltid” 

”Det kommer alltid finnas problem med stora datasy2stem och då måste reservrutiner finnas” 
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Fråga 34, vem anser du behöver ha reservrutiner? 

Vem anser du behöver ha reservrutiner? Antal (st) 

Alla 29 

Alla mottagningar och enheter som jobbar med Cosmic 9 

Samtliga som använder informationen som står i CC, dvs. 
merparten av oss jobbar med patientnära arbete. 

5 

Alla som jobbar med VIS 1 

Alla egentligen som har information som måste finnas 
tillgängliga alltid 

1 

De mottagningar och avdelningar som är öppna dygnet runt 1 

Det bör finnas reservrutiner för alla informationsflöden och alla 
arbetsuppgifter som kan påverkas av yttre omständigheter t ex 
strömavbrott.  

1 

 

Andra kommentarer: 

”Alla som jobbar med patienter” 

”Alla som följer en normalrutin måste ha en variant att följa om det inte går att följa normalrutinen” 

”Alla behöver väl egentligen kunna det, men man förlitar sig mycket på att någon annan kan det bättre” 

 

 

Fråga 35. Övriga synpunkter/kommentarer? 

”Har svårt att hinna tillgodogöra mej mer info om datasystemet än det jag har för att kunna arbeta med 
det” 

”Skulle gärna ha upprepade genomgång av alla reservrutiner - man glömmer när allt är bra så att man 
behöver ej använda de reservrutinerna” 

”Om en reservrutin är handlingen man utför när datasystemet inte funkar så har jag inte en aning om 
rutinen, visst vet jag att man skriver som innan på papper, både journaler och remisser… Men jag har 
tyvärr inte en aning om var jag kan läsa mig till reservrutinen, om den finns i pärm någonstans eller på 
data” 
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”Cosmic är ett långsamt system ett hinder i arbetet” 

”Läskopia finns ju. Men vet ej om det funkar att använda” 

”Efter den här enkäten vill jag gärna veta vad reservrutiner är” 

”Enkäten var inte logisk Om man svarat vet ej på om reservrutiner finns så kan man t ex inte svara på 
vem som tagit fram rutinerna Fler efterföljande frågor blev omöjliga att svar på när man inte vet om det 
finns rutiner på arbetsplatsen eller inte” 

”Många av frågorna kan jag inte svara på eftersom rätt svarsalternativ saknas. Även om jag vet att 
reservrutiner har använts vet jag inte om det funkat bra eller dåligt” 

”Är inte heller ens säker på att jag uppfattat saken rätt” 

”Jag hjälper gärna till i jobbet med VIS etc. om det behövs” 

”Som sekreterare kan man inte komma åt diktat vid avbrott i Cosmic, så det blir till att jobba i arkiv i 
stället om sådant finns” 

”Jag har nyss kommit med i VIS gruppen och är ännu inte särskilt kunnig i dessa frågor” 

”Vi har rutinen att använda papper och penna om vi har strul med Cosmic. Vi går tillbaka till hur vi 
gjorde före Cosmic. Detta är inte formellt nedtecknat” 

”Det var många frågor som bara kunde besvaras om man använt reservrutinerna” 

”Gick inte att svara på alla frågor, där varken ja eller nej passade” 

”Jag tycker att det var krångliga frågor! Därav de få svaren” 

”Nej jag har inga synpunkter” 

”Arbetar enbart på BVC. Vi har fortfarande pappersjournal. Tidsbokning i Cambio Cosmic” 

”Mycket stopp, uppgraderingar mm sker på helgerna. Reservrutinen används ju då i första hand av 
akutmott personal. Vi på vanlig mott blir ju väldigt sällan inblandade i helgarbetet, och efterarbetet som 
skulle kunna ske på vardagen har jag aldrig träffat på eller hört något om” 

”Har inte jobbat så länge inom Landstinget” 

”Vad blir det av denna enkäts resultat?” 

