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    April, 2006 
 
 

Förord 
 
Nationell IT-politik kontra nationell datajournal – vilket intressant ämne! 

 
Jag vill börja med att tacka min handledare Lars Zanderin som ofta haft stort material att 
läsa på kort tid men ändock har tagit sig tid att komma med synpunkter, tips och råd 
samt mer handfasta instruktioner.  
 

Jag har haft förmånen att få undersöka detta ämne precis när ny mark bryts och nya 
områden tas in. Kommuner och Landsting skall samarbeta, huvudmannen ser ut att för-
ändras, en mer koncentrerad ledning tar plats och i allt detta skall patienterna få ökad 
makt. Lagar måste skrivas om och personal utbildas, IT-tekniker får huvudbry för mer än 
40-talet datasystem skall bli kompatibla, en ny webbportal skall inrättas och Socialstyrel-
sen upprättar nya kontrollmetoder med avseende på kvalité. En ny typ av segregation 
anas – den tekniska inom informationssamhället. 
 

Det blir allt tydligare att vi faktiskt är ett medlemsland i Europeiska Unionen för med 
den nationella IT-strategin följer vi redan givna direktiv i EU-kommissionens handlings-
plan beträffande e-hälsa. 

 
I denna studie har jag studerat nationell och internationell IT-politik. Det har varvats 

med praktisk empiri vid ett strategiskt införande av dels en ny ledning, en ny organisation 
och i slutändan en helt ny datajournal vid ett universitetssjukhus. Detta för att spegla alla 
de enskilda små moment som ingår i ett helt nytt strategiskt införande. Betänk då alla 
övriga moment som skall till för att få en ny, nationell datajournal funktionsduglig – för 
alla. En webbportal skall skapas som skall passa alla användare och intressenter. Alla 
datasystem som ingår skall integreras fullt ut och huvudmännen – som tidigare fått råda i 
ensamt majestät – skall nu samsas både om det rent praktiska ansvaret och även över 
det ekonomiska. Det blir inte längre möjligt att köpa in egna datasystem. Att sedan kon-
trollen över allt detta skall flyttas upp en nivå, och ibland kanske flera nivåer – kan vara 
svårt att inse men om något år är vi där. 

 
Det ter sig inte konstigt att samhället bör förändras med dess invånare och när vi vän-

tar stora pensionsavgångar de närmaste åren blir den tekniska supporten och förenk-
lingarna genom att använda sig av en resurssnål webbportal inom vården – helt självkla-
ra.  

 
Den enda fråga man kan ställa sig är – varför har detta inte skett tidigare?? 
 

Berit Edvinsson 
Växjö universitet 
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Abstract 
 
In the society of information that we live in the knowledge of computers and computer 
system will have a greater influence than we may think. Discrimination is no longer ex-
clusively a term that indicates lesser understanding of different cultures, the discrimina-
tion that is at hand will be between “the have and the have-nots”.1 

This study is about the strategic methods and considerations that is of importance for 
planning, organizing and finally implement the work with national computer based patient 
documentation. The strategic planning has been done over a period of time where differ-
ent actors all had their share of influence. The cost seems to be endless since it has in-
creased after the actual program, in this case, Cosmic from Cambio Healthcare, entered 
the scene of healthcare. Politicians wanted to cut the cost and increase security for pa-
tients but the scene was somewhat different from the planning. When 33 people lost their 
job in Uppsala and the program needed to be profiled by the users to fit each section – 
the protest came in a never ending flood. 

The company that launched Cosmic has contract with seven districts and increasing – 
already looking for the European market. Politicians plan for a society with greater com-
puter knowledge amongst the people and hope that lesser people can do the same work 
as today, or even more. Somehow forgetting that not everyone is used to computers, not 
everyone will have the chance to learn all the details in this new tool and therefore loos-
ing the benefits from it and will be “the have-nots”. The other half of society that welcome 
a computerized life with high speed access to information at all time will enjoy a more 
controlled life, since every step of the way is watched. But at the same time they will get 
all the information that they want – and even more, they will explore the world if not in 
real – from the computer screen. They will participate in network that will help in educa-
tion, knowledge, work offerings and so on. They will be “the have”. 

This is a new paradigm we fly into with a strong need for new discrimination laws, the 
knowledge discrimination, the social discrimination and the elite way of separating 
worlds.  It may come as a reaction to this that a concentrated centre for discrimination in 
Sweden are being planned for – not separate as it used to be. Since no matter what we 
want – the differences between knowing and not knowing will draw a new type of border 
between people, a border that goes straight through the united Europe, dividing people in 
a very unethical way – the have and the have-nots. 

 
 
 
Berit Edvinsson, Stockholm, 11th of June, 2006 
kincaid@hotmail.com 
 

Key words: strategic-organisation-implements-medical report- paradigm-discrimination 
 

                                                 
1 McRae (1994) och Rifkin (1995) 
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Sammanfattning 
 
I det informationssamhälle som vi lever i kommer kunskapen om IT, datorer och datasy-
stem att ha större påverkan och inflytande än vad vi tror. Diskriminering är inte längre 
enbart en term som visar på en mindre förståelse av skilda kulturer, den diskriminering 
som nu gör intåg kommer att vara mellan “the have and the have-nots”.2  

Denna studie handlar om de strategiska metoder och hänsynstaganden som är av vikt 
för planering, organisation och till slut implementering av arbetet med en nationell data-
journal. Under tiden det strategiska planerandet har utförts har olika aktörer deltagit och 
påverkat arbetet. Kostnaderna verkar ändlösa eftersom de ökade sedan det aktuella 
programmet, Cosmic, från Cambio Healthcare, infördes inom vården. Politikerna ville 
minska kostnaderna och öka säkerheten för patienterna men resultatet blev ett annat än 
vad planeringen visade. När 33 personer förlorade sina arkivarbeten i Uppsala och jour-
nalprogrammet behövde anpassas av användarna för att passa den egna enheten – då 
kom protesterna i en aldrig sinande ström. 

Företaget som marknadsförde Cosmic har kontrakt med sju län och mer kommer att 
följa då företaget redan planerar att marknadsföra sig på den Europeiska marknaden. 
Politikerna planerar för ett samhälle med ökad datakunskap bland medborgarna och 
hoppas att färre människor skall kunna göra samma arbete som utförs idag, kanske till 
och med mer. De glömmer att alla människor inte har datavana och dessa kommer inte 
att ha en chans att lära sig alla detaljer i detta nya verktyg och därigenom förlora alla för-
delar – de blir ”the have-nots”. Den andra halvan av befolkningen som välkomnar ett da-
tabaserat liv med snabb tillgång till information vid alla tillfällen kommer att få njuta av ett 
mer kontrollerat liv, eftersom varje steg är bevakat. Samtidigt kommer de att få all infor-
mation som de vill ha – ja, till och med mer. De kommer att utforska världen, om inte i 
IRL (In Real Life) så via dataskärmen. De kommer att ingå och delta i nätverk som funge-
rar som stöd och hjälp vid utbildning, kunskap, erhålla erbjudanden om arbete och så 
vidare. De kommer att vara ”the have”. 

Det här är ett nytt paradigm som vi flyger in i som har ett starkt behov av nya diskrimi-
neringslagar: kunskapsdiskrimineringen, den sociala diskrimineringen och elitens väg att 
separera världar. Måhända är det som en konsekvens av detta som de olika diskrimine-
ringsombudsmännen skall samsas under ett tak och bilda en enhet, inte separata som 
det varit fråga om tidigare. För oavsett vad vi vill ha – så kommer skillnaderna mellan att 
veta och att inte veta att dra en ny typ av gräns mellan människor, en gräns som går rakt 
igenom det förenade Europa, och som kommer att dela människor på ett mycket oetiskt 
sätt i – ”the have and the have-nots”. 
 
 
Berit Edvinsson, Stockholm, 11 juni, 2006 
kincaid@hotmail.com 
 
Nyckelord: strategi-organisation-implementering-datajournal-paradigm-diskriminering 

                                                 
2 McRae (1994) och Rifkin (1995) 
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1 IT-politik för sjukvården 
I detta kapitel redogörs för formalia i uppsatsen. Aktuell bakgrund, syfte med frågeställningar och vilken 
metod som används tydliggörs i detta kapitel. Jag redogör för aktuell avgränsning, disposition samt ger 
en förklaring över aktuella förkortningar och nyckelord. 
I denna uppsats vill jag ta ett steg ifrån den sjukhusvärld jag tidigare arbetat i för att istället studera hur 
ett stort IT-projekt strategiskt planeras – införandet av en nationell, digital patientjournal i Sverige. Ett 
projekt i denna omfattning och som initierats politiskt kommer att påverka alla som lever i samhället. 
Socialdepartementet författade en nationell handlingsplan för utveckling av hälso- och sjukvården Ut-
maningar i framtidens hälso- och sjukvård, prop 1999/2000:149. I rapporten beskrivs hur hälso- och 
sjukvårdens grundläggande struktur och inriktning skall ske. Olika brister i samverkan mellan olika delar 
av hälso- och sjukvården påtalas där vården är i behov av utveckling med avseende av patientens be-
hov av information, delaktighet och inflytande.3 

 Vi tar ett kliv in i ett virtuellt samhälle på mer än ett plan, inte bara deklarationer sköts via internet, 
snart kan även patienter, via internet, läsa vad läkaren dokumenterade efter deras besök. Syftet är att 
patienternas möjlighet till delaktighet i vården skall ökas. 

Den geografiska placeringen blir alltmer flexibel och detta IT-projekt möjliggör en virtuell hälso- och 
sjukvård där patienter även kan ha en nära kontakt med vården trots geografiska avstånd. Detta ställer 
givetvis höga krav på säkerhet men även på kunskap hos patienterna. Med detta projekt ser jag steget 
igenom paradigmskiftet på flera nivåer – från den analoga världen till den digitala. Jäms med alla förde-
lar ser jag även införandeproblem: 

 
 Hur skall de som aldrig har använt en dator kunna erhålla samma möjlighet till insyn i sin jour-

nal? 
 Hur upprätthålls sekretessen eller skall även den förändras? 
 Vad händer vid en stor serverkrasch eller ett strömavbrott då helt plötsligt journalerna och prov-

svaren ej längre kan nås? 
 Vilket system är bäst lämpat? 
 Den största frågan är kanske vad den enskilde patienten anser om att personliga journaluppgif-

ter får så stor tillgänglighet? 
 Vad händer med den etiska aspekten av det hela – har den bäring vid implementeringen? 

 
Projektet har redan påbörjats men är ännu i sin linda. Denna uppsats handlar om arbetet med denna 
implementering och hur det ser ut idag. För utförligare material se kap 7.13 Implementering. 
 
 

1.1 Syfte/frågeställningar 
Syftet med rapporten är att studera politisk IT-strategi och det mångfacetterade politiskt strategiska 
planerandet vid ett massivt breddinförande av ett nationellt databaserat journalsystem. Detta för att öka 
förståelsen mellan samspelet som krävs för ett stort IT-projekt.  

De frågeställningar som behandlas är huvudsakligen av strategisk natur men även etiska aspekter 
beaktas.  

Är införandet av en nationell datajournal grundat på nationella beslut eller har EU någon del i detta? 
Vilka utredningar är aktuella för denna typ av breddinförande? 
Hur ser Sveriges IT-politik ut i jämförelse med Norge och Danmark? 
Vilka hänsynstaganden har tagits vid införande av en ny IT-politik? 

                                                 
3 Regeringskansliet, Socialdepartementet, Utmaningar i framtidens hälso- och sjukvård, prop. 1999/2000:149, Sammanfatt-
ning, s 4 ff. 
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Hur kan den enskilda individen påverkas av den nya IT-politiken? 

1.2 Metod 
Den huvudsakliga metoden i denna rapport är litteraturstudier och studier av olika rapporter, tidningsar-
tiklar, tv-program och enkät till deltagare i olika projekt. 

Den kvantitativa metoden: enkäter, har använts för att ge ett empiriskt sammanhang, för mer infor-
mation v.g. se kapitel 2 där metoden beskrivs mer utförligt. 
 

1.3 Avgränsning 
Denna rapport avgränsas till att behandla den IT-politiken som förs idag gällande sjukvården, främst 
med avseende på en sjukhusgemensam databaserad journal. I denna studie har jag avstått från att 
använda mig av intervjuer då det är alltför tidskrävande. Någon jämförelse med konsekvenserna av ett 
typiskt breddinförande av IT innebär för näringslivet har inte gjorts då hälso- och sjukvård är ett speciellt 
fält med politisk styrning, vilket är det jag velat belysa. 
 

