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Sammanfattning  

Inom sjukvården sker en snabb utveckling med att implementera allt mer informationstek-

nik (IT) i syfte att höja kvalitet och effektivitet inom sjukvården. Ett gemensamt vårdin-

formationsssystem (Cambio Cosmic) har införts i Landstinget Kronoberg. Den plats i vår-

dens frontlinje där patienter och vårdpersonal möts är ett kliniskt microsystem. När förut-

sättningarna ändras i ett system är det intressant att analysera och beskriva konsekvenserna.  

Syftet med denna rapport är att beskriva hur vårdpersonal använder ett IT-baserat vårdin-

formationssystem och hur de upplever att det fungerar i patientarbetet. En litteraturstudie 

gjordes om användning av vårdinformationssystem. En fallstudie med intervjuer användes 

med en kvalitativ ansats för att samla in data om hur vårdpersonalen beskriver sin verklig-

het. I mars 2007 intervjuades distriktsläkare, distriktsköterskor och undersköterskor på 

vårdcentralen i Markaryd, totalt 6 intervjuer, två av varje kategori. Resultatet analyserades 

utifrån en modifierad microsystemsteori. Vårdpersonalen i Markaryd använde Cambio 

Cosmics moduler för vårddokumentation, tidbokning, kassafunktion, provtagning och lä-

kemedel. Utöver Cosmic användes även flera andra IT-stöd och papperssystem i patientar-

betet.  

Vårdpersonalen upplever att Cosmic fungerar som stöd i patientarbetet, men att tekniska 

brister är ett hinder i användningen och de efterfrågade ett snabbare system, systemintegre-

ring och mer personliga anpassningar. I vårdprocessen upplevdes tillgången till en lands-

tingsgemensam journal som en styrka. Samverkan mellan vårdpersonal och med andra 

vårdgivare underlättades och Cosmic bidrog till ett effektivare arbetssätt. Patienten kunde 

ges en förbättrad service och information. Överlag ansåg vårdpersonalen att de hade till-

gång till rätt information för patientens vård, men för att ha tillgång till information i rätt 

tid behövdes förbättringar. Cosmic användes inte i förbättringsarbete på vårdcentralen. 

Vårdpersonalen på Markaryds vårdcentral gav uttryck för en positiv inställning till arbetet i 

Cosmic. Utifrån resultatet rekommenderas förbättringar på både micro- och macrosys-

temsnivå. 
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Abstract 

In healthcare there is a rapid development towards introducing and implementing a wide 

range of information technology (IT) to aim for higher quality and more effective care. A 

common health information system (Cambio Cosmic) has been implemented in 

Landstinget Kronoberg. Clinical microsystems are the frontline units where staff and pa-

tient meet. When the conditions in the microsystems are changed, it is interesting to de-

scribe and analyse the consequences.    

The purpose of this study is to describe how health care staff uses a health information sys-

tem and how they experience its functionality in their patient work. Initially, a literature re-

view about the use of health information system was undertaken, followed by a qualitative 

case study based on interviews about how healthcare staff describes their reality. In March 

2007 general practitioners, district nurses and practical nurses at the health care center in 

Markaryd were interviewed. The results were analysed using a modified microsystem the-

ory. The analysis showed that the health care staff in Markaryd used Cambio Cosmic for 

medical record, time planning, cash handling, laboratory examinations and results, and 

medications. Apart from Cosmic, they used several other information systems IT- or pa-

perbased.  

The staff experienced that Cosmic did support their patient work, but technical deficiencies 

impeded use. The staff required a more rapid system, integration of systems and more per-

sonal adaptations. A common health information system was seen as a strength in the care 

process. Co-operation between staff and with other caregivers was facilitated and Cosmic 

contributed to a more efficient work pattern. The patients could receive improved service 

and information. In general, the staff thought that they had access to the right information 

for the care of the patient, but improvements were needed for access to information at the 

right point of  time. Cosmic was not used to improve work at the health care center. The 

staff expressed a positive attitude towards working with and in Cosmic. Based on the re-

sult, improvements at both micro- and macrosystems levels are recommended.  
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1 Inledning 

Tillgång till information är idag en allt viktigare faktor inom många områden. Inom sjuk-

vården sker en snabb utveckling med allt mer informationsteknologi (IT) för att tillhanda-

hålla information, såväl medicinsk som administrativ. Omfattande och avancerade informa-

tionssystem införs på allt fler håll inom svensk hälso- och sjukvård. Landstinget Kronoberg 

har under de senaste åren infört vårdinformationssystemet Cambio Cosmic.  

Författarna till denna rapport har båda många års erfarenhet från såväl direkt patientarbete 

som ledarskap inom vården. Idag har vi anställningar inom Landstinget Kronoberg och en 

av oss arbetar delvis kliniskt och är daglig användare i Cambio Cosmic. Vi anser att upp-

följning och utvärdering av större investeringar och förändringar är angeläget och vi har 

därför valt att studera konsekvenserna av Cosmic i vårdens frontlinje, där vårdpersonal och 

patienter möts.  

Rapporten är en magisteruppsats i Informationslogistik vid Centrum för Informationslogis-

tik i Ljungby. Den  riktar sig till lärare och studenter i informationslogistik men framförallt 

till vårdpersonal i kliniska microsystem som är beroende av informationsförsörjning i sitt 

dagliga arbete. Den vänder sig även till beslutsfattare på olika nivåer inom vården, IT-

utvecklare inom hälso- och sjukvård och de företag som utvecklar vårdinformationssystem. 

Vi hoppas att denna rapport kan vara till nytta för fortsatt utveckling i användningen av 

vårdinformationssystem i allmänhet och Cambio Cosmic i Landstinget Kronoberg i syn-

nerhet. Genom att ta till vara synpunkter och erfarenheter som framförts i intervjuer med 

vårdpersonal som dagligen använder Cosmic i sitt patientarbete kan informationsförsörj-

ningen förbättras och kvaliteten i vården öka. Till sist vill vi tacka verksamhetschefen och 

den personal på vårdcentralen i Markaryd som ställt upp på att delta i intervjuer och på så 

sätt gjort denna rapport möjlig. 
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2 Bakgrund 

2.1 Information, informationslogistik och informationsförsörj-

ning 

Information kan definieras som data presenterat på ett relevant sätt med en viss avsikt 

(Newell, Robertson, Scarbrough, & Swan, 2002). Data är en uppsättning separata objektiva 

fakta, ett råmaterial för att skapa information som ofta lagras i ett tekniskt system. När data 

organiseras så det får betydelse blir det information. Information har en sändare och en 

mottagare, det är mottagaren som avgör om budskapet verkligen är information. Informa-

tion kan omvandlas till kunskap genom att göra jämförelser, dra slutsatser, söka samband 

eller diskutera med andra (Davenport & Prusak, 2000).  

Informationslogistik handlar om att optimera informationsflödena i en verksamhet. Infor-

mationslogistiken ser på samspelet mellan information, flöden, processer, användare, tek-

nik, kommunikation, kunskap, management och affärer. Effektiva informationsflöden ska-

pas genom ”rätt information, till rätt person, på rätt sätt, på rätt plats i rätt tid och till rätt 

kostnad”. Informationsflöden ligger till grund för de flesta affärsprocesser och väver sam-

man och styr verksamheter eller organisationer. Logistik i informationsflöden är avgörande 

för hur effektiva och framgångsrika de slutliga processerna blir (www.cil.se). 

För att förstå informationsteknologi inom hälso- och sjukvård krävs fokus på samverkan 

mellan teknologi och den sociala miljön eftersom IT innebär interaktion med människor 

och därför oundvikligen påverkar dem. Ett ”sociotekniskt” förhållningssätt ökar förståel-

sen hur informationsteknologin utvecklas, introduceras och blir en del av den sociala mil-

jön. Ett sociotekniskt förhållningssätt har flera gemensamma utgångspunkter: 

• Hälso- och sjukvårdsarbetet ses som en social ”i det verkliga livet” tilldragelse, som 

först kan verka rörig men som vägleds av en praktisk rationalitet, som enbart kan 

förbises till ett väldigt högt pris.  

• Teknologiska nyheter ses som en social process i vilken organisationen påverkas på 

djupet.  

• Genom grundliga strukturerade utvärderingar kan systemdesign och implemente-

ring förbättras. 

Insikten genom ett sociotekniskt förhållningssätt kan hjälpa till att förstå de här fenome-

nen och den kan också hjälpa oss att göra bättre system eller göra så att systemen fungerar 
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bättre. Sjukvården består av många stora och små beståndsdelar. Hälso- och sjukvårdens 

sociala miljö består precis som andra av hierarkier, rivalitet, historia mm. Det inbördes 

förhållandet mellan sociala och tekniska aspekter kan inte fångas under en och samma 

modell eller teori, men några saker är dock gemensamma. Den sociotekniska ansatsen fo-

kuserar på hälso- och sjukvården vilket inkluderar arbete med informationsteknologi som 

en social process. Hälso- och sjukvården jobbar helt enkelt med sjuka människor och de-

ras behov, samt med andra professioner. Standardslösningar passar aldrig fullt ut till pati-

entens individuella behov och problem. Därför krävs det att personalen ständigt matchar 

olika problem med lösningar, alltid hanterar ovissheter som kräver omedelbara och hand-

lingskraftiga lösningar. Informationsteknologin involverar också patientperspektivet. Den 

sociotekniska metoden förespråkar en central roll för användarna genom hela utvecklings-

processen (Berg, Aarts & van der Lei, 2003). 

2.2 Informationsförsörjning i vårdprocesser 

Reichertz (2006) beskriver att sjukhusinformationssystem har utvecklats från ingenting till 

att därefter handla om sjukhusadministration, för att gradvis övergå till ett ökat patientfo-

kus för att maximera båda i strävan mot en ökad vårdkvalitet. Enligt Haux (2006) är syftet 

med vårdinformationssystem att bidra med högkvalitativ och effektiv sjukvård för patienter 

och konsumenter samt för medicinsk forskning. Målet är primärt riktat mot patienten, mot 

medicinsk vård och omvårdnad men även mot de administrativa- och ledningsfunktioner 

som behövs för att stödja vård med hög kvalitet. Utan tillgång till relevanta data kan prak-

tiskt taget inga beslut om diagnostik, behandling eller andra åtgärder tas, vilket kan innebära 

fatala konsekvenser för patienten. Till att börja med var IT-stödet i vården huvudsakligen 

avsett för vårdpersonalen och administratörerna. Numera ska informationssystemen även 

stödja patienten och närstående i sjukvårdsfrågor. Data kan också användas för planering 

av sjukvård och för klinisk forskning. Medicinsk informatik har även signifikant nytta och 

konsekvenser för medicinsk statistik och epidemiologi. Nya möjligheter genom systematisk 

bearbetning av data, information och kunskap i medicin och sjukvård kan avsevärt bidra till 

utvecklingen av såväl medicinsk vetenskap som informatik. Samtidigt är det viktigt att 

komma ihåg att informatiken inte syftar till att införa mer teknologi utan till mer och bättre 

vård, vård som vi har råd med för en åldrande befolkning. Vårdinformationssystem (VIS) 

är en viktig kostnadsfaktor. Investeringar i sjukvård och IT tenderar att öka. För kvalitet 
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och effektivitet i sjukvården är det relevant att systematiskt processa data, information och 

kunskap. 

Institutionscentrerade informationssystem utvecklas mot regionala vårdinformationssystem 

med nya utökade funktioner och uppgifter. Framtida konsekvenser för vårdinformationssy-

stem som lyfts fram är behov av nationella IT-strategier och behov av utbildning och 

forskning i vårdinformatik (Haux, 2006).  

Gemensamma tendenser i vården är försök till kostnadsreduktion genom införlivandet av 

strategier från bl a industrin samt en ökad betoning på standardisering, administrativa data 

och användandet av informationsteknologi. Vårdpolicybeslut återspeglar en vision att tek-

nologi är lösningen på utmaningen att leverera avancerad vård till fler patienter med oför-

ändrad eller minskad finansiering. Det finns dock en spänning mellan motsatta uppfatt-

ningar om teknologins roll i sjukvården: å ena sidan antagandet att administrativa teknolo-

gier förbättrar kvaliteten i vården och å andra sidan sjuksköterskornas åsikt att vårdens kva-

litet beror på mänskliga relationer (Sharman, 2006).  

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska landstingen erbjuda en god hälso- och sjukvård åt alla 

som är bosatta inom landstinget. Hälso- och sjukvården ska planeras med utgångspunkt i 

befolkningens behov av vård. I ansvaret ingår dessutom att utveckla, kvalitetssäkra och fi-

nansiera verksamheten. Medborgarna och patienterna har en rad berättigade krav på vården 

som i sin tur ställer krav på tillgång på information. Några grundläggande krav är enkla sätt 

att hitta och ta kontakt med vården, information om olika vårdbehov och om olika möjlig-

heter till vård samt olika tjänsters kvalitet och resultat. Vårdsystemet står inför stora utma-

ningar där kraven och förväntningarna ökar och ett intensivt arbete pågår för att utveckla 

och effektivisera alla delar av vården. Inom vård och omsorg kan patientsäkerhet, vårdkva-

litet och tillgänglighet förbättras och effektiviseras genom användning av olika former av 

IT-stöd som elektronisk patientjournal, läkemedelsrecept samt digital meddelandehanter-

ing. IT används idag i alla delar av vården men en mer effektiv användning efterfrågas av 

allt fler. IT har hittills inte utnyttjats till sin fulla potential då det använts i för avgränsade 

delar i verksamheten utan tillräcklig samordning. IT- stödet ger inte avsedda effekter och 

kostnader för införande och drift blir ofta högre än vad som beräknats (Nationell IT-

strategi för vård och omsorg, 2006). 
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2.3 Cosmic i Landstinget Kronoberg 

Landstinget Kronoberg beslutade i augusti 2003 om införande av vårdinformationssyste-

met Cambio Cosmic. Cosmic var ett nyutvecklat system som skulle ge landstinget ett hel-

täckande processtöd för sjukvården. Vissa moduler var färdiga medan andra var under ut-

veckling (Ernst & Young, 2005).   

Sedan mitten av december 2006 använder samtliga vårdcentraler, sjukhus och psykiatri 

inom Landstinget Kronoberg ett gemensamt vårdinformationsssystem (Landstinget Kro-

noberg, 2006a). Systemet benämns Cambio Cosmic och har funktioner för vårdplanering, 

vårddokumentation, läkemedelshantering, medicinsk service och uppföljning (Landstinget 

Kronoberg, 2006b).  

På landstinget Kronobergs interna webb beskrivs de olika modulerna i Cambio Cosmic: 

• Vårdadministration innehåller information om kontakt- och kassaregistrering i öp-

penvård, in- och utskrivning i slutenvård.  

• Resursplanering med tidbokning. 

• Remiss- och svar där det bl a ingår remisser till laboratorium, mikrobiologi, röntgen 

och interna konsulter. 

• Läkemedel med läkemedelshantering i öppen vård och sluten vård, e-recept mm. 