”På min arbetsplats använder vi Cambio Cosmic mkt lite” 
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8 

7.3 Bortfall 
Av 200 utskickade webbenkäter fick vi 100 inskickade svar. Det blev dock ett internt 
bortfall på många frågor i enkäten, detta bortfall redovisas på varje fråga i resultatdelen. 

Fråga 7 i webbenkäten är en fråga som avgör om man skall fortsätta svara på majoriteten 
frågor eller inte, …om du svarar Nej på denna fråga, går du direkt till…  
Vid vår analys av webbenkätsvaren visar det sig att av de som svarat Nej på denna fråga är 
det flera som sedan fortsatt att svara på frågor de skulle hoppat över.  

Analys  

Vi väljer att utföra vår analys utifrån de nyckelord vi angivit i 4.3 

8.1 Reservrutiner 
Reservrutin är den handlingsplan som utarbetats för att användas i händelse av 
driftstörning eller avbrott. Eftersom 4 av 10 anger att de inte känner till om det finns 
reservrutiner på den egna enheten, kan det finnas olika skäl till detta. 1/3 av medarbetarna i 
enkäten vet inte var de hittar reservrutinerna på sin enhet. Enligt SKL (2004) kan det 
saknas riktlinjer, rutiner för kvalitetskontroll och utbildning av berörda.  

7 av 10 vet inte vad reservrutiner är för något. Brist på information kan ge allvarliga följder 
i mikrosystemet enligt Nelson et al (2003). Wisén och Lindblom (2001) visar på vikten av 
att leda verksamheten mot de krav som ställs vid ett förändringsarbete. 

Reservrutiner har använts vid något tillfälle på den egna enheten och att det gick att följa 
dessa utifrån de behov som rådde vid driftstoppets/störningen. Enligt Kotter (1996) kan 
detta visa på ett angelägenhetsmedvetande hos en stor del av personalen.  

Alla som svarat tycker att reservrutiner är viktiga. 

”Rutiner som vi övergår till i händelse av strömavbrott eller annat fel på datajournalen”  
(kommentar i webbenkäten) 

8.2 Mikro-, meso- och makrosystem 
Majoriteten av dem som svarat är osäker på sin inre organisation. För att få mikrosystemet 
att fungera så finns i de nio framgångsfaktorerna metoder och arbetssätt för att skapa en 
framgångsrik inre organisation (Nelson et al, 2005). Information och IT bildar navet i detta 
förändringsarbete se figur 2 (s 13). Makrosystemet skall tillse att personal i mikrosystemet 
har verktyg i form av välfungerande och samverkande IT-stöd för det dagliga arbetet 
(Nationell IT-strategi för vård och omsorg, 2006) 

”Troligen gjort centralt” (kommentar i webbenkäten) 
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8.3 Hot mot informationshanteringen 
Frågorna i webbenkäten som rör den stora bristen på kunskap om reservrutinernas existens 
och tillgänglighet visar på följande: 

• Brister i ledningssystemet (SOSFS 2005:12) 

• Ingen tar ansvar för helheten (Gilad, 2003) 

• Nya tankesätt och strategier krävs (Gilad, 2003) 

Att 15 % av de svarande anser att uppgifterna inte förs in rätt i den datoriserade journalen 
efter driftstoppet kan ses som ett hot mot Patientjournallagens (SFS 1985:562) skyldighet 
att föra journal. Många av dessa uppgifter dokumenteras med all säkerhet, men risken är 
stor att de inte överförs på ett korrekt sätt. Eftersom mer 50 % svarade att ett driftstopp 
innebär mycket efterarbete, riskeras att än färre uppgifter förs in och målet med den 
sammanhållna journalen inte uppfylls. 

En dålig organisationsstruktur och brist på rätt information vid rätt tidpunkt (Nelson et al 
2005) ger grogrund för att så många som 38 % av de svarande väntar in chefens beslut om 
att reservrutiner skall börja användas vid ett driftstopp. 31 % angav att de inte vet vem som 
tar beslutet om att reservrutiner skall börja användas. 