1.4 Disposition 
I denna undersökning har jag i kapitel 1 visat på ramarna, syfte och frågeställning, avgränsning men 
även förklarat vissa begrepp och förkortningar och angett en del nyckelord. Detta för att det skall vara 
lätt att läsa undersökningen, oavsett facktermer. Jag har även valt att sätta ut aktuell källförteckning 
efter varje kapitel, detta för att underlätta läsningen. En komplett källförteckning finns också angiven i 
slutet av undersökningen men läsningen främjas om man slipper leta efter källor. 

I kapitel två redogörs mer utförligt för vilken metod jag har använt mig av vid denna undersökning. 
En strategisk analys (SWOT) utvecklas i empiri delen där den utvecklas mer till sin rätt. 

Kapitel tre ger historisk bakgrund till patientjournaler, från papper till digitalfil. Den gemensamma 
vårddokumentationen tas upp både säkerhetsmässigt och med avseende på tillgänglighet. Här ventile-
ras också att nya lagförslag i sig kommer att innebära att patientgruppen får en ökad makt i jämförelse 
med tidigare lagar. 

Under kapitel fyra visas på olika handlingsplaner som finns inom EU. IT-politikens påverkan på pati-
entjournaler och därmed den enskilde medborgaren åskådliggörs. En patient idag är inte självklart en 
nationell patient utan kan lika gärna vara svensk medborgare och söka vård i ett annat EU-land. 

 Kapitel fem redogör för olika IT-strategier inom Norge, Danmark och Sverige. Detta för att ge en 
bakgrundsbild inför den svenska Nationell IT-strategi för vård och omsorg. I den tas hänsyn till hand-
lingsdirektiv ifrån EU och därför känns en jämförelse mellan den svenska, norska och danska IT-
strategin meningsfull. 

Kapitel sex behandlar kvalitet och omvärldsbevakning med avseende på det personliga integritets-
skyddet. 

Under kapitel sju i detta kapitel redogörs också mer utförligt för SWOT, dess funktion och dess an-
vändning. I detta samband visas också på vikten av en god implementering och funktionerna i samband 
med detta samt aspekter att beakta i en politisk organisation. 

Kapitel åtta åskådliggörs det strategiska arbetet med empiri ifrån ett projekt i sjukhusmiljö. Detta pro-
jekt medförde införande av en ny datajournal och de olika strategiska stegen i detta projekt aktualiserar 
olika strategiska moment i ett breddinförande. 

Kapitel nio ger en mer personlig empirisk koppling till undersökningen. Här redovisas personliga en-
käter som använts vid undersökningen för att få en större bredd.  

Det hela analyseras i kapitel tio och i kapitel elva redovisas mina tankar under undersökningens 
gång. 

Kapitel 12 är en källförteckning som avser hela undersökningen. 
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1.5 Begrepp och förkortningar 
 
Förkortning  Förklaring 
Legitimering Något som bekräftar en viss betydelse och motiverar dess betydelse eller funktion. 
BSC Balanced Score Card (Baserat styrkort). Olika styrdokument för verksamheten, kan 

ses som spelkort där olika delar redovisas med dess betydelse. Ett uppföljnings-
verktyg för att nå verksamhetsmål genom att olika delmål uppfylls. 

Community En webbplats för en speciell grupp användare som genom att identifiera sig med 
användarnamn och lösenord får åtkomst till information och kan kommunicera med 
varandra eller hämta information. 

De lege ferenda Ett förslag till lagförändring på idéstadiet. 
eContentplus Ett stödprogram inom EU som underlättar tillgång till riskkapital. 
eEurope 2005 Handlingsplan för IT inom EU. 
EHTEL European Health Telematics Association. 
e-ID Elektronisk identitet som används som elektronisk legitimation. 
Enisa Europeiska nät- och informationssäkerhetsbyrån.  
EPJ Elektronisk patient journal (Danmark). Här i betydelsen en journal som går över 

klinik- och verksamhetsgränser men även de geografiska gränserna. 
GVD Gemensam vårddokumentation. 
Huvudman Landsting, kommun eller privat vårdföretag med ett juridiskt och ekonomiskt ansvar. 
Hybrid Två sammansatta delar med olika ursprung. 
I2010 Handlingsplan för IT inom EU. 
IDABC Ett stödprogram som underlättar utbyte av data mellan offentlig administration i olika 

länder. 
IST Research Information Society Technologies, stöder forskning och olika stödprogram. 
IT Förkortning av informationsteknik. I detta sammanhang innefattar begreppet både 

informations- och kommunikationsteknik. 
Kvalitetsregister Nationella register som byggs upp och drivs av läkarprofessionen och innehåller 

individbundna data om diagnoser, behandlingsåtgärder och utfall. 
Mikrobeslut Små beslut. 
National ICT National ICT Institute for the Care Sector (NICTIZ), ett samordningsorgan i Hol-

landd. 
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 
Paritet Likvärdig 
Patientjournal Anteckningar som görs och handlingar som upprättas eller inkommer i samband 

med vård. Innehåller uppgifter om patientens hälsotillstånd och/eller andra personli-
ga förhållanden. * 

Portal Webbsida eller webbsidor som huvudsakligen innehåller ingångar till ett större antal 
tjänster eller webbplatser med en gemensam nämnare. 

PPP Public Private Partnership. 
Primärvård Hälso- och sjukvårdsverksamhet som utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder 

eller patientgrupper svarar för befolkningens behov av grundläggande medicinsk 
behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering och som inte kräver 
sjukhusens medicinska och tekniska resurser.* 

Sektorisering Uppdelning i mindre delar, olika sektorer. 
Single sign on 
(SSO) 

Funktion där man genom en enda inloggning får tillgång till samtliga system som 
man har behörighet till. Vid SSO bör man kräva en säkrare grad av identifiering än 
vad som normalt används. 

Smart card Ett kort med en stor mängd uppgifter lagrade, i detta fall journaluppgifter. 
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Smer Statens medicinetiska råd. 
SWOT Strength, Weakness, Opportunities, Threat (Styrka, svaghet, möjligheter och hot 

åskådliggörs för att underlätta planering och visa på olika insatsområden och dess 
utvecklingspotential). 

TQM Total Quality Management. Ledarskap med kvalitet i förgrunden, har i sig olika 
nyckelord för att verifiera betydelsen i olika skeden. 

QUL Qualitet, Utveckling och Ledarskap 
Ett styrdokument som i stort inte används längre. Ett förstadium till TQM. 

 
* Termer markerade med asterisk är hämtade från Socialstyrelsens termbank.4 
 

1.6 Nyckelord 
Förkortning Förklaring 
EPJ Elektronisk patientjournal 
GVD Gemensam vårddokumentation 
Implementeringsstudie En studie som gjorts med syftet att senare implementera något 
IT-politik Politik som förs i avseende att fokusera på informationsteknologi (IT) 
IT-process En process inom IT-politik 
Projekt Enskilda fokusområden som organiseras, planeras och utförs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
4  http://www.regeringen.se/vard-it, (2006-03-27), s 31. 
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2 Metod 
I detta kapitel förklarar jag lite mer utförligt vilka metoder jag har använt mig av och vad som motiverat 
detta. 

Då undersökningen avser aktuellt material har metoden anpassats efter detta mål. Jag har valt att 
undersöka strategiska moment och eventuella problem genom enkäter. Några enkäter beträffande pati-
enters åsikter har jag inte använt mig av, dels därför att Statistiska Centralbyrån har undersökt de etiska 
aspekterna av ett breddinförande av en nationell patientjournal på data, dels därför att jag inte har aktu-
ella patienter tillgängliga för undersökning på samma sätt som SBC har genom sin kontakt med sjukhu-
sen. För att bibehålla aktualiteten i denna rapport har tidskrävande metoder med fördel valts bort. Då 
projektet med avseende på GVD (Gemensam vårddokumentation) pågår finns tyvärr inte speciellt 
mycket aktuell litteratur att tillgå. Den litteratur som kan vara aktuell är mest av strategisk natur, samti-
digt har inte något IT-projekt av denna storleksordning (den geografiska omfattningen, spridningen av 
konsekvenser, den mängd personer projektet omfattar och den omfattande kostnaden) genomförts. 
 
 

2.1 Hypotetiskt-deduktiv kontra induktiv metod 
Insamlingen av material pendlar mellan hypotetiskt-deduktivt tillvägagångssätt och det induktiva. Ett 
induktivt tillvägagångssätt innebär att undersökaren inte har några större kunskaper om området och 
därigenom närmar sig fältet förutsättningslöst och utan klara hypoteser med en vag problemställning. 
Denna metod används för att visa på hållbarheten i teorierna genom att pröva varje hypotes. Den hypo-
tetiskt-deduktiva metoden innebär att undersökaren redan har kännedom om essensen I informationen 
och därigenom får problemformuleringen ett mer precist syfte och kan användas med kvantitativ metod 
såsom enkätundersökningar men även vid intervjuer.5 Initialt använde jag mig av en induktiv metod men 
allt eftersom arbetet fortskred fokuserades på en mer hypotetiskt-deduktiv metod eftersom särskilda 
områden fick större betydelse, exempelvis problem som uppstod vid införandet av elektronisk datajour-
nal. 
 

2.2 Den deskriptiva metoden 
För att redovisa de fakta och material jag erhållit under arbetets gång har jag allmänt använt mig av den 
deskriptiva metoden. Denna metod har en stor fördel då jag här beskriver att abstrakt skeende i en för-
änderlig värld. Det illustreras enklast genom de stora motsättningar som det nya datasystemet Cosmic 
har väckt inom vården. Genom att beskriva de olika aktörerna och deras aspekter har jag försökt ge en 
bild av hur komplext en strategisk planering kan te sig och vilka olika moment som rent praktiskt med 
fördel kan användas, från SWOT till BSC men även ekonomiska aspekter som hur den ekonomiska 
planeringen av ett massivt breddinförande kan genomföras, och dess motsats. Studien är omfattanden 
och tät, eller med andra ord ”thick”.6 Detta för att beskriva de olika aktörerna som är inblandade i detta, 
från en början regionala projekt till att så småningom mer övergå till ett nationellt projekt. Den tidsperiod 
denna studie sträcker sig över är cirka 12 månader. Under denna period har jag studerat det som berör 
detta datajournalprojekt. Politisk policys, styrgrupper, internationella parametrar som vägs in vid om-
världsbevakningen inför nationell IT-strategisk politik. Detta har jämförts med de enkätsvar jag erhöll vid 
min e-mail enkät men också ett empiriskt exempel ifrån ett större organisatoriskt projekt inom vården vid 
ett universitetssjukhus. Innehållet i Uppdrag Gransknings tv-program, som sändes i juni 2006, har också 
redovisats här, vilket understryker vikten av aktualitet inom denna IT-sfär. För att få en så tät deskriptiv 
beskrivning som möjligt har jag även redovisat en del av mina egna kunskaper om tidsplanering i Cam-
bio. Kunskaper som jag erhöll som projektledare för införandet av just tidboken i Cambio vid en klinik på 
                                                 
5 Halvorsen, 1992, s 78 ff. 
6 Merriam, 1994, s 26 ff. 
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ett större sjukhus i Stockholm. Därför känner jag väl igen en del av problemen som dryftas gällande 
Cambio men jag vet också att dessa enkelt löses i samband med införandet. Huruvida detta också är 
applicerbart vid införandet av Cambio Vårddokumentation låter jag vara osagt, men huvudsystemet som 
bildar ram är samma.  

Denna studie kan liknas vid en fallstudie där kunskaperna som erhålls genom att läsa materialet 
ökas genom att jag fört in en del av mina erfarenheter ifrån sjukvården samt som projektledare inom 
densamma både över IT-projekt och mer organisationsfokuserade projekt. Den population jag oftast 
refererar till är personalen inom vården, i de fall annat avses förklarar jag detta tydligt, till exempel när 
jag diskuterar ungdomsgenerationen kontra den äldre pensionärsgruppen. Jag har ställt olika gruppers 
kunskaper emot varandra i en del situationer för att framhäva de eventuella problem och motstånd som 
kan uppstå vid ett större breddinförande i ett IT-projekt.  

De fakta som beskrivs är konkreta, lätta att spåra på grund av dess aktualitet och bör tolkas i den 
kontext den befinner sig i.7 
 

2.3 Tillvägagångssätt och avgränsning 
Någon enkätundersökning beträffande hur patienterna upplever vård och datajournaler har jag ej gjort. 
Det befanns vara överflödigt när Statistiska Centralbyrån redan gjort en omfattande undersökning med 
avseende på datajournaler med nationell eller regional spridning. Deras resultat redovisas i sammanfat-
tad form under kapitel 3.4. Däremot har jag gjort en enkätundersökning beträffande det strategiska ar-
betet.  