• Vårddokumentation som bl a innehåller sökord, dokumentationsmallar, skriva och 

läsa kronologisk journal och blanketthantering (Landstinget Kronoberg, 2006 c). 

Genom dokumentation i Cambio Cosmic underlättas samverkan mellan vårdcentralerna 

och sjukhusens kliniker. Remisser och remissvar överförs elektroniskt exempelvis till och 

från laboratorium. Att landstingets vårdpersonal överallt och när som helst på dygnet kan 

ta del av den gemensamma läkemedelslistan och möjligheten att ta del av journaluppgifter 

från andra enheter innebär en förbättring av patientsäkerheten. (Landstinget Kronoberg, 

2006b).  

Kronoberg är det första landstinget som i hela vården har infört Cambio Cosmics funktio-

ner för vårdadministration, datajournal och gemensam läkemedelslista. Cosmic används 

även på landstingets privata vårdcentraler. Antalet registrerade användare är ca 4500 och 
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dagtid är det 1100 personer som använder systemet samtidigt (Landstinget Kronoberg, 

2006d).  

Landstinget Kronoberg har formulerat en vision om hur vårdprocessen kommer att påver-

kas genom IT-system, se figur 1. Genom att utnyttja systemen kan vårdprocessen optime-

ras, kvaliteten och säkerhet förbättras samt resultatuppföljningen bli bättre.(Landstinget 

Kronoberg, 2007) 

Figur 1: VIS-vision i Landstinget Kronoberg.  

Kostnaden för Cosmic-införandet i landstinget Kronoberg under perioden 1999 - april 

2006 uppgår till ca 300 mkr fördelat på investeringar 177 mkr, drift 33 mkr samt införande-

kostnader 89 mkr (Landstinget Kronoberg, 2006e). 

En konsekvens av införandet av Cosmic i landstinget Kronoberg är en planerad reducering 

av tjänster. I ”Direktiv för åtagande 2006” (Landstinget Kronoberg, 2005) skrevs att antalet 

årsanställda och därmed personalkostnaderna ska reduceras i förhållande till fastställd per-

sonalbudget för 2005. Uppdraget är att reducera personalkostnader genom att minska anta-

let anställda i samband med införandet av administrativa stödsystem. Minskningen av anta-

let anställda förutsätts ske i första hand i grupperna undersköterskor, läkarsekreterare samt 

administrativ personal. Respektive driftenhet ska ange inom vilka grupper den nödvändiga 

minskningen bedöms kunna verkställas. Under 2006 och 2007 ska verksamheten rationali-
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seras med ca 43 miljoner kronor som följd av införandet av Cambio Cosmic. (Landstinget 

Kronoberg. 2006f).  

2.4 Kliniska microsystem i sjukvården 
Microsystem är de grundläggande och oumbärliga byggstenarna i hälso- och sjukvårdssy-

stemet. Ett kliniskt microsystem består av en liten personalgrupp som regelbundet arbetar 

tillsammans för att ge vård till olika grupper av patienter. Microsystemet är den plats i vår-

dens frontlinje där patienter och vårdpersonal möts (Nelson, Batalden, Huber, Mohr, God-

frey, Headrick & Wasson, 2002).  Ändras  förutsättningarna för frontlinjen är det intressant 

att veta vilka konsekvenserna blir. Utifrån detta är vi intresserade av att veta hur Cambio 

Cosmic fungerar praktiskt i vardagen för vårdpersonal ur ett patientperspektiv.   

3 Syfte, frågställningar och begrepp 

3.1 Syfte 

Syftet med denna rapport är att beskriva hur vårdpersonal använder ett IT-baserat vårdin-

formationssystem och hur de upplever att det fungerar i patientarbetet. 

3.2 Frågeställningar 

Utifrån  syftet formulerades följande frågeställningar: 

Hur använder vårdpersonalen vårdinformationssystemet Cambio Cosmic: 

� i patientarbetet på vårdcentralen? 

� i förbättringsarbete? 

Hur upplever vårdpersonalen att Cambio Cosmic fungerar 

� i patientarbetet, vårdprocesser och samverkan mellan vårdpersonal? 

� i patientmötet? 

� ur informationslogistiskt perspektiv? 

� och hur trivs de med att använda Cosmic? 
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3.3 Nyckelord och begrepp 

Vårdpersonal är de som är verksamma vid sjukhus och andra vårdinrättningar och som 

medverkar  i hälso- och sjukvård av patienter (LYHS 1998:531). 

Patient är en person som är i kontakt med sjukvården för att få en diagnos för sina besvär 

eller behandling för någon sjukdom. Ordet kommer från latinets pati som ungefär betyder 

"att lida" (http://sv.wikipedia.org/wiki/Patient). 

Patientarbete  innefattar:  

� direkt patientarbete när vårdpersonal träffar patienter eller samtalar med patienter i tele-

fon. 

� indirekt patientarbete när arbetsuppgifter är kopplade till enskilda patienter t ex doku-

mentation, remisser, samverkan med annan personal eller enheter 

(http://www.ihe.se/exnyhetsblad/2-2000_sv.pdf).   

En process är en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde för en 

kund. Processen har en väl definierad början och ett slut, den är repetitiv dvs. den genom-

förs många gånger samt innehåller mätbara mål. 

(http://www.lg.se/upload/V%C3%A5rdprocesser.pdf). 

En vårdprocess definieras som en följd av aktiviteter eller åtgärder som utförs för en pati-

ent avseende ett visst hälsoproblem (Nationell IT-strategi för vård och omsorg, 2006).  

Kärnprocessen är patientens väg genom hälso- och sjukvårdssystemet medan stödproces-

ser är kringfunktioner som teknologi, information, ledning och lokaler (Godfrey , Nelson, 

Wasson, Mohr & Batalden, 2003). 

Informationssystem är en lagring av information i olika databaser som man sedan med 

hjälp av ett program kan söka i databaserna och få fram information eller statistik 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Informationssystem).   

Vårdinformation är all patientrelaterad information som kan hänföras till en enskild pati-

ent t ex kontaktorsak, patientrelaterade aktiviteter, uppfattade tillstånd och resultat 

(http://www.carelink.se/dokument/publikationer_och_rapporter/Point.pdf 2007-02-16). 
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Vårdinformationssystem kan utifrån begreppen  ovan  definieras som patientrelaterad in-

formation lagrad och sökbar i olika databaser eller informationssystem i vårdprocesser. I fi-

gur 2 visas exempel på vårdinformationssystem i landstinget Kronoberg. 

 

 

Figur 2: Exempel på vårdinformationssystem  i Landstinget Kronoberg 

EHR (Electronic Health Record) är en personlig medicinsk journal i digitalt format. Den  

innehåller ofta nuvarande och tidigare hälsotillstånd, medicinska åkommor och därtill olika 

prover och undersökningar. Den kan också innehålla data om remisser, behandlingar, lä-

kemedel och annan icke-klinisk administrativ information. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_health_record 2/22/2007) 

Cambio COSMIC "Compliant Open Solutions for Modern Integrated Care" är ett vårdin-

formationssystem (EHR)   som omfattar tjänster inom områdena ”Patientadministration” 

och ”Kliniskt vårdstöd”. ”Patientadministration” består av Resursplanering och Vårdadmi-

nistration och ”Kliniskt vårdstöd” innehåller Vårddokumentation, Läkemedel samt Remiss 

och Svar (Hemsida, Cambio Cosmic, 2006).   

Informationslogistik är att skapa effektiva informationsflöden så att rätt information 

finns tillgänglig för rätt person på rätt plats,  i rätt tid och till rätt kostnad (Föreläsning Klas 

Gäre 070120). 

Trivs kan definieras som att finna sig väl tillrätta och känna tillfredställelse. 

(http://lexin2.nada.kth.se/sve-sve.html) 

 

 

Resursplanering Remiss och 
Svar 

Läkemedel Vård-
dokumentation 

Vård-
administration 

Röntgen Pappers-
hantering 

EKG 

Vårdinformationssystemet Cambio Cosmic 

Patientadministration   Kliniskt vårdstöd 



 

 10 

4 Metod och tillvägagångssätt 

4.1 Kvalitativ forskning och fallstudiemetodik 

I den kvalitativa forskningen betraktas den omgivande verkligheten med fokus på hur 

människor uppfattar och tolkar den. Framträdande begrepp inom det kvalitativa forsk-

ningsperspektivet är: 

� innebörd eller mening vilket innebär att man intresserar sig för hur individer upple-

ver och tolkar en omgivande verklighet,  

� kontext vilket avser att man studerar människan i verkliga situationer, 

� processer eller skeenden. 

Den kvalitativa ansatsen är övervägande induktiv vilket innebär att forskaren börjar med 

empirin och samlar in data för att därefter (eller samtidigt) formulera begrepp i form av hy-

poteser eller teorier. Ofta används s k fallstudier. Vid en fallstudie undersöks ett fenomen i 

sin realistiska miljö eller kontext. En fallstudie kan ha olika avsikter: 

� beskrivande eller deskriptiv,  

� förklarande,  

� undersökande eller explorativ. 

Den kvalitativa forskningsprocessen är mer flexibel och dynamisk än den traditionella. Ar-

betet inleds med en fråga, vanligen ”hur”- eller ”varför”- frågor utifrån en praktisk eller till-

lämpad situation. Därefter görs en litteraturgranskning med syfte att bl a ge en översikt 

över de tidigare samlade kunskapen inom området och visa på betydelsen av ett problem. 

De vanligaste metoderna inom det kvalitativa perspektivet är intervju, observation samt 

dokumentgranskning. 

Analysmomentet är det svåraste i den kvalitativa forskningsprocessen. Den insamlade datan 

måste organiseras, struktureras och tolkas för att t ex fånga en helhetsbild med underlig-

gande orsaksmekanismer (Backman 1998). 

Merriam (1994) menar att icke-experimentell eller deskriptiv forskning används när man 

strävar efter beskrivning eller förklaring snarare än förutsägelser som baseras på orsak och 

verkan. Målet är att studera skeenden eller företeelser. Fallstudier är en metod som kan an-

vändas för att systematiskt studera en företeelse. Alla metoder för att samla in vetenskaplig 

information kan användas i en fallundersökning. Forskaren använder en s k design eller ett 
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metodiskt angreppssätt som innebär en plan för att samla in, organisera och integrera in-

formation eller data som slutligen resulterar i ett forskningsresultat. 

En fallstudie kan beskrivas genom dess fyra grundläggande egenskaper:  

� Partikularistisk vilket innebär att fallstudien fokuserar på en viss situation, händelse, 

företeelse eller person. 

� Deskriptiv: beskrivningen av den företeelse man studerat är omfattande och ”tät” 

och ska innehålla så många variabler som möjligt och beskriva samspelet mellan 

dem. 

� Heuristisk: innebär att den kan ge insikter och förbättra läsarens förståelse av den 

företeelse som studeras.  

� Induktiv betyder att en fallstudie till största delen grundar sig på induktiva resone-

mang och fokuserar på process, förståelse och tolkning. 

Den kunskap vi kan få  från fallstudier skiljer sig från annan vetenskaplig kunskap genom 

att den är mer konkret, mer kontextuell och mer utvecklad genom forskarens tolkning. 

Kvalitativt inriktade forskare är mer inriktade på process och innebörd än på resultat eller 

produkt. En beskrivande eller deskriptiv fallstudie presenterar en detaljerad redogörelse av 

den företeelse som studeras. 

Egenskaperna hos fallstudiemetoden innebär också vissa begränsningar i tillämpningen. 

Rapporten kan bli för lång eller alltför ingående, tiden kan vara otillräcklig för att göra en 

rik och tät beskrivning eller tolkningen  kan överförenklas eller överdrivas vilket gör att lä-

saren drar felaktiga slutsatser. 

Intervju är en vanlig undersökningsmetod i kvalitativa fallstudier. Det huvudsakliga syftet 

med en intervju är att få en viss typ av information och genom intervjun inta en annan 

människas perspektiv. Att välja intervju som huvudsaklig datainsamlingsmetod ska vara 

grundat på ett övervägande om vilket slags information man behöver och om intervju är 

den mest lämpliga metoden. Intervjuer kan ha olika fast struktur. I fallstudier används ofta 

delvis strukturerad intervju som styrs av ett antal frågor eller frågeställningar som ska ut-

forskas. Varken ordalydelse eller ordningsföljd bestäms i förväg och gör det möjligt för 

forskaren att vara flexibel. En bra respondent är en person som känner till kulturen men 

som också kan reflektera över den och i ord formulera vad som sker. Intervjun är ett tillfäl-

le för respondenten att berätta något för någon annan och på så sätt spegla sig själv, klargö-

ra sina egna tankar och erfarenheter och bli uppmärksammad av en intresserad lyssnare. 
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För att intervjuer ska ge god information är det avgörande att ställa bra frågor och frågorna 

måste kunna ställas med vanliga ord. Den vanligaste metoden att registrera en intervju är 

att göra en bandinspelning som sedan skrivs ut ordagrant.  

Analys är den process som går ut på att skapa mening av den insamlade informationen. In-

samling och analys sker samtidigt i kvalitativ forskning och när all information är insamlad 

går analysen in i ett mer intensivt skede. Under analysen konsoliderar, reducerar och i viss 

mån tolkar man information. Målet är att komma fram till trovärdiga slutsatser och genera-

liseringar som har sin grund i empiriska data. Informationen sammanställs och ordnas kro-

nologiskt eller tematiskt vilket innebär att kategorier skapas och utvecklas. Ett annat tillvä-

gagångssätt är att låna idéer från något klassifikationssystem. Kategorierna kan omformas 

till en teori som kan förklara olika företeelser och deras relation till varandra. 

4.2 Studiedesign 

Syftet med denna rapport är att beskriva hur vårdpersonal använder och upplever att ett 

IT-baserat vårdinformationssystem fungerar i patientarbetet. För att besvara syftet har kva-

litativ fallstudiemetodik med deskriptiv ansats använts. Fallstudiemetodiken har fyra grund-

läggande egenskaper: partikularistisk, deskriptiv, heuristisk och induktiv vilka på olika sätt 

stämmer in på  denna studie. 

Fallet är en vårdcentral i Landstinget Kronoberg som valdes utifrån författarnas kännedom 

men utan att ha några personliga relationer med personalen, chefen är dock känd av båda. 

Metoder som användes var litteraturgranskning och intervjuer. Det insamlade materialet 

analyserades och kategoriserades samt tolkades utifrån den teoretiska referensramen.  

Fallstudiens avgränsningar är att beskriva vårdinformationssystemet Cambio Cosmic på en 

vårdcentral i Lt Kronoberg med patientfokus ur vårdpersonalens användarperspektiv. 

4.3 Litteratur 

Information om kurslitteratur gavs vid introduktionen på CIL 070120. Litteratur från tidi-

gare delkurser i Informationslogistik har även använts. För att hitta fler och mer specifika 

artiklar för det valda ämnet gjordes sökningar i databasen ELIN med sökordet EHR (Elec-

tric Health Record). Ett antal relevanta artiklar hittades vid sökningen. I en av dem gav re-
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ferenslistan ytterligare uppslag till en intressant artikel som kunde hittas via Internet på 

AMIA.  