”Sekreteraren får göra all efterregistrering gällande besök, klockslag, remisser, inskrivning av 
journalanteckning, fakturering med mera” (kommentar i webbenkäten) 

 

8.4 Säkerhetstänkande och driftsäkerhet 
Precis som i 8.3 rör det sig om stora brister i säkerhetstänkandet hos personalen, även om 
svaren också pekar på att många medarbetare är kunniga och väl införstådda i reservrutins-
arbetet. Enligt SKL (2004) är de största hoten mot säker drift 

• Obehöriga personer, intrång – exempelvis lösenordshantering, skärmsläckare 

• Dåliga rutiner – exempelvis att man inte vet var man hittar enhetens reservrutiner 
alternativt inte testat sina reservrutiner innan man behövt använda dem 

• Bristande kunskap – man känner inte till att det finns reservrutiner, eller ens vet 
vad reservrutiner är för något 

”Om en reservrutin är handlingen man utför när datasystemet inte funkar så har jag inte en aning om 
rutinen, viss vet jag att man skriver som innan på papper, både journaler och remisser…Men jag har 
tyvärr inte en aning om var jag kan läsa mig till reservrutinen, om den finns i pärm någonstans eller 

på datan……” (kommentar i webbenkäten) 
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8.5 Ledarskap 
De brister på kunskaperna om reservrutiner som framkommer i webbenkäten belyser att 
ledarskapet inte följt upp, granskat och reflekterat över sin verksamhet (Batalden et al 
2003). För att kunna genomföra detta måste chefen/ledaren ha klart för sig vad som gäller 
för verksamheten. 

De svar som avspeglar att man inte testat sina reservrutiner, att man inte diskuterar dessa 
visar på en bristande delaktighet som medarbetarna måste ha i ett väl fungerande 
microsystem (Wasson et al, 2003). Har man inte en engagerad medarbetare i arbetsgruppen 
ändrar man inte arbetssättet (Kotter, 1996). Det gäller att man som medarbetare får tydliga 
mål, rätt information och verktyg. 

Att många anger att ingen uppföljning gjorts efter det att reservrutiner behövts användas 
får ses som en brist i ledningssystemet som skall se till att det finns rutiner för uppföljning 
(SOSFS 2005:12). 

Att chefen och VIS-ansvarig upplevs ha en central roll i arbetet med reservrutiner och vid 
driftstopp kan ses som en följd av att vara centralfigur enligt Batalden et als (2003) 
beskrivning av ledare och ledarskap. 

”Jag vet inte det men jag tror att det är chefen” (kommentar i webbenkäten) 

 

8.6 Personal 
Många medarbetare svarar i webbenkäten att de vet vad reservrutiner är eller att de inte vet 
var de hittar dessa, detta kan enligt Kotter (1996) bero på att medarbetaren inte fått tydliga 
mål, rätt information och verktyg. 

De medarbetare som sitter eller suttit med i en VIS-grupp borde känna större delaktighet 
och ha en förståelse och kunskap om reservrutinsarbetet (Martin, 2003).  
 41 % uppger att de inte vet vem eller vilka som tagit initiativet till reservrutinsarbetet.  

Många av svaren tyder på en osäkerhet om rutinerna vilket kanske kan förklaras med 
införandet av datajournalen. Alla förändringar innebär mer eller mindre oreda och 
osäkerhet för många medarbetare (Dixon, 2006). Exempel på detta är svaren om att man 
inte testat sina reservrutiner innan användning, inte diskuterat reservrutinsarbete. Att man 
inte vet hur arbetet skall organiseras efter ett driftstopp och att så många som 15 % anser 
att inte uppgifter läggs in rätt i Cambio Cosmic tyder på dåliga rutiner (SKL, 2004). 
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Att så många som 80 % anser sig vara datavana får ses som positiv utveckling i 
förändringsarbetet mot elektronisk journal, alltså ett uppfyllande av de nio 
framgångsfaktorerna (Nelson et al 2002). 