Den kvalitativa metoden har använts med litteraturstudier och dokumentstudier. De olika utredning-
arna har noga följts och dokumenterats genom att studera delrapporter och nyhetsbrev ifrån strategi-
gruppen inom IT-politik. Mängden material har också föranlett en del utredningar att förlängas över tid. 
 

2.4 Enkäter 
Vid denna undersökning används en hybrid mellan post-enkät och Internetenkät.  Fördelar med Inter-
netenkäter är snabbheten och kontrollmöjligheten av svaren vid själva besvarandet. Det finns datapro-
gram där dataregistrering sker direkt vid insändande av enkäten och någon enskild kodning behövs ej. 
Där redovisas svarsfrekvensen samt tendenser tydligt i grafiska bilder med procentandelar. Där kan 
man följa respondenternas svar. De nackdelar som finns är att det kan vara svårt att erhålla rätt e-mail 
adress och bortfallet kan bli stort. Personer som inte har tillgång till internet omfattas inte av undersök-
ningen, en grupp som kanske glöms bort. Planerandet kan vara dyr och tidskrävande. Den enskilda 
integriteten bör alltid beaktas liksom etiska aspekter. Privata enkäter bör inte skickas via internet där det 
kan var osäkert vem som har tillgång till aktuella e-mail.8 Jag har skickat enkäten till respektive persons 
e-mail adress som uppgavs vid beskrivningen av deras funktion inom den IT-politiska strategigruppen. 

Enkäten skickades i form av ett brev via e-mail med bifogat frågeformulär. Respondenten fick valet 
att besvara enkäten direkt och sedan returnera det bifogade svaret alternativt sända den till mig via 
post. Beträffande säkerhet finner jag inget behov av kryptering eftersom frågorna inte är av utpräglad 
personlig karaktär eller dylikt utan härrör sig ifrån det arbete som utförts i samband med utredningar 
gällande IT-politik och nationell datajournal. Att det kan föranleda ett visst bortfall är jag medveten om 
men jag avser inte att göra en statistisk undersökning utan mer att få en mer komplett bild av det hela 
och att kanske erhålla information som inte rymts i offentliga rapporter. 

Valet av denna metod föranleddes av att respondenterna dels är geografiskt utspridda, dels bedöms 
ha lättare att besvära en enkät än att avsätta tid till en intervju. Frågorna presenteras systematiskt, till 

                                                 
7 Merriam, 1994, s 28 ff. 
8 Dahmström, 2000, s 65 ff. 
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skillnad mot intervjuer där frågor kan lyftas fram eller uppkomma under intervjutillfällets gång.9 Vid min 
enkät har jag försökt att inhämta information om just respondentens kunskap och roll i det hela. I enkä-
ten används enbart öppna frågor för att om möjligt ge plats för egna tankar och nya uppslag ifrån re-
spondenternas sida. Detta då jag upplever frågeformulär med i förväg valda svarsalternativ vara alltför 
smalt och kontrollerat. Det medför att det oväntade svaret ej kan uppnås. Visserligen är frågeformulär 
med en kryssmodell mycket enklare att koda och läsa av men som man ropar i skogen får man svar, det 
vill säga undersökarens roll och åsikter blir allt för tydliga. Eftersom jag inte åsyftar kvantitetsmässiga 
svar där procentandelar i olika former skall avspegla sig föredrar jag öppna frågor vid denna undersök-
ning. Det önskade svaret är det som inte har rymts inom ramarna för en projektrapport eller artikel i en 
facktidskrift utan det som en personligt ställd öppen fråga kan avslöja. 

Gruppenkäter har inte heller använts i denna undersökning. Detta då det intressanta inte har varit att 
fånga olika gruppers resonemang utan mer den enskilda individen. SBC har fint fångat patientgruppens 
åsikter vilka resultat jag redovisar men någon egen gruppundersökning har inte relevans för denna ut-
redning. 

Bearbetningen av resultatet har gjorts efter en systematisk modell.10 Frågorna delades in i olika äm-
nesområden och svaren registrerades efter dessa områden. Detta för att urskilja skillnader i svaren 
emellan respondenterna. Denna metod underlättar bearbetningen av svaren och även jämförbarheten 
respondenterna emellan. Ett visst bortfall är att räkna med men jag har förenklat det hela genom att e-
mail enkäten till respektive respondent. Det förkortar svarsperioden och förenklar både för respondent 
och för undersökaren. 

Enkäterna gjordes under en koncentrerad period när det mesta av underlagsmaterialet redan fanns 
färdigställt. Det underlättade vid materialbearbetningen att jag redan hade aktuell information och såle-
des var en smula insatt i den aktuella fasen av deras utredning. Påpekas bör att utredningarna ständigt 
fortgår och inom ramen för de olika stödprogrammen verkar EU också starkt för att avgörande föränd-
ringar kommer att ske inom detta ämne både för Europeiska gemenskapen i stort och på nationell nivå. 

 

2.5 Urval 
Urvalet har inte skett slumpmässigt utan varje person har valts ut för sin specifika position eller arbets-
uppgift vid olika projekt eller utredningar. Vid den kvantitativa metoden (enkäter) att rikta frågorna till 
medlemmarna i gruppen för strategisk IT-politik. Avsikten var att sammanställa svaren i blandad form för 
att bättre belysa de olika frågeställningarna men då jag bara fick svar ifrån en person har detta inte varit 
aktuellt. Istället har jag valt att presentera den person som svarade på enkäten. Det hade varit önskvärt 
att få en högre grad av respons ifrån olika aktörer men svarsviljan var låg. Avsikten har inte varit att göra 
en statistisk undersökning utan mer att få en fördjupad kunskap i ämnet. 
 

2.6 Etik 
Halvorsen beskriver etiska aspekter vid förändringsarbete enligt Swedner (1982) där olika etiska princi-
per är av vikt: 

 Empatiprincipen 
 Förankringsprincipen 
 Medvetandegörandeprincipen 
 Fältprincipen 
 Återkopplingsprincipen 
 Deltagandeprincipen 
 Mobiliseringsprincipen 

                                                 
9 Halvorsen, 1992, s 87 ff. 
10 Ibid, s 88 ff. 



 15

 Kampprincipen 
 

De olika principerna för etik bygger på humanistiska hänsynstaganden till individen, där ingen 
skallutlämnas och olika hänsyn bör tas.11 I min studie hade jag för avsikt att inte lämna ut namn på de 
olika personerna som på olika sätt ingår i denna studie eftersom deras funktion är av större vikt och den 
beskrivs mer ingående. På grund av den låga svarsfrekvensen har jag dock valt att berätta vem som 
svarat och hans roll i det hela som är central och offentlig. 
 

2.7 Reabilitet och validitet 
Respondentens (det var bara en som svarade på hela enkäten) trovärdighet har beaktats men bedöms 
som god eftersom han har en hög kunskap om sitt ämne. Denna utredning presenteras enbart vid Växjö 
universitet och det finns en möjlighet att respondenten kan vara öppen vid en enkätundersökning av en 
universitetsstudent.  

Validiteten i undersökningen bör betraktas som hög då det aktuella materialet visar på strukturella, 
strategiska förändringar och dess planering.  Materialet jag har använt mig av är aktuellt och den största 
mängden information kommer ifrån myndigheter och utredningar till regeringen. De olika utredningarna 
har i stort enats om samma grundfakta och de mål som utredningarna och strategiplanen talar om möts 
med acceptans av de övriga aktörerna. Den nationella IT-strategiska handlingsplanen möts även i ge-
nerella dokument utformade av EU gällande utbyte av tjänster även med avseende på hälsa. Den enda 
svaghet som kan spåras är att Ramboll Management har en så stor marknadsandel. Jag hade gärna 
sett även andra aktörer gällande olika länders IT-struktur och utveckling. SCB har även genomfört en 
undersökning om patienternas åsikter. UserAwards har genomfört en undersökning med avseende på 
implementeringen av Cosmics datajournal. Detta medför att omfattande intervjuer eller enkäter inte varit 
nödvändiga då flertalet användare redan har svarat på dessa undersökningar ifrån SCB och UserAward 
(senast maj 2006). 

Denna studie får betraktas som heuristisk i den betydelsen att läsaren bättre bör förstå dels vad en 
nationell datajournal innebär, dels hur den nationella IT-politiken påverkas av vårt medlemskap i EU 
genom att läsa denna studie.12 Jag har försökt förklara och beskriva det aktuella skeendet genom att 
beskriva det komplexa i att genomföra en nationell datajournal i en professionell miljö med skilda kun-
skaper hos användarna. Samtidigt påverkar globaliseringen utvecklingen av IT, vilket beskrivs översikt-
ligt.  Studien ger en bakgrund till datajournalen och den tidsaspekt som är relevant gällande IT-politik 
och kan därigenom ge en förklaring och ökad förståelse. I studien tas också upp de problem genomfö-
randet av gemensam datajournal innebär och vilka praktiska problem som har visat sig bland annat vid 
införandet vid Uppsala Akademiska sjukhus. Det faktum att datajournaler används inom vården gör att 
en del av studien tar fokus på denna kontext – sjukvården, men även de politiska hänsyn som har tagits 
vid författandet av en Nationell IT-politik. Merriam beskriver fallstudien såsom varande: 

 
”Partikularistiska, deskriptiva, heuristiska och förlitar sig i hög grad till induktiva resonemang när man han-
terar mångfasetterade informationskällor.”13 

 
Med partikularistiska avses att författarens egna värderingar kan ha påverkat – eller ej. Det gäller en 

särskild situation som ändå visar på ett generellt problem samt att författaren kan peka på olika hand-
lingsvägar och vad man skall avhålla sig ifrån att göra. Det deskriptiva i fallstudien beskriver hur flera 
olika faktorer påverkar i en komplex situation: tidsaspekt, personlig påverkan, olika källor, tidigare hän-
delser i utvecklingen, relevans, intervjuer och att materialet kan ha flera olika perspektiv. En induktiv 

                                                 
11 Halvorsen, 1992, s 164 ff.  
12 Merrian, 1994, s 27 ff. 
13 Ibid, s 29 ff. 
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fallstudie tar avstamp i kontexten för det som studeras. Olika begrepp, hypoteser, frågeställningar och 
generalisering – olika värderingar uppstår under arbetets gång14 

Studien kan även också öka förståelsen för den stora påverkan IT-strukturer inom vården har på 
samhället i stort. Det kan tyckas påverka enbart den egna organisationen men en förändring av detta 
slag – införandet av en nationell datajournal – har en långt större påverkan på samhällsmedborgarna. 
Att anslaget i denna studie har bredd ökar reabiliteten i studien då flera olika faktorer och perspektiv 
åskådliggörs. Dels den enskilde medborgaren, dels Sverige, dels nationen i samspel med övriga med-
lemsländer inom EU.  
 

2.8 Dokumentstudier 
Dokumentstudier har använts för att få bredd i undersökningen. Dels genom aktuella dokument vid den 
empiriska studien (mikroperspektiv), dels vid dokument utformade av EU där utgångspunkten är ett 
makroperspektiv.15 Mikroperspektivet studerar de anställdas perspektiv vid införande av GVD och mak-
roperspektivet avser det strategiska planerandet. De olika perspektiven kompletterar varandra vid den 
strategiska planeringen och visualiserar det abstrakta i att planera dels IT-strategi, dels breddinförande 
av en nationell datajournal. Fördelarna med dokumentstudier är att informationen kan vara generell och 
adekvat för en större mängd människor. Dokument med mikroperspektiv har större adekvans för den 
grupp informationen avser medan dokument med makroperspektiv har sin relevans i strukturella föränd-
ringar för en större grupp. Nackdelarna med dokumentstudie är aktualiteten kan saknas. I denna studie 
har enbart aktuella dokument med värde för undersökningen beaktats. 
 

2.9 Litteraturstudier 
Litteraturstudier kan vara osystematiska (exempelvis mänskliga källor), systematiska (tidskrifter, biblio-
grafisökning, encyklopedisökning) och bestå av kedjesökning (nyare litteratur).16 Initialt undersökte jag 
aktuellt litteraturområde för IT-politik och nationella datajournaler, dock utan att finna speciellt mycket av 
aktuell natur. Avsikten var att hitta en slags historisk bild eller bakgrund till det hela. Därefter studerade 
jag internet för att finna aktuella källor i detta ämne, vilket visade sig vara mer fruktbart. Vid littera-
tursökning efter användbara teorier för att ge en fördjupad bild av det hela var framgången större. Fram-
tidsforskningen flaggar för paradigmskifte och det hänger nära samman med utvecklingen inom IT.17 
Även teorier beträffande organisationsförändring och strategi har redogjorts för i denna studie. 