4.4 Övrigt skriftligt och muntligt material 

Information har hämtats från Landstinget Kronobergs interna webb och Internet. Person-

lig kommunikation med verksamhetschef på vårdcentralen har skett via telefon, muntligt 

och via mail och muntligt med IT-samordnare. 

4.5 Intervjuer 

Verksamhetschefen på vårdcentralen kontaktades per mail och informerades om rappor-

tens syfte och planerade intervjuer. Urvalet av respondenter gjordes av verksamhetschefen 

utifrån framfört önskemål om två läkare, två sjuksköterskor och två undersköterskor. Re-

spondenterna fick via verksamhetschefen veckan innan intervjuerna ett kort förklarande 

brev om studiens syfte och intervjuupplägg, bilaga 1. 

Under två arbetsdagar i mitten av mars 2007 genomfördes sex intervjuer på vårdcentralen 

och varje intervju tog 20-35 minuter. Dag 1 genomfördes intervjuer med en distriktsläkare, 

en undersköterska och en distriktssköterska i nämnd ordning. Dag 2 genomfördes intervju-

erna i en annan ordning än den planerade p g a hög arbetsbelastning på vårdcentralen, 

nämligen distriktsläkare, distriktssköterska och undersköterska. Intervjuer med läkare 

genomfördes på deras respektive expedition. Med övriga genomfördes intervjuerna i ett 

personalrum. Respondenterna garanterades anonymitet genom att deras namn inte skulle 

komma att anges i resultatet medan däremot citat med yrkestillhörighet skulle kunna kom-

ma att användas. 

Båda författarna genomförde intervjuerna gemensamt utifrån en skriftlig frågemall (se bila-

ga 1) där författarna ansvarade för vartannat frågeområde och efter varje område fanns till-

fälle för den andra att komplettera vid behov. I slutet av intervjuerna erbjöds responden-

terna möjlighet för tillföra ytterligare synpunkter som inte framkommit tidigare. 

Intervjuerna spelades in på MP3. Tre intervjuer vardera skrevs sedan ut ordagrant av förfat-

tarna i Word och skrevs ut på olikfärgat papper, en färg för varje yrkeskategori i två olika 

nyanser. 
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4.6 Resultatredovisning och analys  

Intervjusvaren kategoriserades utifrån intervjufrågor och fallstudiens frågeställningar. Där-

efter sammanställdes svaren under olika rubrikområden i resultatdelen av rapporten, kap. 6. 

Eftersom huvudfrågan i intervjuerna handlade om patientarbete, så delades resultatredo-

visningen upp i två delar, styrkor och svagheter medan övriga rubrikområden är utan un-

derrubriker.  

För att analysera hur Cosmic fungerar som informationsnav utifrån framgångsfaktorerna i 

microsystemsteorin har en modell från microsystemsteorin översatts och modifierats, se fi-

gur 3. Modellen innehåller microsystemsteorins nio framgångsfaktorer indelade i fyra hu-

vudområden: Ledarskap, Medarbetarfokus, Utförande/process och Patienter. I centrum av 

modellen finns Information och Informationsteknologi som ett ”nav”. En utförligare be-

skrivning av ursprungsmodellen görs i kapitel 5.1.2.  

I analysarbetet kategoriserades de synpunkter som framfördes i intervjuerna under de fyra 

områdena i modellen, uppdelat på styrkor och svagheter. I modellens nav, som benämns 

Vårdinformationssystem, kategoriserades de teknikaspekter som framkom i intervjuerna. 

Synpunkterna från intervjuerna omformades därefter till ”microsystemsbegrepp” i olika 

områden och redovisas i figur 7,  kapitel 7. Därefter har analysmodellens olika områden be-

skrivits i text ( kapitel 7.1.1 till 7.1.5) och relaterats till referenser ur microsystemsteorin.  

 

Figur 3. Microsystemsteorins nio framgångsfaktorer kategoriserade i fyra områden med information och IT 
som ”navet”. Modifierad utifrån Nelson et al 2003 och  landstinget i Jönköpings län (2007) 
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Resultatet av  intervjuerna som beskrivs i kapitel 6 har jämförts med den tidigare forskning 

som presenteras i kapitel 5.2, och analyseras i kapitel 7.2. 

Som en sammanfattning av resultatet i intervjuerna har en analys gjorts utifrån grundbe-

greppen i definitionen av informationslogistik, kapitel 7.3 

5 Teoretisk referensram 

5.1 Microsystem 

5.1.1 Högpresterande kliniska enheter i frontlinjen 

Microsystem är de grundläggande och oumbärliga byggstenarna i hälso- och sjukvårdssy-

stemet. Ett kliniskt microsystem består av en liten personalgrupp som regelbundet arbetar 

tillsammans för att ge vård till olika grupper av patienter. Microsystemet är den plats där 

patienter och vårdgivare möts. Microsystem utvecklas över tid och är inbäddade i större 

organisationer. De är komplexa och anpassade system och som sådant måste de utföra sitt 

primära arbete, möta personalens behov och över tid utveckla sig själva som en klinisk en-

het. Microsystemen är komplexa, anpassade och ingår i en större organisation, macrosys-

temet (Nelson et al., 2002). Mellannivån i organisationen kallas mesosystem och represente-

rar de större sammanhållande enheterna i ett hälso- och sjukvårdssystem som t ex kliniken, 

vårdavdelningen eller processen för hjärtsjukvård (Batalden, Nelson, Gardent & Godfrey, 

2005). Utfallet från macrosystemet kan aldrig bli bättre än de microsystem det består av 

(Nelson et al., 2002). 

Nelson et al. studerade 20 högpresterande microsystem inom amerikansk hälso- och sjuk-

vård. Urvalet gjordes genom att välja enheter som vunnit kvalitetsutmärkelser och som 

hade dokumenterade mätningar av sina resultat. Syftet var att skapa idéer och metoder i kli-

nisk kvalitet och värderingar som uppskattas av patienter och som utmanar personalen som 

servar dem. Den breda kvalitativa studien resulterade i nio framgångsfaktorer för topputfö-

rande som sinsemellan är beroende av varandra:  

1. Ledarskap. 

2. Kultur  

3. Stöd från macrosystemet.  
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4. Patientfokus.  

5. Medarbetarfokus.  

6. Ömsesidigt beroende inom vårdteamet.  

7. Information och informationsteknologi.  

8. Processförbättringar.   

9. Utförandemönster. 

De nio framgångsfaktorerna delades in i fyra huvudgrupper som sinsemellan samverkar 

med varandra och är mycket dynamiska. En förbättring inom ett inom ett område kan på-

verka de andra. Se figur 4.  

 

Figur 4: De nio framgångsfaktorerna i ett kliniskt microsystem. 

Grundläggande antaganden om strukturen i hälso- och sjukvård är:  

1. Stora system består av mindre system.  

2. Mindre system presterar kvalitet, säkerhet och kostnader i vårdens frontlinje.  

3. Utfallet från macrosystemet kan aldrig bli bättre än de microsystem det är upp-

byggt av.  



 

 17 

Den sanna strukturen i vården kan patienten få uppleva på olika sätt. Klinisk personal kan 

antingen jobba tillsammans med eller mot varandra i lättarbetade förstalinjer eller tilltrass-

lade sådana. Information kan vara lättillgänglig och lättläst eller det motsatta. Enheter kan 

vara inbäddade i stora hjälpsamma eller byråkratiska organisationer. De kan vara sömlöst 

sammanhängande enheter eller osammanhängande.  

 Microssystem                        Vårdcentral 

 

                      Mesosystem 1        Sjukvårdsområde 

  

      Mesosystem 2        Driftenhet 

 

Macrosystem         Landsting 

 

Figur 5: Micro-, meso-, och macronivåer i sjukvården, exemplifierad med aktörer i olika system i Lt Krono-

berg. Modifierad utifrån Batalden et al. 2005.  

Det behövs systematiska förändringar på alla nivåer för att göra grundläggande förändring-

ar inom hälso- och sjukvård. För att arbetet mot ett ”perfekt” system inom hälso- och 

sjukvård ska uppnås krävs att varje microsystem optimeras och gränserna mellan olika en-

heter göras sömlösa, effektiva och rakt igenom pålitliga. Den kraftfulla nya idén är att kon-

ceptet med microsystem erbjuder en möjlighet ett översätta hälso- och sjukvård till första 

linjen där servicen faktiskt ges. 

Microsystem består av 4P: patienter, personal, processer och patterns (mönster). Kärnpro-

cessen där patientmötet sker, är det primära och assisteras av olika stödprocesser som in-

nehåller olika verktyg i form av medicinska journaler, scheman, diagnostiska tester, läkeme-

del och kassafunktion. Resultatet av samarbetet mellan patienter, personal och olika stöd-

processer är att producera mönster – biologiska resultat, funktionella status och riskresultat, 

patientens upplevelser av god vård och kostnader som sammantagna kombinerar värdet på 

vården. Mönster är de överensstämmande arbetssätt, stämningar och resultat som utvecklar 

sig i relationer mellan parter som är involverade i ett komplext och anpassat system (Nel-

son et al., 2002). 
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Resultatet av Nelsons et al. (2002) forskning visade att en topputformad klinisk enhet var 

vibrerande, vital, dynamisk, självmedveten och var bemannad med omvårdande personal 

med färdighet och självkritik. Trots att varje enhet var unik var de nio framgångsfaktorerna 

gemensamma. Författarnas slutsats i artikeln var att de kliniska microsystem är de minsta 

enheterna i hälso- och sjukvårdssystemet. Det kan bara förbättras med chefer som ser till 

att de små systemen fungerar optimalt för att möta och överträffa patientens behov och 

förväntningar. 

Godfrey et al.(2003) beskriver ett strategiskt fokus på de kliniska microsystemen för för-

bättrad 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 be-

hov av service från ett microsystem, hur personal i microsystemet samverkar med varandra 

och med sina processser för att producera avgörande resultat. 

5.1.2 Informationsmiljö i microsystemet 

Nelson, Batalden, Homa, Godfrey, Campell, Headrick, Huber, Mohr och Wasson ( 2003) 

lyfter fram ytterligare kunskap om microsystem genom att se vikten av att skapa en rik in-

formationsmiljö som stödjer fungerande microsystem. Informationsutbyte är gränssnittet 

som sammanbinder personal med patienter, personal med personal i microsystemet, micro-

system med microsystem samt microsystem med macrosystem, se figur 6. 

 En del microsystem genererar generellt superb klinisk vård grundad på forskning, specifik 

och unik kunskap och medkänsla om vad just den här patienten behöver just nu. Samma 

microsystem använder kontinuerligt data för att återspegla sitt utförande för att övervaka, 

hantera och förbättra kvalitet, säkerhet och effektivitet vilket är exceptionellt. De flesta 

microsystem använder data på samma sätt idag som de gjort de senaste decennierna med 

enbart någon liten tanke på planering, informationsflöden för att stödja kliniska beslut och 

för att optimera det totala praktiska utförandet. 
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Figur 6: De nio framgångsfaktorerna kategoriserade i 4 områden med information och IT som ”navet”. (Nel-
son et al., 2003) 

 

Författarna beskriver fyra grundläggande principer för att skapa en bra informationsmiljö: 

1. Designa och ge tillgång till en rik informationsmiljö. 

2. Koppla ihop och använd information till att föra samman patienter med personal 

och personal med personal. 

3. Mäta och utveckla kvalitetsmål som speglar grundläggande värderingar och erfor-

derlig kärnkompetens för att förse patienter med service utifrån behov. 

4. Använd information för förbättringar. Mät processer och resultat, återkoppla data 

för ständiga förbättringar. 

En bra informationsmiljö måste skapas och förbättras över tid, genom att till exempel regi-

strera patientdata, samla patienters hälsostatus i förhållande till diagnos, bedöma förändring 

i patientens resultat över behandlingstid. Förutsättningar är grundläggande förståelse för 

karaktär och processer i första linjens arbete och nödvändigheten av att bygga informa-

tionssystem utifrån kärnprocessen och att fånga upp data i alla dess former.  
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5.2 Tidigare forskning 

5.2.1 Sjuksköterskors farhågor om användning av informationssystem 

Lee (2005) har studerat sjuksköterskors farhågor om användning av informationssystem. 

Syftet med studien var att utifrån skrivna kommentarer söka en djupare förståelse för sjuk-

sköterskors farhågor av datoriserad planering av vård. I den tvådelade undersökningen del-

tog totalt 738 sjuksköterskor i Taiwan, varav 202 svarade på del II:s öppna frågor om deras 

generella uppfattning om datoriserad planering av vård. Systemet benämns CNCP-systems. 

Studien visade ett tvärsnitt av sjuksköterskor som hade använt ett datoriserat vårdplane-

ringssystem sedan 1998 vid ett sjukhus i Taiwan. Utifrån kommentarer i tio frågeformulär 

identifierades nyckelord som kategoriserades för att därefter koda resterande svar. Informa-

tionssystemets design var att konstruera vårdplaner med ett visst urval av karaktäristika. Sy-

stemet var begränsat i integreringen av annan medicinsk information, då andra datorer fick 

uppsökas. 

Huvudgrupper som kategoriserades var bland andra: 

� Otillräcklighet med hårdvaran. Kommentarer från sjuksköterskorna var att de fick 

vänta in andra yrkesgrupper för att komma till datorerna. De använde mer tid till 

datoriserad vårdplanering och mindre tid till patienterna. Det kritiska tänkande ef-

terfrågades inte.  

� Missnöje med innehållet, oförmåga till individuell omvårdnad och begränsat inne-

håll för vissa specialiteter. Det saknas relevanta sökord för diagnossättning och be-

skrivning av patienters tillstånd.  

� För dåligt system och ingen systemintegration. System som inte fungerar eller är 

långsamma, ingen sammankoppling med andra system som inom laboratorieverk-

samhet och läkemedel. 

� Policykrav och säkerhetsrisk för integritetskränkning. Opraktiskt att använda för 

svårt sjuka patienter då det blir dubbelarbete och dokumentationen i systemet inte 

motsvarar aktuellt status. Ingen genomgripande strategisk planering. Otillräcklig 

handledning och övning i användning av systemet.  

Synpunkter som framkom om det datoriserade informationssystemet var klagomål över 

tillgänglighet till terminaler och långsamma datorer. Tidigare undersökningar har visat att 

datorer sparar tid åt sjuksköterskor och därmed ökar patienttiden, sjuksköterskorna i denna 

undersökningen upplevde motsatsen. För att implementering och användning av datorise-
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rade informationssystem ska lyckas föreslås att chefer följer upp sjuksköterskors behov 

över tid. En stor utmaning för hantering av datoriserade informationssystem är att lösa 

skillnader mellan användarnas förväntningar och informationsteknologins möjligheter. Med 

väldesignade vårdplaner minskar behovet av fri text. Undersökningen visar att motivering-

en vid implementering av datoriserade informationssystems positiva effekter i form av 

tidsbesparing, användarvänlighet, ökad patienttillfredsställelse och förbättrad omvårdnads-

kvalitet är angeläget. 