”Vet inte om vi har ngn Vis ansvarig” (kommentar i webbenkäten) 

 

8.7 Arbetssätt vid driftstopp i Cambio Cosmic 
Godfrey et al (2003) skriver om patientcenterard service (rätt vård) i som skall levereras i rätt 
tid, på rätt sätt, av rätt person. Detta gäller oavsett om det är normaldrift i VIS-systemen eller 
inte. Det innebär att om reservrutiner används måste dessa anpassas och utformas så att 
processen uppfyller kraven ovan. Många som svarat på webbenkäten säger sig inte ha 
kunskap om reservrutinerna på sin enhet, till exempel vet många inte vad reservrutiner är 
överhuvudtaget, andra vet detta men inte var man skall hitta dem på sin enhet.  

Andra brister i organisationen som svaren i webbenkäter pekar på kan överföras till 
beskrivningen av designen av kliniska mikrosystem, även kallat 4 p, patient (patient), people 
(personal), process (process) och pattern (mönster) (Godfrey, 2003).  

• Patient – i webbenkätsvaren framkommer det att upp till 15 % anser att uppgifterna 
inte förs in rätt i Cambio Cosmic efter ett driftstopp 

• People – tre av fyra svar pekar på att man vet vem som gör vad vid ett driftstopp 
men mer än hälften av svaren visar att man bl.a. inte har testat sina reservrutiner 
före användning 

• Process – webbenkäten pekar entydigt på att stödsystem i form av reservrutiner är 
mer eller mindre brist i organisationen 

• Pattern – många svar som inkommit visar på luckor i ledarskapet och styrningen av 
enheten. Det finns en stor tilltro till chefen eller VIS-ansvarig 

Trots att många svar tyder på osäkerhet om den egna organisationen har reservrutiner 
använts vid något tillfälle på den egna enheten.  

”Vid ett större strömavbrott för något år sedan och vid en Cosmicuppgradering som gick lite snett” 
(kommentar i webbenkäten) 

 

 



 

 
59

8.8 VIS-gruppens roll vid införandet av Cambio Cosmic 
VIS-gruppen hade viktig roll vid processen vid införande av Cambio Cosmic, och denna 
roll är fortfarande viktig nu när införandeprojektet har gått över i förvaltning. Att många 
inte suttit med eller sitter i någon VIS-grupp nu fråntar inte VIS-gruppens ansvar från att 
delge övriga medarbetare på enheten. I webbenkäten framkommer att 6 av 10 inte känner 
till något om den egna enhetens reservrutiner men i alla känner till begreppet. Av de övriga 
4 av 10 visste inte 75 % vad reservrutiner är för något.  

Då hälften av de svarande ser VIS-gruppen som initiativtagare för reservrutinsarbetet har 
man inte följt de riktlinjer som utarbetats av makrosystemet i form av riktlinjer för VIS-
gruppernas arbete (Landstinget Kronoberg, 2004). Makrosystemet har uppfyllt sin del av 
ledningssystemsarbetet (SOSFS 2005:12) med hjälp av bl.a. processtödet i ITIL (2005), som 
belyser hur man på ett strukturerat sätt kontrollerar fel och brister i både det korta och 
långa perspektivet. På mikronivån, längre ut i organisationen har detta arbete brustit. 

Enligt Batalden et al (2003) skall processarbetet grundas på tre principer, 

• Att bygga kunskap – utveckla metoder och handlingsberedskap för avvikelser från 
det normala flödet. Svaren i webbenkäten visar de olika enheterna VIS-grupper har 
haft olika framgång i detta arbete 

• Att utföra och genomföra åtgärder – svaren visar även här att de olika VIS-
grupperna rönt olika framgångar 

• Att följa upp, granska och reflektera – många svar visar på att reservrutinerna på 
vissa enheter inte diskuteras i några forum 

Sammantaget visar många av svaren i webbenkäten att det brister i 
informationsförsörjningen. Nelson et al (2003) pekar på att brist på information kan 
utesluta möjligheten att agera, att kunna lösa sin uppgift, oavsett vilket läge som råder. 
Informationen är det som binder samman allt och alla.  