 Anslaget för litteraturstudierna är att vara en oberoende litteraturgenomgång för att visa ”the state of 
the art”.18 Detta främst med avseende på IT-frågor. I viss mån kan empiri ifrån organisationsförändring-
en fylla bristen av aktuell litteratur, med avseende på IT-frågor, då det ger perspektiv på hur organisa-
tioner kan se ut vid ett breddinförande av datajournal. I möjligaste mån har jag försökt att parera meto-
dologiska problem (genom val av empiri) då det inte finns speciellt mycket litteratur avseende breddinfö-
rande av en nationell datajournal eftersom detta införande bryter ny mark. Detta har medfört att aktuell 
information på internet ifrån relevanta källor (regeringen, patientdatautredningen, IT-politiska strategi-
gruppen) har fått en större tyngd. 

Vid litteraturstudierna använde jag mig av både den osystematiska metoden (sökning på internet) 
men även den systematiska (dagstidningar, facktidskrifter etc.). Initialt samlade jag information både om 
den IT-politiska agendan men även specifikt om införandet av datajournal både regionalt och nationellt. 
Allt efter att undersökningen så fortskred fördjupades informationssökningen och tenderade att vara 

                                                 
14 Merrian, 1994, s 27 ff. 
15 Ibid, s 38 ff. 
16 Halvorsen, 1992, s 169 ff. 
17 Lundblad, 2000, s 68. 
18 Merrian, 1994, s 74. 
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systematisk även vid sökning över internet.19 Jag har använt mig av en deduktiv metod där jag först har 
studerat aktuellt material för att därigenom bilda en slags referensram och därefter utveckla studien.20 
Kvalitén på Internetmaterialet bedöms som god eftersom det är regeringens IT-politiska strategigrupp 
som har författat den största mängden av informationen och informationen uppvisar en stor bredd och 
erfarenhet inom det aktuella området. Fördelar med litteraturstudie är att litteraturen kan ha en bred 
spridning och därigenom en högre auktoritet. Nackdelen visar sig i denna studie då det varit mycket 
svårt att finna aktuell litteratur om det som pågår just nu. Ämnet är väl färskt för att litteratur skall finnas 
inom området. 
 

2.10 Genomförande 
Eftersom IT-politik och strategiska processer är intressant har jag studerat ämnet för uppsatsen under 
en längre tid och ur olika synvinklar. Ett relativt excessivt studium av internet har företagits då de olika 
utredningarna fick förändrade tidsfrister och den mest aktuella informationen till slut endast stod att fin-
na via internet. Patientfokus beträffande datajournal ges genom den undersökning som SCB har gjort. 
Jag har även för avsikt att via en enkät till Regeringskansliets IT-politiska strategigrupp erhålla deras 
synpunkter. Materialet för undersökningen har sammanställts för att sedan analyseras. 
 

2.11 SWOT-analys 
SWOT-analys har gjorts vid den empiriska undersökningen och detta redovisas i kapitel 8.6. Den an-
vänds för att identifiera styrkor och svagheter, hot och möjligheter för organisationen och kan med fördel 
användas vid strategisk planering. Det negativa med en SWOT-analys är att det beskriver organisatio-
nen utifrån kända parametrar och kan ha svårigheter att se reella möjligheter. Det positiva med analy-
sen är att olika värden ställs gentemot varandra och kan påvisa tydiga svagheter och därigenom ges en 
möjlighet till aktiva åtgärder. 
 

2.12 Källkritik 
Trots ett intressant ämne innebar det vissa svårigheter att få tillgång till internationellt material. Eftersom 
de flesta rapporterna visas på internet var tillgången där större än via traditionell litteratur. Rapporterna 
var måhända färgade av sina upphovsmän och där klingar det lite illa att Ramboll Management faktiskt 
har en stor marknadsandel och nästan uteslutande står för omvärldsbevakningen i de olika nordiska 
länderna. Detta faktum får stå som en svaghet då ytterligare information kanske hade fördjupat bilden 
något. Kanske är det bara fördomar som får en tryckt bok att ge intryck av en större seriositet, här har 
jag ändock förtroende för den information jag erhållit via internet. På internet finns alla aktuella rapporter 
med bäring på denna uppsats. Den källkritiska svagheten gäller aktuell litteratur. Det finns inte speciellt 
mycket litteratur som omfattar detta projekt. Istället finns olika rapporter gällde datasäkerhet, projektge-
nomförande etc. I detta hänseende har Datainspektionens rapporter fått fylla det litterära glapp jag påta-
lar.  

Bristen på aktuell litteratur gör att det ställs större krav på den egna analysen samtidigt som det även 
lämnar fältet fritt för insikter och konsekvenstänkande.  

 

2.13 Aktualitet och relevans 
Då fokus på detta ämne – Nationell datajournal och strategier inom IT-politik – i sig tyder på en ständigt 
föränderlig teknik har jag vinnlagt mig om att inte använda mig av alltför ålderstiget material. Då det i 
                                                 
19 Halvorsen, 1992, s 169 ff. 
20 Merrian, 1994, s 76 ff. 
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vissa fall än dock har kommit till användning har en fokusering skett på aktualitet. Internet har varit en 
stor källa till aktuellt material som tidvis inte funnits i tryckt form. Den myckna hänvisningen till internet-
sidor har även belagts med datum för att säkerställa att informationen är densamma. Endast de relevan-
ta delarna i litteraturen och Internets flöde har använts i denna uppsats men redan hösten 2006 till-
kommer än utförligare svar i denna fråga genom att en del rapporter färdigställs ifrån regeringens olika 
arbetsgrupper vilka dock inte kan tas med i denna uppsats.  
 

2.14 Sammanfattning metod 
Eftersom fokus i detta ämne – informationsteknik, i sig tyder på en ständigt föränderlig teknik har jag 
vinnlagt mig om att inte använda mig att alltför ålderstiget material. Det har fört med sig att en stor del 
av informationen har hittats på internet, aktuella rapporter, direktiv etc. Metoden har så fått anpassas 
efter detta mål så tillsvida att jag använt mig av enkäter som e-mailats till respondenter istället för inter-
vjuer som valdes bort såsom alltför tidskrävande. Beträffande statistik så har SBC gjort en omfattande 
undersökning om vad patienter tycker om en nationell patientjournal i digital form. Deras huvudresultat 
redovisas även här. 

Insamling av material pendlar mellan hypotetiskt-deduktivt tillvägagångssätt och det induktiva. Det 
induktiva tillvägagångssättet innebär att undersökaren inte har några större kunskaper om området och 
därigenom närmar sig det hela förutsättningslöst, utan klara hypoteser och med en vag problemformule-
ring. Det kan användas för att pröva hållbarheten i teorierna genom att varje hypotes provas. Den hypo-
tetiskt-deduktiva metoden innebär att undersökaren redan har en uppfattning om vad som komma skall. 
Problemformuleringen blir mer precis och en kvantitativ metod, såsom enkät, kan med fördel användas. 

Beträffande enkäter så har jag använt mig av en hybrid mellan postenkät och Internetenkät – den e-
mailade enkäten. Snabbheten vid hanteringen ökar jämfört med traditionella enkäter men ett visst 
svarsbortfall får man nog räkna med. Jag har försökt att fokusera mig på vad just denna person har att 
ge vid min undersökning och försökt att i mesta möjliga mån använda mig av öppna frågor. Själva bear-
betningen av enkäterna har gjorts enligt en systematisk modell. Frågorna delades in i olika ämnesområ-
den och svaren registrerades efter dessa områden, oavsett respondent. Detta för att urskilja skillnader i 
svaren mellan olika respondenter. 

Urvalet har inte skett slumpmässigt utan varje person har valts ut för sin speciella position eller funk-
tion i en specifik arbetsgrupp. Då svarsfrekvensen var låg har dock bara svar ifrån en respondent in-
kommit. Han har istället presenterats och fått ge sin offentliga röst till studien. 

Reabilitet och validitet stödjer varandra och får betecknas som god. Respondenterna har möjlighet 
att svara fritt utan att ifrågasätta vilket syfte jag har med mina frågor. Svaren kan ge en högre tydlighet 
till undersökningen. Det material jag använt mig av är dagsaktuellt och därigenom får validiteten be-
tecknas som hög. 

Vid litteraturstudier använde jag mig både av den osystematiska metoden (sökning på internet) och 
den systematiska (dagstidningar, facktidskrifter etc.). Allt eftersom tiden fortskred tenderade även mina 
sökningar över internet att vara systematiska. 

Beträffande SWOT-analys hänvisar jag till en mer utförligare beskrivning i kapitel 8.6. 
I stort har jag inte mycket källkritik att redovisa men det tenderar att bli en brist när så stora utred-

ningar över nationsgränserna kommer ifrån Ramboll Management. Oavsett dess adekvata presentation 
så efterlyser jag andra aktörer på banan för att få en mer nyanserad bild. Beträffande litteratur så är 
materialet tunt. Kanske den kommer om några år när vi kommit igenom detta paradigmskifte, men i 
dagsläget finns mest handlingsplaner och projektplaner på internet. 

I nästa kapitel beskriver jag hur datajournalen ser ut, nu och historiskt, och de nya förslag som kom-
mer att påverka användarna av journalen. Där beskrivs också hur en gemensam portal eller community 
kan användas. Olika lagförslag planeras vilket redogörs för i kapitel tre. 
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3 Datajournal – från papper till digital fil 
I detta kapitel beskriver jag datajournalen och dess användning, historiskt och i nutid. Samtidigt beskrivs 
hur en portal eller en community kan användas. Nya lagförslag som planeras tas även upp i detta kapi-
tel. 

Det är lätt att tro att alla inom sjukvården använder sig av datajournal nu i IT-ålderns tidevarv, men 
så är det inte. Det finns fortfarande kliniker på de stora sjukhusen som löpande för in anteckningar i 
pappersjournaler som kräver stora lagringsutrymmen som dessutom inte är särskilt miljövänliga för per-
sonalen. En gemensam övergång till ett enda, kompatibelt datajournalsystem borde redan nu ha ut-
vecklats och vara i användning, men så är inte fallet. Som med många satsningar är ett stort breddinfö-
rande av en ny IT-struktur belagt med stora kostnader men är i längden både kostnadseffektivt samt 
humanare då det innebär stora resursbesparingar och en ökad säkerhet för patienten. En medvetslös 
patients aktuella data kan läsas av personalen på akuten och kanske kan liv räddas. Beträffande integri-
tet och säkerhet kan en viss förlust skådas vilket då får ställas gentemot övriga vinster.  
 

3.1 En historisk bakgrund 
Carelinks rapport (2003) belyser olika aspekter gällde gemensam datajournal. Historiskt började primär-
vården införa datorstöd under 1980-talet. Detta har sedan dess byggts ut och nu omfattas cirka 90 % av 
vårdcentralerna. Sjukhusen började senare med datorbaserade journalsystem och där har utbyggnaden 
gått långsammare. Bara enstaka kliniker och ett fåtal sjukhus använde under 1990-talet datoriserade 
journalsystem. Ett av hindren har varit att de olika systemen ej förstår varandra. Begrepp och termer 
men även gemensamma standarder saknas.21 Samordningen mellan personaladministrativa system är 
större än mellan olika patientadministrativa datasystem. Carelink arbetar (i projekt) med en nationell 
patientöversikt som är ett första steg i strategin för en nationell infrastruktur för vård och omsorg. Care-
link driver även andra projekt med anknytning till detta, högst aktuella, område; 
 

 Patientens läkemedelslista (PALL) med koppling till den nationella patientöversikten 
 Regelverket för Informationsutbyte inom Vård och omsorg (RIV) arbetar med att forma en 

gemensam infrastruktur för att transportera information inom vård och omsorg. 
 Under 2004-2005 pågår ett projekt för säkrare e-post. De tror att vårdprocessen kan gå snab-

bare och att osäkerheten med fax och brev eliminieras.22 
 

Projektet med en nationell patientöversikt ses som ett led för att kunna hushålla resurserna bättre inom 
vården. De privata vårdgivarna har fyra nyckelfrågor för att vården skall kunna förändras:  
 

 Ökad nationell samordning 
 Modernisering av lagar och regler 
 Initiativ till samarbete mellan kommuner, privata vårdgivare och andra måste tas av landstinget 

för samordning med nationella överenskommelser 
 De berörda aktörerna har både en plikt och en rätt att vara delaktiga i arbetet inom detta områ-

de.23 
 

3.2 Planering och genomförande 
Stockholms läns landsting har tittat på fördelarna med ett IT-baserat journalsystem som följer patienten 
hela livet. I dagsläget finns istället för ett system 28 olika, vilket kan innebära en säkerhetsrisk för pati-
                                                 
21 Utbult, , 2003, s 6 ff. 
22 Ibid,  s 12 f. 
23 Utbult, 2003, s 13 ff. 
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enten. Arbete med GVD förs med en behörighetsmodell för hela Sverige och eventuellt en modell med 
s.k. smart card är under utveckling.24 

Visionen för införandet är formulerad, flera upphandlingar har redan avslutats med avseende på 
GVD: s tekniska funktion. Inom landstinget leds införandet av en grupp som går under namnet GVD-
programmet. GVD fungerar som ett samlingsbegrepp både för den tekniska delen och för det nya ar-
betssätt som nu breddinförs genom ny teknik.  