5.2.2 En randomiserad utvärdering av ett IT-basererat vårddokumenta-
tionssystem 

Ammenwerth, Eichstädter, Haux, Pohl, Rebel och Zigler (2001) gjorde en randomiserad 

utvärdering av ett IT-baserat vårddokumentationssystem. Studien genomfördes 1998 på en 

psykiatrisk vårdavdelning i Heidelberg, Tyskland där ett pappersbaserat dokumentationssy-

stem med fritext användes. Den innehöll inskrivningsinformation, vårdplanering med åt-

gärder som signerades av varje skift samt en kort sköterskerapport efter varje skift. Ett IT-

baserat vårddokumentationssystem som heter PIK valdes för studien. Det övergripande 

syftet med studien var att jämföra IT-baserad och pappersbaserad vårddokumentation av-

seende tidsåtgång, dokumentationens kvalitet och användarnas acceptans. 

En randomiserad kontrollerad studie genomfördes under 10 veckor med 60 patienter in-

kluderade. En mix av kvantitativa och kvalitativa metoder användes: frågeformulär, inter-

vjuer, självobservation och kvalitetschecklistor. Alla sköterskor på avdelningen dokumente-

rade den tid som de använde för vårddokumentation för varje patient. För att utvärdera 

kvalitetsaspekterna anlitades två externa vårdexperter som granskade journalerna utifrån 

checklistor. För att besvara de två återstående frågorna intervjuades sköterskorna före och 

efter studien enligt vissa frågeformulär som även innehöll frågor om tidsreduktion och kva-

litetsaspekter.  

I resultatet framkom: 

� Tidsanvändning för vårddokumentation: För planering och dokumentation av åt-

gärder samt rapporter var tidsåtgången högre med PIK än med papper. Vårdplane-

ring med papper tog betydligt längre tid än med PIK. I enkäten vid slutet av studie-

perioden svarade sköterskorna att PIK sparade tid för vårdplanering men bara tre 

av dem att det sparade tid för övrig dokumentation. 
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� Kvalitén av vårddokumentation: Vårdexperterna identifierade två huvudproblem: I 

PIK-gruppen var vårdplanerna för långa och ospecifika, i kontrollgruppen var do-

kumentationen inkomplett, svår att läsa och signering saknades. Enkätsvaren från 

sköterskorna visade på samma aspekter. 

� Sköterskornas acceptans av datorer: Acceptansen för datorer var lägre hos en skö-

terska, oförändrad hos två och högre hos fem, skillnaden var inte signifikant. 

� Sköterskornas acceptans av IT-systemet/PIK Sköterskorna bedömde att PIK 

främst var till nytta för vårdplanering och endast delvis för övrig dokumentation. 

� Läkarnas acceptans av IT-systemet/PIK: Fyra av fem läkare på avdelningen besva-

rade enkäten. Tre av dem bedömde att PIK var användbart för dem eftersom de nu 

hade bättre tillgång till vårdrelaterad information och att de nu läste sköterskornas 

dokumentation mer än tidigare. Alla läkare betonade den förbättrade läsligheten. 

Författarna menar att de fann tydliga effekter av IT-stödet, såsom tidsvinst för vårdplane-

ring och förbättrad läslighet. Eftersom studien gjordes på endast en avdelning så bör det 

undersökas vidare om resultaten är överförbara på andra enhet och andra dokumentations-

system. Författarna avslutar artikeln med att påtala behovet av strukturerade utvärderingar 

av nya informationssystem. Utvärderingen bör följa ett protokoll men kompletteras med 

öppna intervjuer för att även fånga upp effekter som inte förutsågs. De är säkra på att nya 

system både har positiva och negativa konsekvenser och att användarnas acceptans är av-

görande för framgången. 

5.2.3 Administrativ teknologi och omvårdnad på en akutmottagning 

En artikel av Sharman (2006) beskriver en kvalitativ studie om sköterskors attityder angå-

ende vårdinformationssystem. Studien genomfördes på en akutmottagning i Canada 2002-

2003. Metoder som användes var observation under 150 timmar som fokuserade på indi-

vid- och gruppinteraktion med systemet och andra teknologier samt åtta semistrukturerade 

intervjuer med sköterskor, sex kvinnor och två män. Intervjufrågorna handlade om skö-

terskornas uppfattning om vårdinformationssystemen, deras definition av vård och deras 

uppfattning om förhållandet mellan vård och teknologi. 

Ett antal teman framkom ur den analyserade datan: 

� Sköterskors negativa uppfattning om vårdinformationssystemen 

� Skillnaden mellan administrativt arbete och patientvård 

� Motsättningen mellan teknologi och vård 
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� Definitioner av vård som betonar emotionell och fysisk närhet mellan sköterska 

och patient 

� Sköterskors ställningstagande om att omvårdnad är en fundamental professionell 

värdering 

Författarens slutsats är att sköterskor inte associerar datautbyte med patientvård eftersom 

datautbyte representerar administrativt arbete som förringar deras professionella fokus på 

kvalificerad konkret vård. Vårdinformationssystemen blir föremålet för detta motstånd ef-

tersom det representerar principer för ”omvårdnad på distans” och underminerar sköters-

kornas styrka som omvårdnadsexperter. Sharman menar också att för närvarande leder inte 

datautbyte till patientvård på grund av att frontlinjepersonalen definierar sitt yrkesutövande 

annorlunda än de som är ansvariga för design och införande av vårdinformationssystemen. 

Det är också viktigt att fråga sig för vem teknologin är avsedd att vara till nytta. Om ett in-

formationssystem är designat för att samla in data för administrativt beslutsfattande kom-

mer inte sköterskorna att vara entusiastiska att föra in dessa data utan belägg för påtaglig 

nytta i direkt patientvård. Slutligen menar Sharman att patientvård grundar sig i kvalificerat 

yrkesutövande av enskilda vårdgivare och att teknologi måste stödja och förhöja detta ut-

övande, inte förminska det. 

5.2.4 Jämförelse i användaracceptans av ett informationssystem på två 
barnmottagningar 

Travers och Downs (2000) menar att litteraturen är överfull med rapporter om IT-baserade 

informationssystems positiva effekter i hälso- och sjukvård genom förbättringar i hur in-

formation är insamlad, lagrad, återvunnen och bearbetad av vårdpersonalen. Traditionellt 

sett har kostnader, nytta och utfall utvärderats. Vissa informationssystem misslyckas med 

att förbättra informationsbearbetning i den kliniska miljön. Ännu värre är det med de sy-

stem som skapar mer problem för användarna än de manuella system det ersätter. Därför 

måste utvärdering av kliniska informationssystem även inkludera mätning av de sociala ef-

fekterna i organisationen. I artikeln presenteras en kvalitativ studie om användares accep-

tans av ett informationssystem som infördes på två barnmottagningar. Båda mottagningar-

na fick jämförbar utbildning, teknisk support och uppföljning. Fem månader efter införan-

det fortsatte mottagning A att använda systemet medan mottagning B hade slutat att an-

vända det på grund av låg acceptans hos användarna. Syftet med studien var att undersöka 

vad som påverkade användarnas acceptans av systemet på de två mottagningarna. Data in-

samlades genom intervjuer med vårdpersonal och IT-personal, observationer i den kliniska 
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miljön och granskning av dokument från införandet. Ett induktivt perspektiv främjade en 

fördjupad studie av individernas uppfattningar om systemets användaracceptans.  

Fem huvudteman avseende användarnas acceptans identifierades:  

� Nytta kontra kostnad av systemet varierade. 

� Organisationskulturen varierade. 

� Skillnader i relationen mellan mottagningen och IT-personalen. 

� Olika erfarenheter efter införandet. 

� Svårigheter att överföra teknologi från ett akademiskt medicinskt center till en pri-

vatmottagning. 

Författarnas slutsats är att skillnaderna i användarnas acceptans för informationssystemet 

hade flera orsaker. Det fanns skillnader i mottagningarnas acceptans av bevisen för syste-

mets effektivitet. Mottagningarnas kultur och ledarskap var påtagligt olika liksom proces-

serna för att främja förändring. 

5.2.5 Läkares acceptans av datajournal 

En kritisk faktor för införande av datajournal (EHR)  har varit läkarnas låga acceptans. Ef-

tersom läkarnas attityd är en nyckelfaktor har deras attityder till datajournal bedömts ett år 

efter implementering. Användare på 14 enheter för poliklinik i Kansas City och inneliggan-

de patienter på ett universitetssjukhus i Chicago undersöktes ett år efter implementering av 

datajournal, genom en skriftlig enkät. Svarsfrekvensen var 36,3 %, totalt 330 svar. Datava-

nan bland läkarna var hög såväl som användaracceptansen av datajournal. Majoriteten av 

läkarna föredrog datajournalen framför pappersbaserad journal och de flesta trivdes med 

att använda datajournalen. Datajournalen ökade möjligheterna för beslut av den behand-

lande läkaren, ökade möjligheterna att kommunicera med andra läkare, ökade läsbarheten 

av dokumentationen och underlättade tillgången till laboratorieresultat. Andra synpunkter 

som framkom var att datajournalen gjorde att arbetsprocessen blev mer effektiv, ökade 

möjligheten för en fullständig dokumentation, sparade tid och ökade säkerheten. Hinder 

för att öka användningen av datajournal var datahastigheten och brist på datorer. 

Ett par begränsningar fanns i studien. Undersökningen gjordes tidigt efter implementering-

en av datajournalen, förbättringar på olika områden har gjorts sedan dess. Dessutom var 

svarsfrekvensen endast 36,3 %. Rent generellt kan antas att icke-respondenter har en mer 

negativ attityd än respondenter. Slutsatser som författarna för fram är att datajournalen 
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måste bli mer läkarcentrerad och anpassas till deras arbetssätt och att en framgångsfaktor är 

att datajournalen bidrar till förbättringar i arbetssättet (Hier, Rothschild, LeMaistre & Kee-

ler 2005).  

5.2.6 En fallstudie om användning av Cosmic 

Enlund (2006) har i en fallstudie studerat användningen av vårdinformationssystemet 

Cosmic. Studien gjordes i Uppsala län som använt Cosmic i sjukhusverksamhet sedan 2004 

och införandet på vårdcentralerna började 2005. 

Det övergripande syftet med studien var att analysera hur vårdarbetet stöds av IT-systemet 

Cosmic med fokus på arbetet som helhet men speciellt på den del av arbetet som innebar 

direkt eller indirekt användning av IT. Datainsamlingen bestod av 16 observationsintervju-

er med användare på fyra vårdenheter. 

I resultatet framkommer att användare av Cosmic är positiva till att använda datorbaserat 

informationssystem men att de inte får tillräckligt stöd av Cosmic för olika arbetsuppgifter. 

Observationsintervjuerna visar att Cosmic har stora brister i sin funktion som stöd i arbetet 

för användarna. Exempel som beskrivs är att systemet inte använder befintlig kunskap om 

den inloggade användaren, användarna tycker att tidboken är svår att arbeta med och att 

det krävs många musklick eller tangenttryck även för mycket vanliga uppgifter. 

Andra problem som framkommer är att samspelet mellan Cosmics gränssnitt och använda-

ren inte stöds tillräckligt, att systemet inte återanvänder befintlig kunskap så att data måste 

fyllas i gång på gång och att överflödig information presenteras för användaren. Ofta beror 

bristen på att IT-stödet inte är tillräckligt anpassat till arbetet på en specifik enhet. 

Konsekvenserna av dessa problem kan vara merarbete, kognitiva arbetsmiljöproblem och 

fara för patientsäkerheten. Bristen på anpassning beror både på systemet i sig och på lokala 

beslut och inställningar i systemet. 

Den huvudsakliga slutsatsen var att användarna inte får tillräckligt stöd av vårdinforma-

tionssystemet då det inte är anpassat för olika arbetsuppgifter och processer. Två möjliga 

orsaker till problemen identifierades: ineffektiv användarmedverkan i utvecklings- och infö-

randeprocess och pilotförsök som var otillräckliga för ett breddinförande. 
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6 Resultat 

Rapportens huvudfrågor handlar om hur vårdpersonalen använder vårdinformationssyste-

met Cambio Cosmic och hur de upplever att Cambio Cosmic fungerar i patientarbetet. I 

resultatdelen har intervjusvaren kategoriserats utifrån intervjufrågor och frågeställningarna. 

Först görs en bakgrundsbeskrivning om vårdcentralen och respondenterna. Därefter redo-

visas sammanställningen av intervjuerna med citat. Till sist beskrivs hur respondenterna 

uppfattar organisationsstödet i användandet av Cosmic. Detta ingick inte i intervjufrågorna 

men framkom på olika sätt ändå. I den valda analysmodellen ingår ledarskap och organisa-

tionsstöd. Dessa aspekter redovisas därför under en egen rubrik i resultatdelen för en bättre 

helhetsanalys. 

6.1 Bakgrundsfakta om vårdcentralen och respondenter 
Vårdcentralen i Markaryd tillhör sjukvårdsområdet Markaryd, i driftenheten Närsjukvården 

i Kronobergs län. Upptagningsområdet är ca 5800 innevånare. På vårdcentralen finns fyra 

distriktsläkartjänster, drygt fyra distriktssköterskor, 2.2 undersköterskor, 1.5 sjukgymnast 

och två sekreterare. Enligt verksamhetschefen är vårdcentralens uppdrag att ge ”första lin-

jens vård”. Under ett år har vårdcentralen ca 6300 läkarbesök, 3700 distriktssköterskebesök 

och 1600 besök till BVC (Barnavårdscentral) och det tas ca 4700 prover. (personlig kom-

munikation verksamhetschef B Rothstein 2007-04-17) Under 2005 slutfördes grundinfö-

randet av Cosmic i närsjukvården (Landstinget Kronoberg 2007 b).  

För fallstudien på vårdcentralen i Markaryd intervjuades två distriktsläkare, två distriktsskö-

terskor och två undersköterskor. Båda distriktsläkarna har mer än 20 års yrkeserfarenhet i 

primärvården. På vårdcentralen i Markaryd har de arbetat 5 respektive 13 år. Deras huvud-

sakliga arbetsuppgifter är patientmottagning samt att besöka äldreboende. 

De två distriktssköterskorna har sju respektive tio års yrkeserfarenhet, hela denna tid i Mar-

karyd. Dessförinnan har de arbetat många år inom olika områden i hälso- och sjukvård. 

Den ena distriktssköterskan arbetar huvudsakligen med telefonrådgivning och mottag-

ningsarbete medan den andra arbetar med barnavårdscentral.  

Undersköterskorna har mer än 30 års erfarenhet i yrket, varav 23 respektive 27 år i primär-

vården i Markaryd. Deras huvudsakliga arbetsuppgifter är provtagning/lab och recep-

tion/kassa.  



 

 27 

Före införandet av Cosmic var datorvanan hos samtliga respondenter obefintlig eller låg, 

exempelvis har en distriktssköterska gått kortare kurser i Word och Excel och en läkare har 

på en tidigare arbetsplats använt datorer i begränsad omfattning i patientarbetet.  