”Chefen + VIS-grupp????” (kommentar i webbenkäten) 
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9 Slutsatser 

► Reservrutin är den handlingsplan som utarbetats för att användas i händelse av    
     driftstörning eller avbrott.  
     Medarbetarna tycker att reservrutiner är viktigt, men långt från alla vet vad     
     reservrutiner är eller hur de arbetats fram. 
 

► Många medarbetare är osäkra på hur Landstinget Kronoberg skall verka ut till den egna  
     enheten för en god och säker vård. Metoder för att skapa en framgångsrik inre  
     organisation saknas. 
 

► Många anser att journaluppgifter inte förs in rätt i den datoriserade journalen efter ett  
     driftstopp, då reservrutiner använts.  
 

► Många medarbetare är kunniga och väl införstådda i reservrutinsarbetet men stora  
     brister i säkerhetstänkandet finns. 
 

► Enheternas ledningar har inte följt upp, granskat och reflekterat över arbetet med  
     reservrutiner. Cheferna och VIS-grupperna anses ha en central roll i arbetet med att ta  
     fram reservrutiner, men också att ta beslutet att reservrutinsläge råder. 
 

► 80 % av personalen anser sig vara datavan.  
     Medarbetare som sitter och har suttit med i enhetens VIS-grupp har inte stor kunskap  
     och förståelse för reservrutinsarbetet. 

 

► På många av de enheter som har reservrutiner, har dessa inte testats innan de använts  
     vid driftstopp eller störning.  
 

► VIS-gruppens arbete brister både i framtagandet av reservrutiner och i informations-  
     försörjningen till medarbetarna. 
     Makrosystemets uppgift i arbetet med reservrutiner har fungerat. 
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10  Diskussion 

10.1 Metoddiskussion 
 

Vårt syfte med rapporten är att kartlägga förekomsten och kunskapen om reservrutiner vid 

två driftenheter inom Landstinget Kronoberg. För att nå många medarbetare valde vi en 

kvantitativ metod, en webbenkät. 

Fördelen med enkäter är att man kan få fram ett stort underlag av primärdata (Björklund & 

Paulsson, 2003). Nackdelen enligt författarna är att det kan vara svårt att få en helt klar 

uppfattning om vem respondenten är och dennes funktion. Risken för misstolkningar är 

ofta större än vid intervju. En annan risk är att enkäten blir liggande hos respondenterna, 

men här hade vi god hjälp av programmet Business Intelligence, i vilket man kan 

programmera in påminnelser till dem som inte svarat. Även processen att hantera rådata till 

färdiga histogram gjordes med automatik i detta program. 

Svarsfrekvensen på 50 % får anses som godkänd, men inte mer. Ett bortfall på 50 % anses 

generellt som relativt stort (Björklund & Paulsson, 2003). Trots den relativt låga 

svarsfrekvensen uppfattar vi att vi uppfyllt rapportens syfte.  

Påverkar svarsfrekvensen validiteten och reliabiliteten i det uppkomna resultatet? 

Validiteten (frågans förmåga att mäta det den avser mäta) och reliabilitet (om upprepade 

mätningar ger samma resultat) (Ejlertsson, 1996) i denna rapport, med denna typ av frågor 

och inom en och samma organisation, ger enligt vår uppfattning, med ett undantag, ett 

jakande svar. Undantaget är den fråga som skulle dela enkätsvaren mellan de som känner 

till reservrutiner och de som inte gör det. Det som hände var att flera av dem som inte 

skulle svara på efterföljande frågor ändå gjorde det, och det vi kan fråga oss är om en 

annan formulering hade hindrat detta eller inte. 