Inom Stockholms läns landsting ligger en rapport (35/04) till grund för koncernens perspektiv (lägg 
märke till den mer företagsinriktade användningen av termer som nu genomsyrar Stockholms läns 
landsting).25 I rapporten klargörs att GVD utgör en huvudsaklig målsättning inom IT-strategin för Hälso- 
och sjukvården i SLL.  År 2004 beräknades de centrala IT-kostnaderna närma sig 600 mkr under en 
fyraårsperiod dock rådde oklarheter beträffande hur mycket av detta som GVD avser. Upphandlingspro-
jektet överskred den planerade budgeten (1,5 mkr) med mer än 100 %. Detta fick till följd att ramar och 
kontroll efterfrågades. Lagringsplattformen för GVD är redan upphandlad men rapporten påpekar brister 
i uppföljning beträffande ekonomi och måluppfyllelse. Ett tydligt ansvar och ledarskap efterfrågas dels 
för att säkra måluppfyllelsen men även för att riskanalyser skall göras och kostnadskalkyler följas.  

I och med detta införande av GVD plattformen förändras även vårdlogiken.26 Organisationen föränd-
ras från att ha varit processinriktad till att istället rikta sig mer till kunden och öka kundservicen. Tidigare 
har de olika processernas värde hamnat i fokus. Detta vänds istället till att patienten står i centrum.  
Patientinformationen bör utgå ifrån patienten och inte vårdorganisationen och nu även öppnas upp mel-
lan vårdgivare inom landstinget, inom regionen och även övriga landet. Dagens patientjournalsystem 
byts ut efter hand nya enheter integreras. Initialt anpassas läkemedelslista, labsvar och remisser i jour-
nalsystemet. Allt eftersom komponenter integreras i GVD släcks den funktionen ned i det äldre syste-
met. De hinder som finns med befintlig lagstiftning förändras och regeringen har tillsatt en utredning för 
detta. 

Ett avtal tecknades 2004 mellan Brainpool och VM-data för SLL beträffande utbyggnaden av SLL: s 
nya IT-plattform för GVD. I Brainpools pressmeddelande (2004-10-08) talas även om access för anhöri-
ga till tjänsten.27 Avtalet tecknades för tre år med option på två års förlängning, värdet av avtalet är be-
räknat till 100 miljoner kronor. Tjänsten är planerad att ansluta SLL: s samtliga vårdgivande enhet med 
möjlighet att ansluta kommuner samt privata vårdgivare. I tjänsten finns stöd för forskning genom ano-
nymiserad samlad information och historik. Tjänsten planeras för 20 000 användare och planeras som 
en rikstäckande tjänst. Tjänsten är baserad på internationella standars med Oracle: s Healthcare 
Transaction Base vilka används i Europa, Asien, USA. De tjänster som redan används som standard-
produkt från Oracle har använts i Frankrike, Italien, England, Spanien, USA, Israel och Hongkong.28 

 

3.3 GVD (gemensam vårddokumentation) 
GVD underlättar samverkan mellan olika vårdgivare och får därigenom en kostnadsbesparande effekt. 
Den aktuella visionen är ”en patient – en journal – hela livet”.29 En av fördelarna med detta är att det 
beräknas korta vårdtiderna samtidigt som patientens inflytande stärks och genom medverkan ökar. 
Risken för felbehandlingar och felmedicineringar reduceras samtidigt som GVD beräknas spara tid ge-
nom ett minskat dubbelarbete. Om denna tidsbesparing kommer patienten till del kan väl diskuteras. 
                                                 
24 Keller, Dagens Nyheter,  2005-12-02. 
25 http://www.sll.se/w_template/skrivut1.cse?pub=w_rev&op=135963.cs Koncernperspektiv beträffande IT-området 2004 
inom SLL med inriktning mot GVD (2006-01-29). 
26 http://www.wmdata.se/wmwebb/article/articleDocument.asp?id=445 All patientinformation i samma källa, (2006-01-29). 
27 http://www.brainpool.se/home/news_print.asp?sid=91&mid=3&NewsId=4791, Pressmeddelande: Brainpool i storaffär för 
att höja kvaliteten för patienter i vården – Gemensam Vårddokumentation, GVD, 2004-10-08 (2006-01-29). 
28 http://www.brainpool.se/home/news_print.asp?sid=91&mid=3&NewsId=4792 Pressmeddelande: Brainpools samarbets-
partner VM-data tecknar avtal med Stockholms läns landsting avseende IT-stöd för vårddokumentation, 2004-10-08 (2006-
01-29). 
29 http://www.sll.se/w_template/skrivut1.cse?pub=w_GVD&op=155592.cs  GVD – för en tryggare sjukvård, (2006-01-29) 
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Rent praktiskt innebär GVD att all dokumentation som sker inom vården, exempelvis patientjournaler 
och labsvar samlas i en gemensam databas för hela sjukvården. Vid inloggning får sjukvårdspersonalen 
access till patientens information. Detta kan begränsas på olika sätt så att exempelvis sjuksköterskor får 
access till lab- och provsvar medan läkaren har full access. Olika begränsningar mellan klinikerna kan 
också diskuteras så att vissa kliniker har högre skyddsklass, till exempel vårdavdelningar för HIV-
patienter alternativt psykiatriska kliniker där gränserna för integritetskränkningar är högre på grund av 
dess konsekvenser. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) skall vård särskilt bygga på respekt för 
patientens självbestämmande och integritet (2a § 3).30 

Ur patientsynpunkt ökas tillgängligheten. Istället för att skriftligen begära en journalkopia och där 
även ange exakt vilka dokument som patienten vill ha kopior på, kan patienten via internet och genom 
en inloggningskod få full access till sina dokument. Detta får också en säkerhetshöjande effekt när pati-
enten får full insyn i aktuell dokumentation och fel kan undvikas. 

Det hela fungerar tekniskt som en community men här handlar det inte om personliga uppgifter i ett 
slags personligt nätverk utan rent medicinska uppgifter där patienten i första hand inte är tänkt att vara 
uppgiftslämnare utan medicinsk vård- eller labpersonal. Det hela baseras på en teknisk plattform med 
IT-stöd där IT-arkitekturen skall spegla både patienten och vårdens behov. En del av dagens system 
kan anpassas och genom att vara kompatibla länkas in i varandra men till det stora hela behöver IT-
arkitekturen göras om för att fungera. 

 

3.4 Säkerhet och sekretess 
De patientuppgifter som finns inom sjukvården och i olika vårdregister är känsliga: 
 

”Bland de mest integritetskänsliga som finns om människor. Det kan röra sig om psykiatriska diagnoser, 
uppgifter om sociala problem, genetiska sjukdomsanlag, sexualvanor, familjerelationer, psykoterapeutisk 
behandling, missbruksproblem och genomgångna aborter.31” 

 
Bestämmelserna i bland annat vårdregisterlagen avser att skydda dessa uppgifter ifrån obegränsad 

tillgång. Patientsäkerheten omfattar även att integriteten skall skyddas, inte enbart att de medicinska 
uppgifterna skall vara säkerställda. Datainspektionen finner en utvecklingstendens att allt fler användare 
över allt större geografiska områden får tillgång till patientuppgifter men fortfarande saknas rutiner för 
kontroll att inte obehöriga får åtkomst till uppgifterna. De menar vidare att utgångspunkten bör vara att 
patientuppgifter inte skall göras tillgängliga i större utsträckning än nödvändigt och att s.k. tekniska 
trösklar bör finnas som en preventiv effekt. Det innebär att användaren måste göra aktiva val får att 
komma över uppgifter om en viss patient. Ser man till aktuell lagtext så skall bara den som behöver 
tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sitt arbeta ha direkt åtkomst till uppgifterna i vårdregister, 
enligt 8 § lag (1998:544). Denna bestämmelse är fattad för att erinra om den s.k. inre sekretessen i 
patientjournallagen (1985:565). Varje journalhandling skall hanteras och förvaras så att obehöriga inte 
får tillgång till den (7 § patientjournallagen). Vidare fann Datainspektionen att det var otillfredsställande 
från integritetssynpunkt att patientuppgifterna hanterades på olika sätt beroende var i det patienten fick 
vård – även på skilda sätt inom samma landsting. Länsrätten i Stockholms län har också funnit att det 
inte är tillåtet att ge enskilda patienter direktåtkomst till uppgifter rörande dem själva i vårdregister (Mål 
nr 20776-03). 

Datainspektionen gjorde en omfattande kontroll av databehandlingen av patientuppgifter på sjukhus 
under 1997-1998.32 De fann vissa brister i obligatorisk information som skall lämnas till patienterna och 
även brister i IT-säkerheten. Den som är personuppgiftsansvarig bestämmer ändamålen med och med-
len för behandlingen av personuppgifterna. Inom ett landsting är det den nämnd eller den styrelse som 
                                                 
30 Datainspektionen, Rapport 2005:1. 
31 Ibid, s 2. 
32 Datainspektionen, Rapport  2003:4. 
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är ansvarig för verksamheten där ett aktuellt vårdregister förs – inte verksamhetschef, förvaltningschef 
eller chefen för vårdcentralen. Vid ett aktiebolag är det den juridiska personen som är personuppgifts-
ansvarig. Vid privata mottagningar är det den aktuella sjukgymnasten eller läkaren som ansvarar för 
detta. Detta är viktigt då den personuppgiftsansvarige har ett skadeståndssanktionerat ansvar för att 
dessa personuppgifter behandlas i enlighet med PuL (1998:294) och vårdregisterlagen (1998:544). Ett 
flertal skyldigheter är dessutom straffsanktionerade. Att då den aktuella enheten inte är införstådd med 
detta har väckt klagomål ifrån Datainspektionen. Säkerhetsmässigt hade Datainspektionen mycket att 
anmärka på vid sin inspektion 1997-1998, speciellt avseende användningen av trådlösa nätverk, s.k. W-
lan. Det är praktiskt att använda sig av laptop (bärbar dator) vid ronder då läkaren lätt kan se olika prov-
svar samt aktuella journalanteckningar och skriva in rondanteckningar. Dock lämnade säkerheten något 
att önska vid Datainspektionens kontroll: 

 
 Kommunikationen skyddades av WEP-kryptering, vilket inte anses ge ett tillräckligt skydd då 

krypteringen är för svag.  
 Vid test använde sig ett sjukhus en identitet som dels lätt klargjorde att det rörde sig om ett 

vårdregister, dels var det lätt att avlyssna utanför sjukhusbyggnaden. 
 Basstationerna kontrollerade inte vilka WLAN-kort (ett kort är litet som ett kreditkort och kan 

lätt tas ur en dator och flyttas) som kunde användas i det aktuella systemet. Något kontroll-
system för detta användes ej. 

 Någon brandvägg fanns ej mellan accesspunkten och sjukhusnätet. 
 