6.2 Kartläggning av arbetsuppgifter i Cosmic 
I intervjun ställdes frågor om vilka arbetsuppgifter var och en utför i Cosmics olika modu-

ler samt vad de känner till om vad de andra yrkeskategorierna på vårdcentralen gör. I tabell 

1 visas respondenternas egen beskrivning av sina arbetsuppgifter i Cosmic. I tabellen fram-

kommer att tidbok, provtagning/lab och journal används av alla tre yrkeskategorierna. Un-

dersköterskorna använder kassamodulen och läkemedelsmodulen används av distriktslä-

karna och distriktssköterskorna. 

När det gäller vetskap om vad de andra yrkeskategorierna gör i Cosmic har respondenterna 

olika god kännedom om detta. Undersköterskorna beskriver en tydlig bild av vilka arbets-

uppgifter de andra yrkeskategorierna har i Cosmic. Distriktssköterskorna ger uttryck för en 

någorlunda god uppfattning om de andras arbetsuppgifter i Cosmic medan läkarna ger en 

mer ofullständig bild.  

Läkarna dikterar journal som skrivs ut i Cosmic av läkarsekreterare varefter läkaren läser, 

rättar och signerar. Distriktssköterskorna skriver journal själva men har möjlighet att dikte-

ra. 

Cambio Cosmic 

 Tidboken 

(Resurs-
planering) 

Kassa 

(Vård-
administration) 

Provtag-
ning/lab 
(Remiss och 
svar) 

Journal 

(Vård-
dokumentation) 

Läkemedel 

(Läkemedel) 

Distrikts- 

läkare 

x  x x x 

Distrikts- 

sköterska 

x  x x x 

Under-
sköterska 

x x x x  

Tabell 1: Respondenternas egen beskrivning av arbetsuppgifter i Cosmic, med egna begrepp för moduler, 
inom parentes Cosmics begrepp.  
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Vid sidan av Cosmic beskriver vårdpersonalen en rad andra IT-stöd för patientarbetet: 

� Röntgen (Kundrad) 

� Mail som används för korrespondens med patienter 

� EKG 

� Baktlab 

� 24 timmarsblodtryck 

� Befolkningsregistret för BVC 

� Kunskapskällor t ex Growing people 

� Tamro blöjbeställning 

 

Vid sidan av Cosmic hanteras även patientuppgifter på papper, vårdpersonalen ger följande 

exempel: 

� APO-dos 

� EKG skrivs ut på papper 

� Pappersremiss för prover som inte hittas i CC 

� Lapp från inskrivningen  

� BVC-journal 

� Remisser, vissa i pappersform (övergår successivt till e-remiss) 

6.3 Cosmic i patientarbetet 

6.3.1 Styrkor med Cosmic i patientarbetet 

En övergripande positiv effekt i patientarbetet är att Cosmic är bra för att kunna söka och 

lätt få fram information. 

”det är ju lätt att få fram information när patienten frågar om nånting, man kan gå och titta.” 

(undersköterska) 

Tillgänglighet till en landstingsgemensam journal beskrivs som en tillgång, att kunna kom-

ma åt och läsa journaler, t ex i länssjukvården är bra både för effektiv verksamhet och pati-

entsäkerhet. Hela närsjukvården har samma journal där all information är samlad vilket un-

derlättar vid t ex semesterstängning. Andra positiva effekter är att blanketter finns lättill-

gängligt, journalen är alltid på plats och att flera kan arbeta med samma patientfall samti-

digt. Dessutom försvinner inte journaler och personalen slipper leta efter dem. 
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” det är inte alls det där springet och letandet efter journaler, det var timmavis förr, hela arbetsda-

gar gick åt att leta journal, alltså en personal som sprang i 8 timmar och bara letade.” (distrikts-

sköterska) 

”…att vi har datajournal och att den alltid är på plats bara vi öppnar burken, det tycker jag är 

positivt. Och mer positivt är ju att journalen är utvidgad nu och vi kan gå in i länssjukvårdens 

journal bara genom ett klick.” (distriktsläkare) 

Vid telefonkontakt med patienter kan personalen direkt ge information ur journal eller 

provsvar och kan boka tider direkt och på så sätt serva patienterna under telefonsamtalet 

med hjälp av Cosmic. Vid receptförfrågan i telefon kan sköterskan se vad som redan är ut-

skrivet och vad som finns kvar vilket innebär minskat jobb för läkaren. 

”sitta där liksom och knappa och få fram detta, det är fantastiskt att få vara med om den förvand-

lingen, det tycker jag är helt underbart.” (distriktssköterska) 

Elektroniska recept lyfts fram som positivt och läkemedelsmodulen är bra för att förhindra 

dubbelmedicinering och missbruk samt är arbetsbesparande vid receptförnyelse för lång-

tidsanvändare av mediciner.  Tillgång till FASS via läkemedelsmodulen är ett stöd i patient-

arbetet, men nackdelen är att det går för långsamt. Tillgång till information om ordinerade, 

givna och signerade läkemedel uppskattas av distriktssköterskan. 

Andra fördelar med Cosmic är att inte behöva skriva in labvärden för hand och att mikro-

biologens prov numera ligger i Remiss och svar.  

”…inte behöva föra över en massa labvärden…som undersköterskan gjorde och sen skulle vi god-

känna att det blev rätt gjort.” (distriktsläkare) 

6.3.2 Svagheter med Cosmic i patientarbetet 

Intervjusvaren genomsyras av att samtliga respondenter gång på gång uttrycker en frustra-

tion över att Cosmic är långsamt, att det tar 15-20 sek att byta vy eller patient. Vid uppgra-

deringar upplevs programmet bli ännu långsammare och dessutom kan någon funktion 

”tappas” som personalen tyckte var bra. Dessutom tar det lång tid att titta på skannade do-

kument som arbets-ekg eller scintigram. Ett annat bekymmer som en undersköterska be-

skriver är att ofta bli ”utslängd” från systemet. Arbetet med Cosmic innebär enligt vårdper-

sonalen mycket klick t ex vid kontaktregistrering av telefonsamtal eller 20-30 klick för att 

ordinera och signera ett läkemedel. Någon uttrycker att klicken också kan ge ökad säkerhet 

genom att man aktivt väljer vilka vyer man öppnar i Cosmic. 
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”Man  får t ex ett provsvar och för att då kunna ta ställning till det så behöver man in i journal-

texten och sen kanske tillbaka till provsvaren en gång till och sen kanske till ett annat ställe och 

då går det ju en massa tid där bara för att jag ska bedöma ett provsvar och sen diktera en liten 

rad.” (distriktsläkare) 

En brist som påtalas är att akutmottagningens läkare inte använder läkemedelsmodulen i 

Cosmic utan fortfarande använder papper och då kan personalen i Markaryd inte se vad 

som givits. En annan brist i Cosmic är att läkemedelsordination från en klinik som ska ut-

föras på en annan måste läggas in där den ska utföras.  

”Om kirurgen ordinerar injektioner mot t ex prostatacancer, det ger man en gång i måna-

den……Då kan dom ju inte lägga in det där för vår del utan det måste våra doktorer göra för det 

ska ske på vår enhet, alltså programmet tillåter inte det.” (distriktssköterska) 

Att Cosmic inte är integrerat med e-dos utan ligger i en annan modul innebär t ex en risk 

att aktuell medicinering i e-dos inte framgår. Ett annat bekymmer är att läkarnas diktat inte 

blir utskrivna snabbt nog vilket medför att aktuell information inte är tillgänglig. Det avise-

rade sparbetinget i Landstinget Kronoberg med personalreduceringar vid införandet av 

Cosmic har enligt en respondent medfört att vid varje diskussion om detta sjunker produk-

tiviteten. En annan synpunkt som framkom var att Cosmic inte medför någon tidsbespa-

ring för någon personalkategori, kanske om några år när allt kommit med, för i början är 

det merarbete. Undersköterskorna beskriver att provtagning tar längre tid idag än med 

pappersremisser. 

Privata vårdcentralers dokumentation går inte att komma åt vilket innebär problem med 

remissvar. Strömavbrott medför bekymmer eftersom ingen reservkraft finns på vårdcentra-

len, därför skrivs rutinmässigt en besökslista ut varje kväll till nästa dag. 

” … det är inte bara tidsvinster utan det är tidsförluster också för att saker är omständliga att 

göra.” (distriktsläkare) 

6.4 Samverkan mellan vårdpersonalen 
Distriktsläkarna uttrycker att de idag har en bättre uppfattning och ser mer vad de andra på 

vårdcentralen gör. Behovet av att kommunicera verbalt är lika stort som innan införandet 

av Cosmic. Det uttrycks också en fara med att man har för mycket kommunikation via da-

torn men samtidigt uppskattas bevakningsfunktionen vid t ex receptförnyelse. 
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”.. så är det ju väldigt nimmt att skicka en sån påminnelse som man sen signerar och efterhand 

som man arbetar undan, i stället för en lös lapp på ett skrivbord.” (distriktsläkare) 

En distriktssköterska menar att det är positivt att kunna läsa varandras anteckningar. Enligt 

en undersköterska har Cosmic inte påverkat samverkan utan vårdpersonalen fortsätter att 

prata med varandra och fråga varandra. En undersköterska upplever att man idag är mer 

upplåst till sina egna arbetsuppgifter och inte hjälps åt lika mycket. 

”….det är inte att man inte vill utan det är att man inte kan”.(undersköterska) 

6.5 Cosmic och vårdcentralens processer 
En förbättring i processerna som distriktsläkarna påtalar är att det blir mindre dubbelarbete 

med remisser eftersom de inte behöver skriva så mycket på remissen när information redan 

finns tillgänglig för mottagaren. Under en övergångstid från pappersremiss till elektronisk 

blir det i stället annat dubbelarbete med remisserna.  

”I vissa perioder kan samma svar komma tre eller fyra gånger, två gånger på datorn och en eller 

två gånger på papper. Ibland kommer man ihåg att man redan har hanterat det men ibland ska 

man då under 17 sekunder leta rätt på journalen för att se att jag redan gjort vid det.”            

(distriktsläkare) 

En distriktssköterska berättar att processer underlättas genom att de kan boka läkartider di-

rekt under telefonsamtal med patienten. För läkarna innebär signering av labsvar merarbete 

i Cosmic eftersom varje enskilt labsvar måste signeras. Tidigare signerades flera samtidigt 

på papper. 

” sen är det ju mycket med signering av vartenda labsvar…, när vi hade pappersvarianten så sig-

nerade vi ju i klump. …Nu får vi trycka på varje blodsocker, hb osv.” (distriktsläkare) 

För undersköterskorna i provtagningen är det viktigt att hela kedjan lägger in proverna rätt 

och brister påtalas i samordningen mellan provtagningsunderlagen från läkare och olika kli-

niker. Provtagning tar idag längre tid än tidigare och samordningen försvåras. En sjukskö-

terska påtalar också liknande problem vid provtagning och blodgruppering som dessutom 

fortfarande hanteras med pappersremisser. 

”Helt plötsligt har du två underlag som nästan är snarlika och vi står ju i ett dilemma, ska pati-

enten sen upp till Ljungby och dom har ordinerat precis samma prover som vi själva då kan det bli 

11 rör helt plötsligt och några svar ska till Ljungby och några ska hit. Så vi har försökt prata 
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med dom (i e läkaren) att man måste kunna gå in i lablistan direkt bara för att titta vilka prover 

man tagit.” (undersköterska) 

” …en provtagning idag tar längre tid än när vi hade pappersremisser.” (undersköterska) 

När det gäller influensavaccination har vårdpersonalen i Markaryd lärt sig använda Cosmic i 

processen. 

”Vi har varit föregångare när det gäller influensavaccinet, vi var dom första som signerade och vi 

gjorde det i Cosmic. Så springer dom med sina lappar. Jag får spel bara jag hör det. För har vi fått 

ett sånt bra program får vi åtminstone lära oss att använda det och ju fortare desto bättre.”       

(distriktssköterska) 

En annan brist i processerna som nämns i intervjuerna, är att det är frustrerande när diktat 

inte är utskrivna när patienten kommer på läkarbesök, vilket medför att informationen inte 

är tillgänglig.   

Distriktsläkarna tycker att Cosmic passar ganska bra på vårdcentralen men att mycket i sy-

stemet upplevs som onödigt för dem. De använder ingen dator inne på undersöknings-

rummet och journalen läses före undersökning av patienten vilket fungerar bra men vissa 

tankar finns om att ha en bärbar terminal eller dator på rummet. De efterfrågar integrering 

av alla system i Cosmic, särskilt nämns EKG och röntgen. 

”…det har ju gått bättre än jag kanske trodde från början att anpassa sig till att arbeta med da-

tor.” (distriktsläkare) 

En distriktssköterska menar att det är en fråga om inställning, att vara öppen och ta emot 

och att det är viktigt att alla gör likadant.       

”har man infört ett system så ska ju alla lära sig det”. (distriktssköterska) 

Personliga inställningar i programmet efterfrågas t ex på BVC där grundinställningen är 19.. 

på personnumret men alla barn på BVC är födda 2000 vilket innebär många onödiga klick. 

Undersköterskorna berättar att rutiner ändrats för att passa Cosmic och hur det passar eller 

inte passar är från fall till fall, de är ju inte själva om systemet, samma finns i hela landsting-

et. De har framfört åsikter om önskemål och förändringar. De försöker lära sig systemet 

”bit för bit” och har bestämt sig för att gilla läget. 

”Jag tycker att vi har ändrat våra rutiner för att passa Cosmic….Därför att tvärtom har ju näs-

tan varit omöjligt. Det är ju ett system som bara finns.” (undersköterska) 
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I vissa fall har vårdcentralen kvar en gammal rutin som idag har ersatts av Cosmic. 

” …. dom skriver en liten lapp och lägger in när patienten är insatt, men den är ju bara till 

malning, för det är ju bara ett hjälpmedel som i sig är onödigt för jag tittar efter på datorn när 

patienterna har kommit….” (distriktsläkare) 

6.6 Cosmic i patientmötet 
Distriktsläkarna tycker inte att det personliga mötet påverkats så mycket av Cosmic. De 

förbereder sig genom att läsa i datajournalen för att ha färska intryck i huvudet och under-

söker och pratar med patienten i ett rum utan dator. Den befarade negativa påverkan har 

uteblivit. Vid telefonkontakt med patienten har Cosmic en positiv effekt eftersom läkaren 

kan ta fram information och utföra åtgärder t ex receptförnyelse och tidsbeställningar un-

der samtalet. 

”Det kan vara en fördel att man inte som man gjorde förr sitter och bläddrar i journalen medan 

man tar anamnes utan att man är fri från det. Sen när man efter undersökning och kanske prov-

tagning sitter med patienten och då bläddrar i datorn och ordnar med recept och såna saker så har 

jag inte upplevt några negativa reaktioner, utan patienterna är väl införstådda, ja många är ju im-

ponerade av hur väl det fungerar…” (distriktsläkare) 

Långsamheten i systemet känns frustrerade, speciellt i kassan och provtagningen enligt un-

dersköterskorna. De känner en frustration när det inte fungerar inför patienten. De säger 

vidare att de försöker ha ögonkontakt med patienten men datorn har ibland tagit över. 