Innan webbenkäten skickades ut inhämtade vi driftenhetschefernas godkännande om att 

göra ett utskick inom deras respektive enhet. I samband med utskicket av webbenkäten 

skickas ett följebrev med där det stod om oss, syftet med vår rapport och syftet med 

undersökningen, se bilaga 1. Den ende som kunnat göra en koppling mellan avgivet svar 

och person är Peter Rendahl som hjälpt oss med webbenkäten. Författarna har således inte 

haft någon möjlighet att göra någon koppling mellan enskild medarbetare och dennes svar.  

 

Inriktningen på den litteratur som använts i rapporten avspeglar den kurslitteratur som vi 

läst under hela utbildningen, Informationslogistik inom vård och omsorg 40 poäng. 
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10.2 Resultatdiskussion 
 
Vi tycker att vi kunnat kartlägga förekomsten av och kunskapen om reservrutiner vid olika 
driftenheter i Landstinget Kronoberg. Hur generaliserande dessa observationer är kan en 
vidare studie kanske kartlägga och visa. Vi tror dock att svaren hade varit liktydiga om vi 
fått en hundraprocentig svarsfrekvens.  

Mönstret i svaren påvisar klara brister i 

• Informationsöverföringen  

• Informationshantering 

• Säkerhetstänkande  

• Ledarskapet 

• Processarbetet  

• Rollfördelningen i projektprocessen 
 

Informationsöverföringen: här råder det stora brister i kunskapen om reservrutiners existens 
överhuvudtaget, men också hur och när dessa skall användas. Brister i informations-
försörjningen kan få allvarliga konsekvenser i på alla nivåer, d.v.s. mikro- meso- och på 
makronivå (Nelson et al, 2003). Detta beror på att informationsprocessen uppifrån och ner 
kommer att slå tillbaka nerifrån och upp, eftersom uppdraget, att ge medborgarna god och 
säker vård, inte kan uppfyllas på ett optimalt sätt (Landstinget Kronoberg, 2006).  
Glädjande nog svarar alla de som provat sina reservrutiner på enheten att de gick att följa 
vid ett driftstopp. 

Informationshantering: ingen vet kanske hur många uppgifter som i efterhand skulle ha lagts in 
i den elektoriska journalen. Kanske ingen efterfrågar dessa uppgifter? Det saknas i stort sett 
verktyg för granskning av efterarbetet i samband med att reservrutin har använts. Det som 
kan visa sig i efterhand är sekundära fel i besöksstatistik och i ekonomisk uppföljning. 

Säkerhetstänkande: beror enheternas överlag otydliga rutiner på för hög driftsäkerhet i våra 
system? Prioriterar de ansvariga (chefer och VIS-grupp) inte säkerhetstänkande eller är det 
tilltron till systemen som är så stor att man medvetet inte ser reservrutiner som en naturlig 
och viktigt del av normalprocessen på enheten. Det är lätt att uppleva att det man har att 
arbeta med idag fungerar bra, och därför finns det inga självklara skäl till förändring 
(Martin, 2003). 
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Ledarskapet: rollfördelningen på enheten kan vara otydlig. Chefen, som har ett övergripande 
ansvar för verksamheten, kanske inte får den information han/hon behöver för att lösa 
sina arbetsuppgifter, vare sig uppifrån eller nerifrån.  
I ledarskapsrollen ingår det att följa upp, granska och reflektera över sin verksamhet 
(Batalden et al, 2003) och detta arbete kanske också försvinner i den stora 
arbetsbelastningen som råder på många enheter. Många chefer har ett otydligt ledarskap 
som i sin tur kan bero på brister i den övriga organisationen. Många dokument, arbets- och 
rutinbeskrivningar har genom åren blivit hyllvärmare. I och med skapandet av sådant 
material har man inom organisationen uppfyllt en riktning på kraven, men som sedan aldrig 
följts upp eller omarbetats eller ens uttalat ersatts av andra dokument. Att ha en enhetlig 
struktur på dokument om exempelvis reservrutiner ställer stora krav på styrningen av 
processerna på alla nivåer i organisationen. Till exempel en fungerande hemsida är en 
framgångsfaktor i detta sammanhang. Ledarskapet på mikronivån får här ett stort ansvar i 
att upprätta och bibehålla en god kommunikation med sina medarbetare. Allt ansvar kan 
inte ligga på chefen utan även den enskilde medarbetaren har ett ansvar (Kotter, 1996). 