Dessa uppgifter får särskild tyngd när en större mängd personuppgifter lagras i samma nätverk. De 
sjukhus som kontrollerades var såväl större som mindre sjukhus. 2004-2005 genomförde Datainspek-
tionen ett nytt tillsynsprojekt där de granskade personuppgiftsbehandlingen inom sjukvården med inrikt-
ning på sjukhus. Datainspektionen påpekade då att: 

 
 Patientuppgifter inte skall göras tillgängliga i större utsträckning än nödvändigt. 
 Tillgänglighet bör varieras beroende på vilken befattning och vilket informationsbehov en 

person har. 
 Tekniska trösklar bör finnas. 
 S.k. nödöppning till systemen vid akuta tillfällen bör vara möjliga. 
 För att tillgodose patienternas önskemål bör särskilda verktyg finnas. 
 Effektiva rutiner för sekretessbelagda uppgifter måste finnas. 
 Landstingen bör skärpa sina rutiner för uppföljning och kontroll av logsystem. 
 Landstingen bör även ha bättre kontroll över installation och drift av trådlösa nät.33  

 
Samtidigt som införande av elektronisk datajournal planeras så har en del av pilotprojekten stött på 

problem. Uppsala sjukhus och Enköpings lasarett har infört ett nytt elektroniskt journalsystem, Cosmic 
som tillhandahålls av Cambio Healthcare system, och ett flertal vårdcentraler skall införa systemet, men 
det talas om säkerhetsproblem.  Vid tre kända fall upptäcktes sammanblandning i sista stund. Det har 
föranlett primärvårdens chefläkare att anmäla journalsystemet till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Nå-
gon patientskada har inte skett men en patients labvärden har kommit in i en annan patients journal och 
olika patienters journaler har sammanblandats.34 

Uppdrag granskning har även visat ett tv-program Datasystemet hotar patientsäkerheten.35 I detta 
program speglas till övervägande del de olika problem projektledarna stött på vid införandet av Cosmic. 
Till största delen hävdas problemen bero på ägaren till datasystemet som inte profilierat dataprogram-
met utan låter användarna i viss mån skräddarsy Cosmic gentemot sina behov. (Vid profiliering av pro-
                                                 
33 Datainspektionen, Rapport 2005:1. 
34 Karlsson, Upsala Nya Tidning, 2006. 
35 Uppdrag Granskning, Datasystemet hotar patientsäkerheten, Svt, (2006-06-06). 
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grammet skräddarsyr användaren programmet gentemot sin verksamhet genom att välja att vissa val 
inte finns, alternativt att enbart vissa användare syns eller väljer vilka färger som skall användas i pro-
grammet för tydlighets skull). Programmet kan istället ses som en illustration av problem vid införandet 
av ett nytt IT-system där: utbildning av personalen, instruktioner i hur programmet kan förinställas med 
mallar för verksamhetsområde, planering av antalet servrar till respektive område etc., ett arbete som till 
största delen projektledaren bär ansvaret för. Organisationen UserAwards och Vårdförbundet har frågat 
727 användare om Cosmic och av dem har 90 % använt Cosmic i mer än sex månader. Den metod 
som användes vid undersökningen var mail till Vårdförbundets kontakter och medlemmar i verksamhe-
ter som förmodades ha använt Cosmic en tid. Cirka 1000 e-brev skickades ut, Svar kom från 727 an-
vändare. Användarundersökningen har också ett tillägg, intervjuer och observationsstudier av Cosmic 
har genomförts för att förstå och tolka användarnas erfarenheter i undersökningen. 36 De problem som 
kommer fram är att användarna inte förstår de begrepp som används – vilket jag ser som en utbild-
ningsfråga. 

 
”Ibland har användarna lämnats helt ensamma med att anpassningen av systemet, vilket har medfört att 
begrepp, sökord och arbetssätt utvecklats vildvuxet. Det har skapat svårigheter att söka rätt information.”37 

 
Dock står införande kliniken/vårdcentralen för utbildningen och dess kostnad. Bara två av tio använ-

dare anser att medverkan från användare och verksamhet sker vid införandet – något som respektive 
projektledare borde ha uppmärksammat i tid. Ännu färre anser också att deras förslag till ändringar tas 
tillvara. (Jag frågar mig varför läkare blir projektledare för IT-projekt inom vården, deras specialité torde 
ändå härröra sig till sjukvård och inte IT-system.) Personalen vid enheterna har tvingats att delta i pro-
duktutvecklingen vilket inte har fungerat. Vid undersökningen som gjordes av UserAwards bör noteras 
att 60 % ansåg att Cosmic vårddokumentation fungerar bra medan 20 % anser att den fungerar mindre 
bra. Beträffande Cosmic remiss och svar anger 1/3 att den fungerar mindre bra, Cosmic läkemedel 
anger mer än hälften att den fungerar mindre bra, Cosmic vårdadministration (kallas också PAS - pati-
ent administration) 20 % anger att den fungerar mindre bra.38  

Resultatet är inte entydigt och eftersom projektplanering, systemresurser, utbildningsnivå och tids-
plan också bör vägas in i det hela blir resultatet inte entydigt. De separata införanden som skett bör 
utvärderas var och en för sig utifrån sina förutsättningar och inte tillsammans. Dock kan man ifrågasätta 
vissa grundläggande problem såsom sammanblandning av patientjournaler och blandning av ordinatio-
ner på recept som bör fungera oavsett vårdenhetens inflytande och resurser. Cosmic fick låga omdö-
men gällande nytta för verksamheten, införandet och uppföljningen, den tekniska designen och påver-
kan på arbetet medan omdömet beträffande hur Cosmic informerar om vad andra vårdenheter har gjort 
med patienten är mycket högt (78 %).39 Vidare klagar administratörer och läkarsekreterare på att utbild-
ningen varit bristfällig, att systemet inte anpassats för kliniken och ej heller brevmallar. Användarna skall 
profiliera programmet, vilket de inte har klarat av utan efterfrågar färdig programvare. Då de olika an-
vändarna/system ansvariga kan profiliera Cambio utefter sina preferenser härrör sig många klagomål 
egentligen inte till programmet utan till respektive projektledare och systemansvarig. Informationen att 
programmet är anpassat för att varje enhet själva skall lägga in mallar, dokument, preferenser, sökord 
etc. verkar inte ha nått ända fram. 

I tv-programmet dryftas dock enbart svagheter med det aktuella programmet. Detta kan också illu-
strera de aktuella problem som framtidsforskaren Lundblad förutspådde skulle uppträda vid paradigm-
skifte: att ett motstånd mellan försvararna av industrisamhället och de som vill förändra detsamma mot 
ett ny paradigm (kapitel 7). De fakta som tv-programmet redovisar är att fyra landsting (Kronoberg, 
                                                 
36 UserAward, Cambio Cosmic, maj 2006 
37 Ibid, s 3. 
38 UserAward, Cambio Cosmic, maj 2006, s 5. 
39 Ibid, s 6. 
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Värmland och Kalmar, förutom Uppsala) har börjat använda Cosmic som datajournalsystem.  Medan 
totalt har Värmland, Kronoberg, Uppsala, Kalmar, Östergötland, Västmanland och Jönköping har teck-
nat kontrakt med Cambio. Vid studier av kostnaden stötte de Uppdrag Granskning på problem. Kostna-
derna för utbildning och vikarier får respektive klinik eller vårdcentral bära, vilket i viss mån kan förklara 
personalens stress. En del landsting räknade in datorer som hårdvara medan andra inte gjorde det. De 
koncentrerade sig på de summor som betalats ut till Cambio. 

Vård- och omsorgsminister Ylva Johansson säger att patientsäkerheten är den stora vinsten men det 
har fått som effekt att Akademiska sjukhuset i Uppsala avskedat 33 arkivarbetare.40 Landstinget blev 
anmält till Arbetsmiljöinspektionen som beslutade att riskerna med det nya systemet Cosmic måste 
kartläggas av landstinget vid ett vite av 200 000 kr. Cosmic har använts under två år i Uppsala och där 
har personalen skickat 1800 felrapporter där en del handlade om medicinska risker för patienterna. 
Många av felrapporterna är ifrån test- och utbildningsmiljöer men en del är från skarp drift. En anmäl-
ning om Lex Maria gällande omkastad dosering på e-recepten. Vid felsökning (under tre veckor) hitta-
des fyra fall. Felrapporterna som Uppdrag Granskning studerade visade att patientförväxlingar var en av 
de vanligaste riskerna med Cosmic. Cirka 30 fall av patientförväxlingar skett hos de fyra landsting som 
använt systemet under två år. Värmlands landsting hade vid årsskiftet ett minus på drygt 40 miljoner, 
ungefär lika mycket som betalats ut till Cambio där enbart 70 personer (vid en klinik) använder syste-
met.  Vad gäller kostnaden för Cosmic växer den. Vid upphandlingen är Cambio bäst och billigast men 
kostnaderna stiger vid införandet. Uppsala har räknat med en kostnad av 240 miljoner men till det kom-
mer de kostnader som klinikerna och vårdcentralerna själva får bära.  

Landstinget i Kalmar har beslutat att göra en paus i införandet för att patienternas säkerhet inte skall 
riskeras medan Cambio söker nya marknader i Europa.   

Socialstyrelsen planerar insatser för att se över och förbättra patientsäkerheten. De efterfrågar en ny 
lagstiftning för utbyte av information inom vården och att det skall vara obligatoriskt att rapportera miss-
tag och tillbud även av enklare slag. I USA har man utrett patientsäkerheten och funnit att omkring 
98 000 personer dör varje år på sjukhusen på grund av misstag inom vården. Någon sådan kartlägg-
ning har ej skett inom Sverige men Socialstyrelsen beräknas att dödsfallen i Sverige orsakat av misstag 
inom vården kan vara så många som 4000 personer. Socialstyrelsen efterfrågar även en portal där man 
kan jämföra sjukhusens kvalitetsarbete. I portalen skall väntetider, vårdresultat och speciella satsningar 
på mat, bemanningen eller bemötande men även sjukhusets arbete för att öka patientsäkerheten. Ett 
liknande system finns i Storbritannien där stjärnor utmärker de bästa resultaten. I Danmark arbetar man 
med smileys där en glad smiley är ett mått på hög vårdkvalité.41 

 

3.5 Lagförslag ger patient mer makt 
När landstingens IT-system samordnas och patienterna får större insyn ökas även deras makt.42 Det 
kan innebära att försäkringsbolagens insyn minskar och leda till dyrare försäkringar. När Danmark tes-
tade möjligheten att låta patienter läsa sina journaler ledde det till att servrarna på Sundhetsstyrelsen 
(danska motsvarigheten till Socialstyrelsen) slogs ut. I Sverige planerades ett pilotprojekt i Uppsala, 
vilket dock Datainspektionen stoppade tidigare med hänvisning till gällande lagstiftning. Den nuvarande 
lagstiftningen tillåter inte patienterna att ha direktåtkomst till sina journaler utan att en läkare gett sitt 
godkännande. 

Med GVD så blir uppgifterna ständigt tillgängliga för patienterna. Under 2006 skall Apoteket ha ett 
dataregister över föreskrivna läkemedel till patienterna och av vem, vilket bör underlätta för äldre patien-
ter med skilda vårdgivare, enligt lag (2005:258).  

Försäkringsbolagens möjligheter till journalinformation föreslås även begränsas, speciellt genetisk in-
formation gällde barn. Denna begränsning har lett till protester ifrån försäkringsbolagen som hotar med 
                                                 
40 Uppdrag Granskning, Datasystemet hotar patientsäkerheten, Svt, (2006-06-06). 
41 Mellgren, Svenska Dagbladet, 2006. 
42 Mellgren, Svenska Dagbladet, 2005-09-24. 
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höjda premier.43 Statens medicinetiska råd (Smer) larmade för tre år sedan om försäkringsbolagens 
”missbruk” av sin idag obegränsade rätt till patientinformation med enbart en fullmakt ifrån patientens 
som begräsning. Med en fullmakt kan försäkringsbolagen läsa all information, även s.k. överskottsin-
formation och känsliga uppgifter. År 2006 föreslås en begränsning som enbart ger försäkringsbolagen 
hälsointyg eller utdrag ur journaler på specifikt preciserade frågor som ställs, vilket blir avgiftsbelagt. 
2004 var antalet sjukförsäkringar 691 000 och premieinkomsterna 2,5 miljarder kronor. För försäkrings-
bolagen innebär detta en informationsinskränkning samt en kostnadsökning. För den enskilde patienten 
innebär denna förändring dock en ökad makt och kontroll över sin medicinska information. 

 

3.6 Sammanfattning, datajournal från papper till digitalfil 
De flesta kanske tror att vårdgivare inom sjukvården använder sig av en datajournal – men så är inte 
fallet. Det finns fortfarande de som har pappersjournaler för sina patienter. Ett stort breddinförande av 
en ny IT-struktur är belagt med stora kostnader men är i längden både kostnadseffektivt samt humanare 
då patienten får en ökad säkerhet. Det var i alla fall tanken, men ett av pilotprojekten i Uppsala (Cosmic) 
har kritiserats för att just säkerheten var låg.  