”…ibland känns det som man bara sitter och tittar i datorn och patienten kommer lite vid sidan 

om.” (undersköterska) 

Distriktssköterskorna beskriver bildskärm med patientinformation och patient på samma 

rum som ett möjligt problem ur sekretessynpunkt och funderar på om det kunde bli bra 

genom att ändra lite i rummet. I telefonrådgivningen får distriktssköterskorna ibland före-

komma långsamheten genom att be patienten om ursäkt för att det tar tid. De beskriver 

även att  i telefon kan de ge en bra bild av situationen till patienten, ge bättre service och 

information.  

  ” Det är lättare att ge service.” (distriktssköterska) 

Kraven har ökat från patienter som kommer från lasarettet för provtagning, att provet ska 

tas på det datum som står på remissen och datumet är satt på grund av att det är tvingande 
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i Cosmic. Detta kan krocka med tidsplaneringen i provtagningen. Läkarna berättar att pati-

enten möjligen blivit mer krävande genom att de efterfrågar mer skriftlig information t ex 

sina provsvar och de vill veta vad som finns i datorn och ha det utskrivet. I framtiden kan 

patienterna bli mer krävande när det gäller att förmedla ny kunskap från forskning. Ingen 

av de tillfrågade tycker att Cosmic har bidragit till att patienten blivit mer aktiv 

” Forskningen genererar ju mer kunskap som ger oss mer möjligheter att få fram informationen 

på ett snabbare sätt. Det är klart att patienten vill ta del av det... Men sen hur vi ska hantera 

det som medarbetare... har vi aldrig diskuterat…” (distriktssköterska) 

6.7 Cosmic i förbättringsarbete 
Respondenterna uppger att de inte använder vare sig data eller information från Cosmic i 

förbättringsarbete på vårdcentralen men de tror att andra yrkesgrupper gör det eller att che-

fen kan och gör det. Till viss del framgår det att de själva tar fram enkel statistik för att jäm-

föra med sig själva.  

”Nej, alltså det hinner vi inte, jag vet inte ens hur man gör. Det finns inte utrymme för det i verk-

samheten idag... men jag prioriterar det inte heller, jag prioriterar patienten först.”       (distrikts-

sköterska) 

”… men man kan ju visa, alltså man ser ju idag precis vad vi gör” (undersköterska) 

” vi jämför med vår egen statistik vad vi hade förra året” (distriktssköterska) 

Flera tror att det finns goda möjligheter att använda Cosmic i framtida förbättringsarbete. 

Kunskap har ännu inte förmedlats ut till personalen om hur de själva kan ta ut information 

ur Cosmic för att kunna använda i förbättringsarbete. 

”… när det förhoppningsvis blir så att man får lätt möjlighet att söka ut t ex dom grupper man 

har behandlat med ett visst preparat eller viss diagnosgrupp osv så ger det ju helt andra möjligheter 

till kvalitetsarbete…” (distriktsläkare) 

När det gäller den framtida potentialen i Cosmic framkommer tankar om att alla system 

kan integreras på ett ställe, att Cosmic blir snabbare, att hemsjukvården i kommunen kopp-

las till Cosmic och att Cosmic kan bidra till kvalitetshöjning.  
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6.8 Cosmic och informationslogistik 
Överlag anser vårdpersonalen att de har tillgång till rätt information, vid rätt tid för patien-

tens vård. Patientdata och information levereras snabbare idag än med tidigare pappers-

journal och en stor fördel är att kunna se helheten. En effekt av Cosmic är att patienten i 

telefon kan ges direkt besked om t ex provsvar är inkomna istället för att som tidigare be 

att få återkomma. Undersköterskorna uppger att om de inte hittar rätt information så har 

de alltid möjlighet att gå och fråga för att kunna hjälpa patienten. En viss fördröjning i in-

formationstillgänglighet förekommer om diktat skrivs ut efter flera dagar. Tillgång till in-

formation förutsätter också att vården utförts inom landstingets verksamhet. 

” ….man kan se helheten på ett helt annat sätt och kunna serva patienten med det under telefon-

samtalet….” (distriktssköterska)  

”När det var pappersjournal… kunde det ta flera veckor innan vi fick relevant informa-

tion….nu är det ingen stor fördröjning. Epikriser från slutenvården, så fort den är utskriven så 

kan vi ju titta på den eller lyssna på diktatet om vi vill….” (distriktsläkare) 

”Problem uppstår om det är någon som jag behöver information om som har gått på en privat vård-

central, för då får jag beställa och få ut pappersgrejer som sedan ska skannas här. Problem har jag 

också sett när man på sjukhusen ligger efter med skrivningen för då kan en patient som har varit 

inne för nånting komma och fråga mej efter 14 dar vad resultatet blev och då hittar jag att diktat 

är gjort men inte utskrivet.” (distriktsläkare) 

6.9 Hur vårdpersonalen trivs med att använda Cosmic 
Samtliga respondenter ger uttryck för en positiv inställning till arbetet i Cosmic. Några sä-

ger spontant att de inte kan tänka sig att gå tillbaka till pappersjournaler igen. En del uttalar 

en viss reservation för den upplevda stressen orsakad av långsamheten i systemet. 

”men man blir så oerhört stressad av det här att man inte kan påverka långsamheten och att jag 

tycker att det tar mycket av kontakten med patienten” (undersköterska) 

”Jo, men jag tycker faktiskt det är roligt, det tycker jag.” (distriktssköterska) 

6.10 Cosmic och organisationsstöd 
I intervjuerna ställdes ingen direkt fråga om hur ledarskap och organisation stödjer använ-

dandet av Cosmic. Respondenterna har tagit upp en del aspekter om organisationsstöd i 

sina svar. Personalen beskriver att de framför åsikter om förbättringar i Cosmic, att de blir 

lyssnade på men att de inte kan påverka om och när det blir åtgärdat. Någon tycker att ”de” 
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inte är tillräckligt lyhörda, att det är för omständligt när man ska utveckla någonting. Till-

gång till VIS-support ger bra stöd men de är ibland svåra att få tag på.  

”men jag menar, vi är inte själva om det, du har ju hela landstinget…man får gärna framföra 

sina åsikter, de är aldrig oävna…” (undersköterska) 

Organisationens ambition med en gemensam journal ses positivt av vårdpersonalen på 

vårdcentralen. De påtalar brister ur organisationsperspektiv såsom brister i samordning i 

systemet som t ex inte tillåter ordinationer över enhetsgränser eller att vissa enheter brister i 

följsamhet till gemensamma rutiner. Det framkommer också att Cosmic kan ge mer stöd än 

vad personalen har kännedom om och det finns en insikt om att systemet kan utföra mer 

än vårdpersonalen nyttjar. Organisationen har inte förmedlat tillräcklig kunskap om möjlig-

heterna i Cosmic t ex hur vårdpersonalen själva kan ta ut information för förbättringsarbe-

te. Landstinget Kronobergs sparbeting kopplat till införandet av Cosmic aktualiseras emel-

lanåt och uppfattas negativt av personalen som inte kan se förväntade tidsvinster. 
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7 Analys 
Som utgångspunkt för analysen har en modell från microsystemsteorin översatts och modi-

fierats, se figur 3. Modellen innehåller microsystemsteorins nio framgångsfaktorer indelade 

i fyra huvudområden: Ledarskap, Medarbetarfokus, Utförande/process och Patienter. I 

centrum av modellen finns Information och Informationsteknologi som ett ”nav”. I ana-

lysarbetet kategoriserades de synpunkter som framfördes i intervjuerna under de fyra om-

rådena i modellen, uppdelat på styrkor och svagheter. Synpunkterna från intervjuerna om-

formades därefter till ”microsystemsbegrepp” i olika områden och redovisas i figur 7. I 

modellens nav, som i figur 7 benämns Vårdinformationssystem, kategoriserades de teknik-

aspekter som framkom i intervjuerna.  

 

Figur 3. Microsystemsteorins nio framgångsfaktorer kategoriserade i fyra områden med information och IT 

som ”navet”. Modifierad utifrån Nelson et al 2003 och  landstinget i Jönköpings län (2007) 
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      Vårdinformationssystem 

• Långsamhet i systemet  
• Brister i användbarhet och personlig 

anpassning 
• Behov av integrering av alla system  
• Vid driftstörning ingen vårdinforma-

tion tillgänglig  
• Bristande stöd för samverkan mellan 

enheter 
 

Ledarskap                 Medarbetarfokus 

Ledarskap och organisationsstöd Medarbetarfokus, utbildning & träning, ömsesidigt be-
roende i vårdteamet 

Styrkor   Svagheter Styrkor   Svagheter 

Gemensam journal  

Ambition till samordning av 
system 

Support tillgänglig och lyssnar 

 

 

 

 

 

Tekniska problem åtgärdas 
inte 

Utveckling av Cosmic går 
långsamt 

Bristande samordning i Cos-
mic 

Brister i följsamhet av an-
vändning inom organisatio-
nen 

Ledningen har inte  visat på 
möjlighet i förbättringsarbete 

Sparbeting påverkar 

Positiv grundinställning till 
Cosmic 

Öppenhet i vårdteamet 

Samverkan underlättas 

Synliggör arbetsuppgifter  

Minskar onödig variation 

Tydligare roller 

Stegvis lärande 

Effektivare arbetssätt i vård-
teamet 

Minskad flexibilitet mellan ar-
betsuppgifter och roller  

Minskad verbal kommunika-
tion  

Ineffektivt arbetssätt när 
Cosmic begränsar 

Upplevd stress  

 

 

 

Utförande/process                                                  Patientfokus  

Utförandemönster och processförbättring                        Patientfokus, befolknings- och leverantörsfokus 

Styrkor   Svagheter Styrkor   Svagheter 

Tillgänglighet till samma pati-
entinformation inom hela 
landstinget 

Stöd för dokumentation . pa-
tientarbete och kliniska beslut 

Ökad patientsäkerhet 

Arbetsbesparande 

Används till uppföljning av 
egen verksamhet 

Möjliggör framtida förbätt-
ringsarbete 

Samverkan med andra vård-
givare 

Kan bidra till kvalitetshöjning 

Tidsfördröjning i informa-
tionstillgänglighet 

Tvingande eller bristande an-
passning av rutiner  

Skapar merarbete för vissa 
arbetsuppgifter 

Brister i samordning  

Utebliven tidsbesparing 

Används inte i förbättringsar-
bete  

Brister i följsamhet av an-
vändning på andra enheter 

Styr flöden 

Under en övergångsperiod 
mer dubbelarbete  

Verksamheter utanför lands-
tinget  inte med 

Förbättrad service till patien-
ten 

Patient och läkarmötet blir väl 
förberett 

Effektivare flöden 

Förbättrad information till 
patienten 

Patienten efterfrågar mer 
skriftlig information och se-
naste forskning  

Ögonkontakt med patienten 
kan minska 

Sekretessproblem 

Patienten har inte blivit mer 
aktiv i mötet 

Figur 7. Analys av hur vårdpersonalen beskriver att Cosmic fungerar i patientarbetet, utifrån microsystemste-
orins nio framgångsfaktorer kategoriserade i fyra områden med Vårdinformationssystem som ”nav”. 
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7.1 Analys utifrån microsystemsteorins framgångsfaktorer 

7.1.1 Analys av Cosmics inverkan inom område ”Ledarskap” 

I analysen i figur 7 visas på  styrkor och svagheter  inom området ledarskap. Även om syf-

tet med denna rapport är att beskriva vårdpersonalens upplevelse av hur Cosmic fungerar  i 

patientarbetet framfördes vissa synpunkter avseende ledarskap och organisationsstöd. Mac-

rosystemets ambition med en landstingsgemensam journal ses som en styrka ur vårdperso-

nalens perspektiv i patientarbetet. De uttrycker förväntningar på samordning av de olika sy-

stemen. Macrosystemet stödjer vårdgivarna genom VIS-supporten som lyssnar och är till-

gängliga men vissa åtgärder dröjer eller uteblir.  

Vårdpersonalen ger exempel på bristande samordning och följsamhet i Cosmic vilket kan 

återspegla macrosystemets otydlighet i användardirektiv. De tycker vidare att utvecklingen 

av Cosmic går för långsamt t ex när det gäller integrering av system. Macrosystemet  har 

inte heller förmedlat kunskap ut till microsystemet om vilka möjligheter som finns i Cosmic 

t ex för uppföljning som kan användas i förbättringsarbete.  

Nelson et al. (2002) menar att för grundläggande förändringar i sjukvården fordras syste-

matiskt förbättringsarbete på alla nivåer i systemet. Enligt microsystemsteorin har chefer på 

olika nivåer avgörande betydelse för förbättring på micronivå. Organisationsstöd är därför 

angeläget för att Cosmic ska fungera optimalt i microsystemet. Macrosystemet kan antingen 

var hjälpsamt eller byråkratiskt och båda aspekterna har vårdpersonalen i denna studie i gett 

exempel på.  

7.1.2 Analys av Cosmics styrkor och svagheter inom område ”Medarbe-
tarfokus” 

Den intervjuade vårdpersonalen framför en positiv grundinställning till arbetet i Cosmic 

och har på ett bra sätt anammat uttrycket ”att gilla läget”. Det finns en öppenhet i vård-

teamet som gör att man alltid kan fråga varandra för att lösa problem. Cosmic underlättar 

samverkan mellan vårdpersonal t ex  genom att flera kan arbeta samtidigt med samma pati-

entfall och samverka via läkemedelsmodulen. Arbetsuppgifter synliggörs mellan yrkeskate-

gorier och rollerna blir tydligare. Vårdpersonal hanterar användningen av Cosmic i det dag-

liga arbetet genom ett stegvis lärande. De beskriver också en insikt om att det är viktigt att 

alla använder Cosmic och gör det på avsett sätt, vilket bidrar till att onödiga variationer i 

arbetet kan minska. Telefonkontakter med patienter är ett exempel som lyfts fram i inter-
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vjuerna som visar på att arbetssättet har blivit effektivare för medarbetaren genom att in-

formation finns tillgänglig i Cosmic kan patienten direkt ges svar på frågor.   

En negativ konsekvens av Cosmic är att flexibiliteten mellan arbetsuppgifter och roller 

minskar. Behovet av verbal kommunikation riskerar  att minska om kommunikation via da-

torn tar över. Olika funktioner och inställningar i Cosmic hindrar och begränsar ibland 

medarbetarna att arbeta effektivt och gränsöverskridande. Ett observandum är den stress 

som medarbetarna  upplever av långsamheten i Cosmic. (figur 7) 

Den bild av vårdcentralens arbete som framkommer stämmer väl med microsystemsteorin 

om hur ett vårdteam ska fungera i utförandet av sitt primära arbete, genom att jobba till-

sammans. Personalen har en positiv grundsyn med patientfokus och är öppna och självkri-

tiska (Nelson et al. 2002).  