Processarbetet: det är tydligt att VIS-gruppens roll vid processarbetet med bl.a. reservrutiner 
har fungerat olika. Detta trots att direktiven varit tydliga (Landstinget Kronoberg, 2004). 
Många av VIS-grupperna har efter det att införandet av Cambio Cosmic var klart, bleknat i 
sin roll som förvaltare av rutiner och processer på den egna enheten.  
Chefen i sin roll som ytterst ansvarig för det fortsatta arbetet med bl.a. reservrutiner, har 
därför en stor del i att detta blir utfört. Även detta kan bero på en brist i informations- 
försörjningen, både uppåt och nedåt på den egna enheten (mikrosystemet) och i den större 
organisationen (meso- och makrosystemen).  

Rollfördelningen i projektprocessen: införandet av Cambio Cosmic är den största enskilda 
förändringen någonsin i Landstinget Kronoberg. Alla förändringar, alltså inte bara av denna 
storlek, innebär mer eller mindre oreda och osäkerhet för många medarbetare (Dixon, 
2006). Detta talar för att informationsförsörjningen är av största vikt för att medarbetarna, 
d.v.s. rätt information till rätt person, på rätt sätt, i rätt tid, på rätt plats (Hellgren, 2006).  
 
Bristen på reservrutiner eller kunskaper om hur dessa skall användas ser vi mer eller mindre 
som ett misslyckande för införandet av Cambio Cosmic. Beror det på andra brister i 
organisationen, brister som fanns redan innan VIS-projektet, eller är det en följd av den 
enormt stora omställningen till ett helt nytt arbetssätt där enheternas inre organisation 
skakats i sina grundvalar? Nya roller har skapats, både uttalat och outtalat, formella och 
informella ledarstrukturer har framkommit. 
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10.3 Förslag till åtgärder 
 

► Gör reservrutiner till ett stående inslag i något regelbundet återkommande  
     samverkansforum 
 

► Alla nivåer i Landstinget Kronoberg (mikro, meso och makro) skall på sitt sätt verka för  
     ett aktivt förhållningssätt gentemot reservrutinsarbetet 
 

► Efter att reservrutinerna behövts användas skall en strukturerad uppföljning ske på alla  
     nivåer (mikro, meso och makro) 
 

► Medvetandegör säkerhetsarbetet runt IT-systemen  

 

► Uppmuntra inrapportering om brister och fel så att åtgärdsarbete kan göras 

 

► Gör rollerna i organisationen (mikro, meso och makro) tydligare 

 

► Ge de lokala VIS-grupperna möjlighet att utföra sitt uppdrag för att utveckla  
     reservrutinerna på den egna enheten 

 

► ”Öva och simulera” driftstopp för att trimma enhetens handlingsberedskap 
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Figurförteckning 

Figur 1: Karta ur Landstingskatalogen 2007 (Landstinget Kronoberg) 

Figur 2: De nio framgångsfaktorerna kategoriserade i 4 områden med information och IT  
             ”som navet” (Qulturum) 

Figur 3: Tillgänglighet (SKL) 

Figur 4: Driftsäkerhet (SKL) 

Figur 5: Planering av IT-säkerhet (SKL) 

Figur 6: Nolans förbättringsmodell (Läkartidningen nr 34, 2002) 