Stockholms läns landsting har studerat fördelarna med ett IT-baserat journalsystem som följer med 
patienten hela livet och inte är bundet till respektive vårdenhet. I dagsläget finns istället för ett system 28 
olika, vilket kan innebära en säkerhetsrisk för patienten. Visionen för införandet är formulerad, flera 
upphandlingar har redan avslutats med avseende på GVD: s tekniska funktion.  

En gemensam vårddokumentation (GVD) och smart card är under utveckling.  Där kostnaderna un-
der 2004 beräknades närma sig 600 miljoner kronor under en fyraårsperiod. Brister finns beträffande 
uppföljning av ekonomi och måluppfyllelse där ett tydligt ansvar och ledarskap efterfrågas för att säkra 
måluppfyllelse men även för att korrekta riskanalyser och kostnadskalkyler skall göras. Organisationen 
förändras från att ha varit mer processinriktad till att istället rikta sig till kunden och öka kundservicen. 
Detta kan ses som ett svar till att patienten inte i samma utsträckning som tidigare är bunden till lokala 
vårdenheter utan även kan söka vård inom Sverige och inom EU. Vården blir konkurrensutsatt på ett 
helt annat sätt än vad som tidigare varit. 

 GVD är tänkt som en samverkanstjänst där visionen är ”en patient – en journal – hela livet”.44 
Ur patientsynpunkt och vårdpersonalens ökas tillgängligheten vilket kan ses som säkerhetshöjande. 
Tekniskt fungerar det hela som en community med vård som ämne. Bestämmelserna i bland annat 
vårdregisterlagen avser att skydda dessa uppgifter ifrån obegränsad tillgång. Datainspektionen finner 
en utvecklingstendens att allt fler användare över allt större geografiska områden får tillgång till patient-
uppgifter men fortfarande saknas rutiner för kontroll att inte obehöriga får åtkomst till uppgifterna. Det 
innebär att användaren måste göra aktiva val får att komma över uppgifter om en viss patient. Datain-
spektionen gjorde en omfattande kontroll av databehandlingen av patientuppgifter på sjukhus under 
1997-1998.45 De fann vissa brister i obligatorisk information som skall lämnas till patienterna och även 
brister i IT-säkerheten. Uppsala sjukhus och Enköpings lasarett har infört ett nytt elektroniskt journalsy-
stem, Cosmic som tillhandahålls av Cambio Healthcare system, och ett flertal vårdcentraler skall införa 
systemet, men det talas om säkerhetsproblem.   

Uppdrag granskning har även visat ett tv-program Datasystemet hotar patientsäkerheten.46 I detta 
program speglas till övervägande del de olika problem projektledarna stött på vid införandet av Cosmic. 
Beträffande Cosmic remiss och svar anger 1/3 att den fungerar mindre bra, Cosmic läkemedel anger 
mer än hälften att den fungerar mindre bra, Cosmic vårdadministration (kallas också PAS - patient ad-
ministration) 20 % anger att den fungerar mindre bra.47 Cosmic fick låga omdömen gällande nytta för 
                                                 
43 Mellgren, Svenska Dagbladet, 2005-11-06. 
44 http://www.sll.se/w_template/skrivut1.cse?pub=w_GVD&op=155592.cs  GVD – för en tryggare sjukvård, (2006-01-29). 
45 Datainspektionen, Rapport  2003:4 
46 Uppdrag Granskning, Datasystemet hotar patientsäkerheten, Svt, (2006-06-06) 
47 UserAward, Cambio Cosmic, maj 2006, s 5 
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verksamheten, införandet och uppföljningen, den tekniska designen och påverkan på arbetet medan 
omdömet beträffande hur Cosmic informerar om vad andra vårdenheter har gjort med patienten är 
mycket högt (78 %).48 I tv-programmet dryftas dock enbart svagheter med det aktuella programmet. 
Värmland, Kronoberg, Uppsala, Kalmar, Östergötland, Västmanland och Jönköping har tecknat kontrakt 
med Cambio. Vid studier av kostnaden stötte tv-programmet Uppdrag Granskning på problem. Kostna-
derna för utbildning och vikarier får respektive klinik eller vårdcentral bära, vilket i viss mån kan förklara 
personalens stress. En del landsting räknade in datorer som hårdvara medan andra inte gjorde det. 
Landstinget blev anmält till Arbetsmiljöinspektionen som beslutade att riskerna med det nya systemet 
Cosmic måste kartläggas av landstinget vid ett vite av 200 000 kr. Cosmic har använts under två år i 
Uppsala och där har personalen skickat 1800 felrapporter där en del handlade om medicinska risker för 
patienterna. 

Beträffande kostnaden för Cosmic växer den. Uppsala har räknat med en kostnad av 240 miljoner 
men till det kommer de kostnader som klinikerna och vårdcentralerna själva får bära. I USA har man 
utrett patientsäkerheten och funnit att omkring 98 000 personer dör varje år på sjukhusen på grund av 
misstag inom vården. Någon sådan kartläggning har ej skett inom Sverige men Socialstyrelsen beräk-
nas att dödsfallen i Sverige orsakat av misstag inom vården kan vara så många som 4000 personer.  

När landstingens IT-system samordnas och patienterna får större insyn ökas även deras makt.49 
Med GVD så blir uppgifterna ständigt tillgängliga för patienterna. Med en fullmakt kan försäkringsbola-
gen läsa all information, även s.k. överskottsinformation och känsliga uppgifter. För den enskilde patien-
ten innebär denna förändring dock en ökad makt och kontroll över sin medicinska information. 

När landstingens IT-system samordnas och patienterna får större insyn ökas även deras makt.50 
Med GVD så blir uppgifterna ständigt tillgängliga för patienterna. Med en fullmakt kan försäkringsbola-
gen läsa all information, även s.k. överskottsinformation och känsliga uppgifter. För den enskilde patien-
ten innebär denna förändring dock en ökad makt och kontroll över sin medicinska information. 

I nästa kapitel beskriver jag hur mönster på den politiska marknaden förändras. Olika handlingspla-
ner för IT inom vården i Europa och hur detta påverkar patientjournalen. 

 

3.7 Källförteckning 
 
Datainspektionen, Personuppgifter i vårdregister, 2003:4 
 
Datainspektionen, Ökad tillgänglighet till patientuppgifter, Rapport 2005:1 
 
Roos, Göran. Von Krogh, Georg. Roos, Johan, Strategi – en introduktion, Studentlitteratur, Lund, 1998 
 
UserAward, Cambio Cosmic. Kompletterande användarundersökning maj 2006. – Redovisning av an-
vändarenkäten, Vård-IT-kartan, Användare och IT-system inom svensk vård och omsorg 
 
 
Utbult, Mats, Alla intressenter måste vara med i vårdkedjans informationslyft, Carelink, Vårdföretagarna, 
Stockholm, 2003 
 

                                                 
48 UserAward, Cambio Cosmic, maj 2006, s 6 
49 Mellgren, Fredrik, Patientjournaler läggs ut på nätet, Svenska Dagbladet, 2005-09-24 
50 Ibid,  2005-09-24 



 28

3.8 Internet 
http://www.brainpool.se/home/news_print.asp?sid=91&mid=3&NewsId=4791, Pressmeddelande: Brain-
pool i storaffär för att höja kvaliteten för patienter i vården – Gemensam Vårddokumentation, GVD, 
2004-10-08 (2006-01-29) 
 
http://www.brainpool.se/home/news_print.asp?sid=91&mid=3&NewsId=4792 Pressmeddelande: Brain-
pools samarbetspartner VM-data tecknar avtal med Stockholms läns landsting avseende IT-stöd för 
vårddokumentation, 2004-10-08 (2006-01-29) 
 
http://www.sll.se/w_template/skrivut1.cse?pub=w_GVD&op=155592.cs  GVD – för en tryggare sjukvård, 
(2006-01-29) 
 
http://www.sll.se/w_template/skrivut1.cse?pub=w_rev&op=135963.cs Koncernperspektiv beträffande IT-
området 2004 inom SLL med inriktning mot GVD (2006-01-29) 
 
http://www.svt.se (2006-06-06) 
 
http://www.wmdata.se/wmwebb/article/articleDocument.asp?id=445 All patientinformation i samma käl-
la, (2006-01-29) 
 

3.9 Tv-program 
 
Uppdrag Granskning, Datasystemet hotar patientsäkerheten, Svt, (2006-06-06) 
 
 

3.10 Tidskrifter 
Karlsson, Göran, Stor förväxlingsrisk i nytt journalsystem, Upsala Nya Tidning, 2006-03-07 
 
Mellgren, Fredrik, Tusentals dör av felbehandling, Svenska Dagbladet, 2006-01-30 
 
Keller, Awiwa, Landstinget kan få journaler på nätet, Dagens Nyheter, 2005-12-02 
 
Mellgren, Fredrik, Försäkringsbråk om journaler, Svenska Dagbladet, 2005-11-06 
 
Mellgren, Fredrik, Patientjournaler läggs ut på nätet, Svenska Dagbladet, 2005-09-24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29

4 Förändrade mönster på politiska marknader 
I detta kapitel beskriver jag hur den politiska marknadens mönster förändras. Det skrivs nya handlings-
planer för IT inom Europa som påverkar medlemsländerna. Det påverkar även patientjournalen som är i 
behov av förändring. 

Organisationer inom den politiska marknaden, till exempel sjukvården, påverkas av redan tidigare 
fattade s.k. mikrobeslut och spårar man ursprunget till politiska beslut kan de sträcka sig över en lång 
tid. Det som ses som ett enda politiskt beslut är i själva verket summan av de tidigare val som är gjor-
da.51 Den sektorisering som samhället präglas av börjar alltmer luckras upp och samarbete över verk-
samhetsgränserna öppnar för nya marknadsandelar. Det finns en vinst för samgående istället för att 
fokusera på företaget och istället utsättas för konkurrens.52 Detta mönster kan även skönjas inom politik 
och särskilt då IT politiken. Inom denna sfär ses den politik som förs inom EU prägla även den nationel-
la IT-politiken. En viktig uppgift för organisationen är att utveckla sig och profiliera sig gentemot omvärl-
dens ökande konkurrens och därigenom legitimera sig. En verksamhet som inte har en tydlig profil kan 
ifrågasättas och utmanas på marknaden.53 I en alltmer konkurrensutsatt situation blir det avgörande för 
verksamheten vilken möjlighet de har att anpassa sig till den omgivande marknadens krav. Om företa-
gets värderingar är i paritet med samhällets värderingar finns det ökat utrymme för tilldelning av de poli-
tiska resurserna genom att de delade värderingarna ökar legitimiteten hos företaget.54 Detta kan särskilt 
märkas på de företag som anlitas för att genomföra till exempel en gemensam patientjournal. Dessa 
företag ser bredden i uppdraget och samarbetar tätt med andra företag för att genomföra uppdraget. 
Företagets ideologiska koncept och mål skall stå i samklang med samhällets bild av densamma. För att 
få igenom sina förslag och beslut är det viktigt att de kommer ifrån rätt organisation som anses stå för 
de värderingar som samhället i övrigt delar. Att arbeta med att forma en stark ideologi eller inriktning i 
ett företag kan likställas med att profiliera sig på en marknad, där stärkandet av varumärket förstärker 
företagets vinstpotential. I en politiskt styrd organisation behöver vinst inte vara likställd med ekonomisk 
vinst utan även andra värderingar kan komma på fråga. Att profiliera sig innebär även att anpassa sig till 
de institutionella regler som finns.55 Berg och Jonsson anser att strategisk ledning på politiska markna-
der är att skapa legitimitet för organisationen med dess krav och ideologi.56 Att uttrycka sig slagkraftigt 
och fånga både medlemmar i organisationen och allmänheten kan ses som en marknadsstrategi med 
starka inslag av säljande taktik. Om konceptet kan säljas in så är det större chans att etableringen på 
marknaden blir varaktig. Varumärkesprofilering har vissa likheter med ideologisk identitet.57 Ett tydligt 
ideologiskt ställningstagande ökar företagets identitet. Båda har inslag av säljande karaktär men när det 
gäller den ideologiska identiteten kan ett framgångsrikt koncept engagera personalen och på så vis 
fungera med andra strategiska variabler än enbart vinst. 
 