7.1.3 Analys av Cosmics styrkor och svagheter inom område ”Utföran-
de och process” 

Tillgänglighet till samma patientinformation genom en landstingsgemensam journal  är en 

styrka som återkommande  lyfts fram i intervjuerna. Vårdpersonalen ger också olika exem-

pel på att hur Cosmic fungerar som ett stöd för dokumentation, i  patientarbetet och för 

kliniska beslut t ex genom bevakningsfunktionen, blanketter, FASS, labvärden inskrivna. 

Att journalen alltid är på plats ger en ökad patientsäkerhet och är arbetsbesparande. Vissa 

arbetsuppgifter har effektiviserats genom Cosmic t ex har visst dubbelarbete minskat, elek-

troniska recept spar arbete. Information från Cosmic används till uppföljning av verksam-

heten genom att enkel statistik tas fram för egen jämförelse. Samverkan med andra vårdgi-

vare underlättas t ex när hemsjukvården i kommunen kopplas till Cosmic. Personalen ser 

också möjligheter till framtida förbättringsarbete och att Cosmic kan bidra till kvalitetshöj-

ning. 

Processer i vårdarbetet fungerar inte optimalt orsakat av att vissa rutiner måste anpassas till 

Cosmic, vissa enheter använder inte moduler som planerat eller dubbelarbete uppstår. Bris-

ter finns även i samordning av arbetet t ex när det gäller provtagning. Processen kan störas 

av den tidsfördröjning i informationstillgänglighet som uppstår om diktat inte blir utskrivna 

snabbt nog. Data eller information från Cosmic används inte i processförbättringar på 

vårdcentralen. Positiva och negativa effekter på arbetssättet i processerna har sammantaget 

inneburit att personalen inte upplever att Cosmic är tidsbesparande. (figur 7) 
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Nelson et al (2002) menar att i ett väl fungerande microsystem är information lättillgänglig 

och stödjande. För att uppnå ett perfekt system inom hälso- och sjukvård krävs optimerade 

microsystem, sömlösa gränser mellan enheter och dessutom att de är effektiva och pålitliga. 

Vårdinformationssystem är en del av stödprocessen till kärnprocessen där patientmötet 

sker. Ett framgångsrikt microsystem använder kontinuerligt data för uppföljning av sitt ut-

förande och för förbättring av kvalitet och effektivitet men många microsystem använder 

data utan tanke på planering eller förbättring.  

På vårdcentralen finns förutsättningen för ett fungerande microsystem genom lättillgänglig 

och stödjande information. Ett utvecklingsbehov finns när det gäller samverkan inom mic-

rosystemet och mellan enheter genom Cosmic. Användning av data för processförbättring-

ar förekommer endast i liten utsträckning och behöver utvecklas för att optimera det prak-

tiska utförandet i microsystemet. 

7.1.4 Analys av Cosmics styrkor och svagheter inom område ”Patient-
fokus” 

Cosmic bidrar till förbättrad service till patienten. Det är enkelt att få fram information om 

och till patienten, tider kan bokas direkt i telefon och åtgärder kan göras utan fördröjning 

vilket bidrar till effektivare flöden. Patient och läkarmötet blir väl förberett genom att pati-

entinformation finns lättillgängligt i Cosmic. Eftersom ingen dator finns på undersöknings-

rummet främjas en god patientkontakt. Det personliga mötet har inte påverkats negativt 

men patienten har heller inte blivit mer aktiv i mötet. Patienten efterfrågar mer skriftlig in-

formation t ex provsvar eller kopior på journalanteckningar. 

I vissa patientmöten t ex i kassan kan datorn göra att ögonkontakten med patienten mins-

kar. Långsamheten i Cosmic inför patienten ökar personalens frustration. Sekretessproblem 

kan uppstå med bildskärm och patient på samma rum. (figur 7) 

Microsystemet är den plats där patienter och vårdgivare möts och i mötet upplever patien-

ten hur väl vården fungerar (Nelson et al. 2002). Informationsutbyte är gränssnittet som 

sammanbinder personal med patienter i microsystemet (Nelson et al. 2003). På vårdcentra-

len har Cosmic bidragit positivt till patientmötet genom förbättrad service och information. 

7.1.5 Analys av Cosmic som  informationsnav 

I ”navet” som kallas Vårdinformationssystem i figur 7  redovisas de tekniska aspekter som 

framförts i intervjuerna. På många sätt fungerar Cosmic som informationsnav genom en 
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landstingsgemensam journal där patientinformation finns lättillgängligt. Samverkan under-

lättas mellan vårdpersonal och med andra vårdgivare. Arbetsuppgifter synliggörs och ar-

betssättet har blivit effektivare. Cosmic fungerar som ett stöd för dokumentation, i patient-

arbetet och för kliniska beslut vilket ger ökad patientsäkerhet och är arbetsbesparande. 

Sammantaget bidrar Cosmic till förbättrad service till patienten och ger möjlighet till fram-

tida förbättringsarbete. 

En del påtagliga brister framförs av respondenterna. Framförallt är det långsamheten i 

Cosmic som upplevs som mycket frustrerande och som återkommande påtalas i intervjuer-

na. Det finns också brister i användbarheten t ex många klick och ingen personlig anpass-

ning av programmet. Behov av integrering av alla system är angeläget för vårdpersonalen 

för att informationsflöden ska optimeras. Det finns brister i Cosmics stöd för samverkan 

mellan enheter och ibland styr systemet flöden istället för att stödja.. Vid driftstörning finns 

idag ingen vårdinformation tillgänglig vilket innebär att navet är ”ur funktion”. 

 

I microsystemsteorin betonas vikten av att skapa en rik informationsmiljö som stödjer fun-

gerande microsystem. Informationsutbyte är gränssnittet som sammanbinder personal med 

patienter, personal med personal i microsystemet  och med andra enheter och nivåer. En 

bra informationsmiljö skapas genom fyra grundläggande principer: 

1. Designa och ge tillgång till en rik informationsmiljö. 

2. Koppla ihop och använd information till att föra samman patienter med perso-

nal och personal med personal. 

3. Mäta och utveckla kvalitetsmål som speglar grundläggande värderingar och er-

forderlig kärnkompetens för att förse patienter med service utifrån behov. 

4. Använd information för förbättringar. Mät processer och resultat, återkoppla 

data för ständiga förbättringar. 

En bra informationsmiljö måste skapas och förbättras över tid. De som skapar informa-

tionsmiljön måste ha  förståelse för karaktär och processer i första linjens arbete och bygga 

informationssystem utifrån kärnprocesser (Nelson et al. 2003). 

Utifrån dessa fyra principer har microsystemet på vårdcentralen getts tillgång till en god in-

formationsmiljö genom Cosmic som fungerar för att koppla ihop och föra samman patien-

ter med personal och personal med personal. Service till patienten stöds av Cosmic men in-

formation används inte nämnvärt till mätningar eller till ständiga förbättringar. Det framgår 
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också att påtagliga tekniska brister i Cosmic stör det dagliga patientarbetet och får ett fun-

gerande informationsnav att svikta. 

7.2 Analys utifrån tidigare forskning 
I Lee´s (2005) studie framkom att användarna upplevde otillräcklighet med hårdvaran vilket 

inte påtalades av respondenterna på vårdcentralen i Markaryd. Andra brister som framkom 

i Lee´s studie var avsaknad av systemintegration, att systemet var långsamt, att mer tid an-

vändes  till datorarbete och mindre tid till patienterna samt att innehållet var begränsat för 

vissa specialiteter. Avsaknad av systemintegration och långsamhet i systemet framkom ock-

så som stora problem med Cosmic. När det gäller tidsåtgång för dataarbete så tyckte vård-

personalen inte att Cosmic sparat någon tid, eventuell omfördelning av tid framkom inte i 

intervjusvaren. Ett exempel på begränsning med anpassning för specialiteter var den 

bristande anpassningen för BVC. 

Vårdpersonalen i Markaryd uttrycker en hög acceptans för användandet av Cosmic. Detta 

stämmer delvis med resultatet i Ammenwerths et al. (2001) studie där läkarna hade en god 

acceptans av datorer och där sköterskornas acceptans varierade och en slutsats var att an-

vändarnas acceptans är avgörande för framgången med nya system. Från läkarna noterades 

bättre tillgång till vårdrelaterad information både i Ammenwerths studie och på vårdcentra-

len. Sköterskornas negativa uppfattning om vårdinformationssystem som beskrivs av 

Sharman (2006) överensstämmer inte alls, tvärtemot har vårdpersonalen på vårdcentralen 

en positiv inställning till Cosmic.  

Travers et al (2000) beskriver att det finns en risk att datasystem skapar mer problem för 

användarna än de manuella system de ersätter. På vårdcentralen i Markaryd finns en del 

problem med Cosmic men samtidigt uttrycker personalen att man inte vill gå tillbaka till 

pappersjournal. Relationen mellan vårdenheten och IT-personalen påverkar hur ett system-

införande lyckas (Travers et al. 2000). Dialog finns mellan IT-personal och vårdpersonalen 

i Markaryd men de upplever att de inte alltid får gehör för sina synpunkter och påtalade 

förbättringar uteblir. 

Positiva effekter av datajournalen som beskrivs av Hier et al.(2005) var att läkarna föredrog 

datajournal framför papper, datajournal ökade möjlighet till beslut och ökade möjlighet att 

kommunicera med andra läkare, läsbarheten ökade och tillgång till labresultat underlättades. 

Samtliga  dessa effekter nämns av läkarna på vårdcentralen trots att de till skillnad mot lä-
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karna som Hier at al. (2005) tillfrågade hade mycket låg datavana. Samma upplevda hinder 

med låg datahastighet framkommer både på vårdcentralen i Markaryd och i Hiers (2005) 

studie. 

Både i Enlunds (2006) studie om Cosmic och på vårdcentralen är användarna positiva till 

att använda datorbaserat informationssystem. Många brister framkommer i Enlunds studie, 

som att Cosmic inte ger tillräckligt stöd för olika arbetsuppgifter, att systemet inte använder 

befintlig kunskap om den inloggade användaren och att Cosmic inte är anpassat till arbetet 

på en specifik enhet. Till viss del framkommer dessa brister även i fallstudien på vårdcen-

tralen i Markaryd. En teknisk brist i Cosmic är att det krävs många klick för vanliga arbets-

uppgifter vilket såväl Enlund som personalen i Markaryd påtalar som något negativt, speci-

ellt i kombination med långsamheten i systemet som är ett faktum i Markaryd. I båda fall-

studierna beskrivs konsekvenser av bristerna i Cosmic som t ex merarbete eller arbetsmil-

jöproblem.  

7.3 Analys av informationslogistik i det kliniska microsyste-
met 
Informationslogistik handlar om att rätt information finns tillgänglig för rätt person, på rätt 

plats,  i rätt tid och till rätt kostnad. Överlag anser vårdpersonalen på vårdcentralen att de 

har tillgång till rätt information, vid rätt tid för patientens vård. Vid analys av resultatet som 

helhet kan konstateras att: 

� Rätt information finns tillgänglig för vårdpersonalen till stor del inom Cosmic men 

även genom andra IT- system och pappershantering. 

� Rätt person har i stort sett tillgång till aktuell information. I vissa fall beskriver persona-

len att de frågar varandra om de inte hittar informationen själva.  

� Rätt plats innebär att information finns tillgänglig  på vårdcentralen i Markaryd genom 

Cosmic eller andra system förutsatt att vården bedrivits inom landstinget Kronoberg 

� Rätt tid är ett problem på vårdcentralen då långsamheten i systemet och de många 

klicken fördröjer tillgången till information. Fördröjning vid utskrivning av läkardiktat 

framkommer som ett annat hinder i informationstillgång. 

� Rätt kostnad: Ekonomiska aspekter framkommer inte i fallstudien men respondenterna 

påtalar att Cosmic inte hittills inneburit tidsvinster för personalen.  
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8 Slutsatser 

� Vårdpersonalen i Markaryd använder Cambio Cosmics moduler för vårddoku-

mentation, tidbokning, kassafunktion, provtagning och läkemedel. Utöver 

Cosmic används även flera andra IT-stöd och papperssystem i patientarbetet. 

� Vårdpersonalen upplever att Cosmic fungerar som stöd i patientarbetet, men att 

tekniska brister är ett hinder i användningen. Vårdpersonalen efterfrågar ett 

snabbare system, systemintegrering och mer personliga anpassningar.  

� I vårdprocessen är tillgången till en landstingsgemensam journal en styrka. Sam-

verkan mellan vårdpersonal och med andra vårdgivare underlättas. Cosmic bi-

drar till ett effektivare arbetssätt i vårdteamet.  

� Patienten kan ges en förbättrad service och information. Patient- och läkarmö-

tet blir väl förberett och har inte påverkats negativt. 

� Överlag anser vårdpersonalen att de har tillgång till rätt information för patien-

tens vård. För att ha tillgång till information i rätt tid krävs förbättringar.  

� Cosmic används inte i förbättringsarbete på vårdcentralen, men viss informa-

tion används till uppföljning av egen verksamhet. 

� Vårdpersonalen på Markaryds vårdcentral ger uttryck för en positiv inställning 

till arbetet i Cosmic trots låg eller ingen tidigare datavana. 

9 Diskussion  

9.1 Metoddiskussion 
För denna studie valdes en kvalitativ metod eftersom fokus var på hur vårdpersonalen upp-

fattar och tolkar sin verklighet i det sammanhang de befinner sig. Fallstudiens avsikter att 

vara deskriptiv stämmer överens med vår avsikt att beskriva en praktisk verklighet. Syftet 

med vår fallstudie var att beskriva vilka konsekvenser införandet av ett vårdinformationssy-

stem har för ett kliniskt microsystem i vårdens frontlinje där patienter och personal möts. 

Utifrån detta syfte valdes fallstudien som en lämplig metod för att beskriva en företeelse, ge 

insikter och fokusera på process, förståelse och tolkning (Merriam 1994). 
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Fallstudien visade sig vara en väl fungerande metod eftersom den möjliggjorde en helhets-

inriktad beskrivning och analys av vårdpersonalens upplevelser av användning av vårdin-

formationssystemet Cosmic i patientarbetet. En brist var att studien begränsades till enbart 

vissa kategorier ur vårdpersonalen. Det hade varit intressant att fördjupa studien genom att 

genomföra intervjuer med annan personal på vårdcentralen som t ex läkarsekreterare. Or-

saken till detta var dels den valda avgränsningen till vårdpersonal med direkt patientarbete 

och även en begränsad tidsram. Tiden var otillräcklig för att göra en riktigt tät och fyllig be-

skrivande fallstudie, vilket Merriam (1994) menar kan utgöra en begränsning. Om tiden 

hade funnits hade det varit intressant att beskriva konsekvenserna av Cosmic ur andra per-

spektiv t ex ledningens upplevelser både på micro- och macronivå. Patientperspektivet ge-

nom intervjuer med patienter hade också berikat studien. Intervjuer med patienter hade 

dock fordrat ett godkännande av en etisk kommitté vilkas nästa sammanträde låg för sent i 

tiden för genomförande av vår studie. Ett annat intressant perspektiv att belysa är IT-

personalens syn på hur Cosmic fungerar i vårdarbetet vilket kan vara aktuellt att undersöka 

i en framtida studie. En jämförelse mellan olika intressenters perspektiv på ett vårdinforma-

tionssystem hade varit intressant att göra ur ett helhetsperspektiv och skulle kunna vara av 

intresse för framtida forskning om användning av vårdinformationssystem.  