Figur 7: Normalprocess – att arbeta i Cambio Cosmic (Egonsson & Hytter, 2007) 

Figur 8: Process vid haveri – att arbeta i Cambio Cosmic med reservrutiner (Egonsson & 
Hytter, 2007) 

Figur 9:Vad görs när Cambio Cosmic är i drift igen (Egonsson & Hytter, 2007) 
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Figur 10: Position of Incident Management Process in Relation to the functions or  
             departments of an IT organization (van Bon et al)  

Figur 11: Förhållandet mellan problem och känt fel (fritt efter van Bon et al) 

Figur 12: Problemkontroll (fritt efter van Bon et al)
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Bilaga 1 

 

 

Hej! 

Vi studerar Informationslogistik, 40 p på CIL (Centrum för informationslogistik) i Ljungby och 

skall skriva en rapport om reservrutiner. 

Vi har valt att titta på hur man i Landstinget Kronoberg använder reservrutiner i samband med 

störningar i Cambio Cosmic. 

Vi vill därför gärna att du svarar på nedanstående frågor. 

 

Att just du fått denna enkät beror på du är användare av Cambio Cosmic i Landstinget Kronoberg. 

Dina svar behandlas helt anonymt och den påminnelse som kanske kommer att skickas ut, genereras 

automatiskt från det program som enkäten är fabricerad i. 

 

Vi ser förstås gärna att du besvarar enkäten, och självklart så fort som möjligt, dock senast 13 maj 

2007 

 

Stort tack för din medverkan! 

 

Anna Egonsson 

Mats Hytter 
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                     Bilaga 2 

Frågor om reservrutiner i CC.  

Detta är underlaget för inmatningen i programmet för webbenkäten, därför saknas 

frågenumren. 

Fråga Svarsalternativ? 

Jag arbetar som? 

 

Flerval med yrkeskategorier 

Anser du dig datavan? 

 

J/N 

Arbetar på enhet inom? 

 

LSV Öv/Sv 

eller NSV? 

Vilken/vilka moduler använder du i ditt 

dagliga arbete? 

VaRp; Lm, Dok, RoS 

Sitter eller suttit med i VIS-grupp? 

 

J/N 

Känner du till reservrutiner på er enhet? 

 

J/N 

Om nej, vet du vad rr är för något? 

 

J/N eller öppet svar 

Om ja, finns rr för annat än CC? 

 

Öppet svar? 

Om ja, vem har initierat rr för CC? 

 

VIS-gruppen? Chefen? Annan? 

Vem/vilka har arbetat fram din enhets rr? Öppet svar? 
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Hur är rr utformade på din enhet? 

 

Web 

Papper 

Både och 

Testades era rr innan de skulle användas? 

 

J/N 

Vem bestämmer när de skall användas? 

 

Chefen? Enskilde medarbetaren? 

Tror du att alla på din arbetsplats vet att 

det finns rr och hur de skall användas? 

Två frågor? J/N 

Har de använts vid något tillfälle? 

 

J/N + exempel? 

Om nej – varför inte? 

 

Inte behövts? Ingen ”vågat”? 

Om ja – gick de att följa? 

 

J/N 

Innebar det mycket efterarbete? 

 

J/N + exempel 

Anser du att tillräckligt med uppgifter 

fångande med hjälp av rr förs in korrekt i 

CC efter driftstoppet? 

J/N 

Om ja, vem löser denna uppgift? 

 

Den som skapat 

dokumentet/journaluppgiften? 

Annan (i förväg utsedd) personal? 

Om nej, vad händer med informationen? 

 

Öppet + Vet ej 
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Diskuteras rr i ngt forum regelbundet? 

 

J/N + ange 

 

 

Görs ngn uppföljning efter att rr behövts  

användas? 

J/N 

Om ja, vem göra denna uppföljning? Chef –ange? 

VIS-ansvarig 

Annan - exemplifiera 
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