En risk i en fallstudie är att beskrivning och tolkning överförenklas eller överdrivs (Merri-

am 1994) vilket oavsiktligt kan ha skett i denna rapport och eventuella sådana övertolk-

ningar beror i så fall på författarna.   

I kvalitativ forskning studeras hur människor upplever sin verklighet vilket har betydelse 

för validitet eller giltighet dvs. i vilken grad resultatet stämmer överens med verkligheten 

(Merriam 1994).  Det innebär att resultatet i denna studie är valid utifrån de förutsättningar 

som gällde vid intervjutillfället. Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan 

upprepas (Merriam 1994). För vår fallstudie innebär det att den kan upprepas på liknande 

sätt  utifrån vår beskrivning av metoden men resultatet blir med stor säkerhet annorlunda 

eftersom förutsättningarna hela tiden förändras för människorna som beskriver sin verklig-

het. 

Grunden för valet av litteratur är den kurslitteratur som förekommit under magisterutbild-

ningen i informationslogistik. Det har inneburit att det har styrt vår avgränsning av teori för 

denna studie. Sökningar i några av kursledningen rekommenderade databaser komplettera-

de litteraturen med ytterligare lämpliga artiklar. Den teoretiska referensramen kunde ha 
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breddats genom vidare sökningar inom ämnesområdet men en begränsning behövdes ut-

ifrån vår tidsram och rapportens omfattning. 

Intervju valdes som undersökningsmetod. Den var delvis strukturerad vilket visade sig fun-

gera bra i intervjusituationen eftersom frågorna kunde anpassas och förtydligas vid behov. 

Ordningsföljden på frågorna kan ha haft betydelse för respondenternas svar. En intervju är 

ett tillfälle för respondenten att reflektera över sina synpunkter och därför kan svaren på de 

frågor som ställs i slutet av intervjun vara influerade av de reflektioner som gjorts under ti-

den. Som exempel på detta kan den avslutande intervjufrågan om personalens trivsel med 

Cosmic påverkats av de svar som gavs tidigare i intervjun.  

Det etiska förhållningssättet gentemot respondenterna innebar att deras namn inte skulle 

anges i resultatet och en överenskommelse vid intervjuernas start innebar att respondenter-

na informerades om att citat med yrkestillhörighet kunde användas. Eventuella fel- eller 

övertolkningar av citat beror på författarnas begränsningar. Det är enbart författarna som 

har hört intervjuer, skrivit och läst utskrifterna. 

Andra aspekter som kan ha påverkat intervjuerna var att de genomfördes på respondenter-

nas arbetsplats, på arbetstid vilket kunde ha inneburit att de hade svårt att koppla bort job-

bet och fokusera på frågorna. Detta märktes dock inte alls utan samtliga respondenter var 

mycket tillmötesgående och svarade med engagemang på de ställda frågorna. Det var även 

positivt att övrig personal på vårdcentralen respekterade att intervjupersonerna fick vara 

ostörda under intervjuerna.  

Förutsättningen för resultatet var att intervjuerna spelades in och skrevs ut ordagrant. Trots 

tidskrävande utskrifter var det nödvändigt för att kunna sammanställa och kategorisera sva-

ren. Analysen är enligt Backman (1998) det svåraste momentet i kvalitativ forskning vilket 

författarna bekräftar. Att organisera, strukturera och tolka den insamlade informationen var 

tidskrävande och mycket omfattande. Den analysmodell som utformades, föregicks av  fle-

ra revideringar och fungerade väl för vårt analysarbete. 

Microsystemsteorin valdes som referensram och analysmodell därför att dess grundläggan-

de synsätt är så tilltalande och stämmer väl med våra värderingar utifrån en helhetssyn på 

vården. Grundläggande antaganden är att microsystemen består av de personalgrupper i 

vårdens frontlinje som när de fungerar väl möter både patientens och personalens behov 

på ett optimalt sätt och att utfallet från macrosystemet aldrig kan bli bättre än de microsys-



 

 48 

tem det är uppbyggt av (Nelson et al 2002). I microsystemsteorin poängteras att informa-

tion och informationsteknik är centralt för framgång och topputförande (Nelson et al 

2003) och därför passade modellen väl in på denna studie av ett vårdinformationssystem i 

vårdens frontlinje.  

9.2 Resultatdiskussion 
Det framkommer i resultatet att utöver Cosmic används även flera andra IT-stöd och dess-

utom olika papperssystem. Vårdpersonalen efterfrågar systemintegrering eftersom använd-

ning av uppdelade system är komplicerat och tidskrävande. Viss integrering planeras i det 

fortsatta införandet av Cosmic t ex av röntgen. Systemintegrering har hög angelägenhets-

grad ur användarperspektiv i den fortsatta implementeringen av Cosmic i landstinget Kro-

noberg. 

I resultatet framkommer att Cosmic är ett stöd för vårdpersonalen i patientarbetet och de 

är förvånansvärt positiva till användning av Cosmic trots en hel del tekniska problem. De 

uttalar ingen önskan om att gå tillbaka till pappersjournal. Vid införandet var vårdpersona-

lens datavana låg eller obefintlig och det är förvånansvärt att de trots detta hanterat infö-

randet och den dagliga användningen av Cosmic på ett så berömvärt sätt. Långsamheten i 

systemet är det som påtalas upprepade gånger och upplevs väldigt frustrerande. Att Cosmic 

är särskilt långsamt på vårdcentralen i Markaryd bekräftas av IT–samordnare (personlig 

kommunikation B. Lundvall 070326) och att åtgärder har gjorts utan att långsamheten har 

förbättrats. Eftersom fler och fler arbetsuppgifter ska utföras i Cosmic och det redan idag 

går för långsamt och trögt måste systemet bli snabbare för att användarna inte ska tröttna. I 

annat fall finns allvarliga risker i form av ”teknostress” och en dålig arbetsmiljö. Att för-

bättra prestandan i Cosmic är därför en angelägen åtgärd för macronivån att genomföra för 

att micronivån ska kunna prestera optimalt. Enligt Nelson et al 2002 fordras systematiskt 

förbättringsarbete på alla nivåer i systemet för grundläggande förändring. För att använd-

ningen av Cosmic ska fungera på micronivå är det nödvändigt att macronivån agerar med 

konkreta förbättringar utifrån påtalade brister eftersom användarna inte har någon möjlig-

het att påverka detta själva. Ett macrosystem som inte stödjer första linjen riskerar bristan-

de förtroende och en stagnerad utveckling. 

Det är förvånansvärt att vårdpersonalen som intervjuades trots låg datavana var väldigt po-

sitiva till att använda Cosmic. En tänkbar förklaring till detta kan vara att personalen såg 

nyttoeffekterna med ett gemensamt vårdinformationssystem och att detta övervägde brister 
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och svårigheter. En annan förklaring kan vara att på vårdcentralen i Markaryd har man inte 

använt andra program för datoriserad patientjournal innan införandet av Cambio Cosmic 

och därför hade personalen inte något annat program att jämföra med. Att behöva byta 

program och ”lära om” är förmodligen väldigt frustrerande för användarna och för att ac-

cepteras måste förbättringarna vara väldigt påtagliga för den enskilde användaren för att 

vara värt mödan. 

Cosmic bidrar till ett effektivare arbetssätt i vårdteamet men samtidigt minskar flexibiliteten 

mellan arbetsuppgifter. För undersköterskorna har arbetsuppgifter förskjutits från journal-

letande till lab där provtagning idag är mer tidskrävande än tidigare. Här finns ett påtagligt 

behov av processförbättring både i arbetssätt och i Cosmic. 

För att informationslogistiken på vårdcentralen i Markaryd ska optimeras krävs en del för-

bättringar t ex att läkardiktat ska finnas tillgängliga utan fördröjning. Här finns anledning att 

se över logistik, schemaläggning och teknik. En av respondenterna förslog under intervjun 

att utskrift av diktat kan ”outsourcas” till Indien och därmed utföras nattetid!  

En brist som påtalas av vårdpersonalen i Markaryd är dålig följsamhet i organisationen till 

fastställda rutiner. Från ledningshåll fordras bättre styrning av följsamhet till fastställda ru-

tiner för att trygga patientsäkerhet och optimal nytta med Cosmic. 

Att data eller information från Cosmic inte används i förbättringsarbete på vårdcentralen 

kan bero på att implementeringsprocessen fortfarande pågår. Det framgår att fokus hos 

vårdpersonalen är på att få det dagliga patientarbetet att fungera framför framtida utveck-

ling. Framöver är det av största vikt att ledningsansvariga ger kunskap om den potential för 

förbättringsarbete som finns att hämta genom Cosmic.   

För topputförande i ett kliniskt microsystem har Nelson et al (2002) presenterat nio fram-

gångsfaktorer i fyra huvudgrupper där en förbättring inom ett område kan påverka de 

andra. Resultatet i vår fallstudie visar att införandet av ett vårdinformationssystem i ett mic-

rosystem inneburit förändringar inom alla fyra områdena. De flesta förändringar blev till 

det bättre medan andra varit negativa för microsystemets utförande. I huvudsak gäller detta 

teknikfrågor som åligger macrosystemet att hantera. Genom att lösa dessa kommer kvalite-

ten i microsystemets patientarbete att kunna förbättras ytterligare för att möta och överträf-

fa patientens behov och förväntningar. 
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Vid generalisering ställs frågan hur säkert resultatet från studien gäller för en större popula-

tion, grupper, miljöer eller processer (Backman 1998). De slutsatser som framkommit i 

denna rapport anser vi är generaliserbara för patientarbete på vårdcentraler där Cambio 

Cosmic används och ingen datoriserad patientjournal använts tidigare. Det gäller framför-

allt för landstinget Kronoberg men kan även gälla för andra landsting som använder vård-

informationssystemet Cosmic. 

9.3 Rekommendationer 
Sammanfattningsvis kan följande rekommendationer ges till: 

- Macrosystemet på landstingsnivå och i samarbete med IT-utvecklare internt och externt: 

� Förbättra hastigheten i Cosmic snarast! 

� Fortsätt integreringen av IT-stöd för patientarbetet! 

� Visa vårdpersonalen Cosmics möjligheter både i patientarbetet och för förbätt-

ringsarbete! 

� Följ upp och förbättra följsamheten till gemensamma rutiner! 

� Utveckla Cosmic så att mer personlig eller lokal anpassning kan göras för att öka 

användbarheten! 

� Förbättra informationslogistiken så att information finns på plats i journalen utan 

fördröjning! 

� Säkerställ driftsäkerhet i systemet genom reservkraft och/eller reservrutiner! 

- Microsystemet på vårdcentralen i Markaryd: 

� Se över lokala processer och rutiner och anpassa till Cosmic (t ex i labb och lapp 

från inskrivningen)! 

� Börja använda data och information från Cosmic i förbättringsarbete! 
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          Bilaga 1 

2007-03-08 

 

 

Hej! 

 

Vi är två personer som arbetar i Lt Kronoberg, en sjukgymnast och en sjuksköterska.        

Vi studerar informationslogistik som breddmagisterutbildning på CIL (Centrum för Infor-

mationslogistik i Ljungby) och gör nu vårt examensarbete. Det handlar om vårdinforma-

tionssystemet Cambio Cosmic. Vi kommer därför till vårdcentralen i Markaryd 15-16/3 för 

att intervjua dig och några andra i personalgruppen om hur ni upplever att Cosmic fungerar 

i patientarbetet.  

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

 

Lena Nazzal  Agneta Ryberg 
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Bilaga 2 

Intervjumall fallstudie vårdcentral 

Introduktion 

Vi är två personer som arbetar i Lt Kronoberg, en sjukgymnast och en sjuksköterska.  Vi 
studerar informationslogistik som breddmagisterutbildning på CIL (Centrum för Informa-
tionslogistik i Ljungby) och gör nu vårt examensarbete. Det handlar om vårdinformations-
systemet Cambio Cosmic. Vi kommer därför till vårdcentralen i Markaryd 15-16/3 för att 
intervjua dig och några andra i personalgruppen om hur ni upplever att Cosmic fungerar i 
patientarbetet.  

Vi kommer att spela in samtalet på band och skriva ut det själva. I rapporten kommer vi 
inte att ange ditt namn men däremot din yrkestitel och vårdcentralens namn. Vill du ta del 
av den färdiga rapporten så kommer vi att skicka den till Birgitta Rothstein. 

Huvudfråga: Hur upplever du som vårdgivare att CC fungerar i ditt patientarbete? 
Berätta, beskriv, ge exempel……. 

Bakgrundsfrågor:  

� Yrke 
� Antal år i yrket 
� Antal år i primärvård 
� Antal år på VC Markaryd 
� Huvudsakliga arbetsuppgifter på VC 
� Datorvana innan CC 
 

Bakgrundsfrågor om CC på VC: användning, vem gör vad   

Vad använder du CC till? 

Vem gör vad i CC här på VC? 

Vilka delar/moduler av CC använder du? 

Diktera eller skriva själv? Gäller läkare, ssk, usk? 

Används andra vårdinformationssystem, IT eller papper? 

CC i patientarbetet  

Hur upplever Du att CC fungerar i ditt patientarbete? Beskriv! Berätta, ge exempel! 

Vad är bra med CC i patientarbetet? Vad är mindre bra med CC i patientar-
betet?  

Hur är CC ett stöd i patientarbetet? Beskriv! Hur stöder CC beslutsfattande i 
patientarbetet? 

Hur är CC ett hinder i patientarbetet? Beskriv! 

Hur påverkas samverkan med annan vårdpersonal av CC? Varför? 
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Hur passar (fit) CC till arbetssättet på VC?  Vad kan förbättras (med CC eller 
arbetssätt) för att patientarbetet ska fungera bättre?  (tekniska problem, till-
gång till hårdvara, vårdprocesser) 

Hur stöder teknologin processer här på VC? Hur stöder teknologin CC mel-
lan ex lab, rtg? Finns spilltid, omarbete, dubbelarbete, frustration vid dagens 
slut? 

CC i patientmöte  

Hur påverkas patientmötet (personligt eller i telefon) av CC? Varför? Beskriv! Exempel! 

Hur fungerar CC i patientmötet? I undersökningsrum, provtagning, tidsbok-
ning, kassa/reception, telefon, samtal 

Bidrar CC till att patient blir aktiv? 

Blir patienten mer krävande? 

CC i förbättringsarbete  

Används CC i förbättringsarbetet/kvalitetsarbete (riktat mot patient)? Hur? Beskriv? 

Tror du att det kommer att kunna användas i framtida förbättringsarbete? 
Hur? 

Vilken potential eller möjligheter ser du med CC i patientarbetet?  

Informationslogistik  

Har du tillgång till rätt information vid rätt tid för patientens vård? Ja eller nej, varför??? 

Levereras patientdata och info i rätt tid? 

Slutfråga  

Hur trivs du med att jobba med CC? Teknik- vård jämföra? 
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