4.1 Patient inom EU 
Regeringen gick 2004 ut med ett pressmeddelande om en gemensam policy för IT inom vården. En 
arbetsgrupp tillsattes med fokus på kompatibla system inom vården där medlemmar bland annat kom 
ifrån Socialstyrelsen, Apoteket, Landstingsförbundet och Socialdepartementet.58 Utredningen går under 
namnet ”Patientdatautredningen” vars huvuduppdrag var att lämna förslag till behandling av person-
uppgifter inom hälso- och sjukvården.59  
                                                 
51 Berg & Jonsson, 1991, s 85 ff. 
52 Ibid, s 118 ff. 
53 Berg & Jonsson, 1991, s 18 ff. 
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57 Berg & Jonsson, 1991, s 223. 
58 http://www.regeringen.se (2005-03-26). 
59 http://www.sou.gov.se/patientdata/index,htm (2006-01-25). 
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Utgångspunkt har varit: 
 

 ökad patientsäkerhet 
 möjlighet till patientsamverkan 
 förbättrad medicinsk och ekonomisk uppföljning 
 minskad administration 
 säkrad hantering av patientuppgifter  
 skydd av den personliga integriteten 

 
Däri ligger även att se över språket i patientjournalen – förstår patienten den använda fackjargongen i 
en medicinsk specialistjournal? Finns det behov av anpassning? Register över läkemedelsförskrivning 
och vilka som bör ha behörighet till detta tas även upp i utredningen. 
 En översyn av kvalitetsregister samt en författningsreglering av densamma avseende behandling av 
personuppgifter i: 
 

 regionala cancerregister 
 Socialstyrelsens donationsregister 
 Socialstyrelsens metadonregister 
 ett planerat vaccinationsregister 
 ett planerat blodgivarregister 

 
I utredningens uppdrag ingår att även att studera förutsättningarna för: 
 

 att införa en patientjournal, oavsett vårdgivare 
 på nationell nivå eller på landstingsnivå 
 att överföra personuppgifter mellan offentlig hälso- och sjukvård och privata verksamheter 
 att möjliggöra för patienten ta del av sina uppgifter, som är registrerade i patientjournalen, via 

internet. 
 

Därutöver skall personuppgifternas användning ses över samt olika lagar; patientjournallag 
(1985:562), lag (1998:544) om vårdregister samt lag (1996:1156) gällde receptregister.  

Patientdatautredningen har under perioden augusti till november 2005 genom SCB (Statistiska cen-
tralbyrån) genomfört en enkätundersökning för att spåra allmänhetens inställning till elektroniska pati-
entjournaler.60 Ett större antal tillfrågades om att delta i undersökningen, 3 600 personer, i åldern 20-79 
år. Av dessa svarade 2356 (65,3 % av urvalet). I undersökningen är hela 79 % positiva till en enda elek-
tronisk datajournal av dessa är 28 % oroliga för att obehörig vårdpersonal skall få access till uppgifterna 
medan 51 % inte hyser dessa farhågor. 62 % ansåg att en gemensam datajournal skulle öka deras 
möjlighet till trygg och säker vård där 42 % tror att möjligheten för en förutsättningslös ”second opinion” 
ökar och 17 % tror att den kommer att minska. 12 % tror att de helt säkert kommer att få svårare att 
anförtro sig åt sin läkare beträffande känsliga problem medan 27 % tror att det kan ha svårare alterna-
tivt bli mindre villiga att berätta. 55 % tror inte att det kommer att påverka dem alls. Beträffande sam-
tycke ifrån patienten för att vårdpersonalen skall få läsa deras journalhandlingar anser 33 % att patien-
ten måste lämna sitt samtycke för uppgifter som patienten har spärrat, 31 % menar att patienten alltid 
skall lämna sitt samtycke förutom vid akuta situationer. 11 % anser inte att patienten alls behöver lämna 
sitt samtycke medan 19 % anser att samtycke skall ges ifrån patienten innan personalen vid kliniken 
patienten vårdas på skall få ta del av särskilt känslig journaluppgifter ifrån en annan klinik (exempelvis 
psykiatrisk klinik). Sammantaget visar 71 % att de ställer sig positiva till att ta del av sin egen patient-
journal via internet. Patienterna verkar i det stora hela positiva till en sammanhållen journal medan me-
dia istället belyser att en god sekretess hindrar effektiv vård. 
                                                 
60 http://www.sou.gov.se/patientdata/index,htm (2006-01-25). 
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Media fokuserar istället på osäkerhet och otrygghet, eller som det uttrycks: ”den ena handen vet inte 
vad den andra gör”. 61 I en artikel beskrivs Patientdatautredningen som tidigare handlade om kvalitets-
register inom vården men efter ett tilläggsdirektiv bytte namn. Numera finns två tilläggsdirektiv och dess 
frågor. Vidare berättas att landstinget i Västerbotten planerade att ge alla sjuksköterskor samt läkare full 
access till alla patientjournaler, ett grepp som dock Datainspektionen stoppade. Motiveringen var att 
information bara skall vara tillgänglig för den som behöver den. I artikeln beskrivs vidare att olika intres-
sen ställs emot varandra, sekretess gentemot patientsäkerhet, informationstillgång gentemot förtroen-
de.62  Nu under våren 2006 står den klar, Nationell IT-strategi för vård och omsorg. 

 Går man istället till de olika handlingsplaner som finns för IT-politik i Europa finner man en annan 
fokus. Samarbete över gränser myntas i begreppet ”e-Europa – ett informationssamhälle för alla”.63  
 

4.2 Handlingsplaner för IT inom Europa 
Två handlingsplaner har tagits fram, dels e-Europa 2002 och e-Europa 2005. Där 2002 fokuserades på 
utveckling av internet, investering i människor och kompetens samt att stimulera Internetanvändning. 
Vid uppföljning av detta fann man områden med avseende på IT-säkerhet och en säkrare e-handel som 
ytterligare var i behov av insatser. Handlingsplanen som sträckte sig fram till 2005 bar syftet ”ett infor-
mationssamhälle för alla inom EU”. ”I2010”är ett nytt stödprogram som följer efter ”e-Europa 2005” och 
har som mål att främja investeringar och innovation och ingår i den s.k. Lissabonstrategin. Denna an-
togs år 2000 vid Europeiska rådets möte i Lissabon. Målet var att göra EU till världens mest konkur-
renskraftiga ekonomi och uppnå en hållbar tillväxt till år 2010. Kommissionen framhåller att de med-
lemsländer som har haft högst produktivitet i hela ekonomin – är de länder som har satsat på forskning 
inom IT-området.64 

Kommissionen har en del åtgärder för att nå målen, både rättsligt bindande åtgärder samt strategier 
och åtgärder för främjandet av utvecklingen inom EU. Som ett led i detta inrättades 2004 Europeiska 
nät- och informationssäkerhetsbyrån (Enisa) som skall arbeta för en hög nät- och informationssäkerhet 
inom EU.  

EU: s handlingsplan för att stärka EU: s utnyttjande av informationssamhället och möjliggöra för alla 
medborgare att ha rätt kunskap för att kunna använda tekniken har utvecklats. Från e-Europé fram till 
nui2010 som föreslås gälla under åren 2005-2008 och benämns ”Det europeiska informationssamhället 
för tillväxt och sysselsättning”65.  I2010 skall inriktas på: 

 
 ”att skapa ett gemensamt europeiskt informationsområde som främjar en öppen och konkurrenskraftig inre mark-

nad för informationssamhället och media 
 att stärka innovation och investeringar i IKT-forskning för att främja tillväxt och fler och bättre arbetstillfällen 
 att uppnå ett europeiskt informationssamhälle där alla kan delta som främjar tillväxt och sysselsättning på ett sätt 

som överensstämmer med hållbar utveckling och som prioriterar bättre offentliga tjänster och livskvalitet.”66 
 

Målsättningen är att attrahera investerare till EU bland annat genom innovation i kunskapsbaserade 
tjänster, ett uppdaterat regelverk för elektronisk kommunikation där finansiellt stöd planeras för att främ-
ja forskning och stödja strategier beträffande e-integration och livskvalité. Bland annat genom att under-
lätta för funktionshindrade och äldre. Kommissionen påpekar att 15 % av EU: s befolkning har någon 
form av funktionshinder och att befolkningen blir allt äldre. Programmet hade under åren 2001-2005 en 
budget på 100 miljoner euro medan stödprogrammet (eContentplus) har en budget under år 2005-2008 
på ytterligare 163 miljoner euro. Syftet är att underlätta tillgång till riskkapital för små och stora Internet-

                                                 
61 Perkiö, Dagens samhälle, nr 21, 2005. 
62 Ibid. 
63 http://www.regeringen.se/pub/road/Classic/article/131jsp/Render.jsp?m=print&d=23, (2006-01-20). 
64 http://www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/standardRightMenuTemplate_17...  IT-frågor (2006-01-28).  
65 Ibid. 
66 http://www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/standardRightMenuTemplate_17...  eEurope och i2010 (2006-01-28). 
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relaterade företag. IDABC är ett annat stödprogram som fokuserar på utbyte av data mellan offentliga 
administrationer i skilda länder och IST Research (Information Society Techonologies) som stöder forsk-
ning. 

Olika stödprogram uppdateras ständigt. Inom denna ram har också antagits ett nytt regelverk för 
elektronisk kommunikation, förordningen om EU: s toppdomän på internet.eu. Ett direktiv om upphovs-
rätt har även antagits samt en del andra rättigheter inom information. 

För att göra EU och den inre marknaden ytterligare synligt har numera näringsidkare och personer 
bosatta inom EU en ny toppdomän att registrera sig på, nämligen den med ändelsen .eu. Denna regi-
strering synliggör företag och organisationer med europeisk identitet. Toppdomänen fyller de säker-
hetsmässiga och etiska kraven och skall inte inverka på bestämmelser för de redan etablerade toppdo-
mänerna. För att undvika spekulation sker en gradvis registrering. Vid tvister handläggs dessa av EG-
domstolen, till skillnad mot tvister gällande .com-adresser som skall prövas av domstol i USA.67 
 

4.3 IT-politikens påverkan på patientjournaler 
Att läsa om IT-politiken i Sverige påminner osökt om Henry Mintzbergs ramverk, strategins fem p: 
 

 Planering (plan) 
 Manöver (ploy) 
 Mönster (pattern) 
 Position (position) 
 Perspektiv (perspective)68 

 
Planerandet av strategin inleds antingen i början av en händelse eller ett genomförande men kan 

också vara en strategisk plan som är resultatet av en process. Den strategiska manövern kan ses som 
ett strategiskt spel där olika ageranden ger olika effekter. När man ser strategins olika mönster som 
varierar med tidens gång kan man se hur den faktiska strategin utvecklades. Strategins position är be-
roende av hur omvärlden ser ut och vilken konkurrens företaget är utsatt för. Vid utvecklande av olika 
strategier för att nå marknadssegment kan nischstrategier utvecklas.  Det strategiska perspektivet ut-
vecklas med tonvikt på intentioner och handlingar inom och utom företaget. Fokus på ledningens per-
spektiv men även hur de anställda uppfattar situationen och det perspektiv som väljs är beroende av 
hur strategin har varit.69 

I svenska IT-politiken är planeringen är i full gång med olika manövrar för att nå den position som ef-
tersöks. IT-politiska strategigruppens arbetsgrupp för IT i vård och omsorg pekar på konsekvenser av 
den demografiska utvecklingen där ett mindre antal skall försörja fler i framtiden. Det får även som effekt 
att vården är i behov av bättre helhetsbilder för att underlätta tillgängligheten av vård och omsorg på 
patientens villkor. Arbetsgruppen väcker ett krav på en patient – en journal, ett mantra som känns väl-
bekant inom vården. De stöder en nationell patientöversikt som ett första steg till denna enhetliga pati-
entjournal. Alla delar av det skall täckas av kvalificerad vård och omsorg där resurserna fördelas och 
utbud av vård förbättras.70  

För att planera för detta anlitas Carelink (en intresseförening som ägs av Sveriges kommuner och 
landsting, föreningen Vårdföretagarna och Apoteket AB) har i samarbete med landstinget i Östergöt-
land, Jönköping, Norrbotten samt landstinget i Uppsala län kommit överens om att från augusti 2004 till 
och med 2005 testa en Nationell patientöversikt.  Det är tänkt att vara ett verktyg som skall underlätta 
bra och säker vård. Tjänsten skall innehålla viktig information kring patientens vård till behörig vårdgiva-

                                                 
67 http://www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/standardRIghtMenuTemplate:17...  Toppdomän ”-.eu” (2006-01-28). 
68 Roos, Von Krogh & Roos 1998, s 17 ff. 
69 Ibid, 1998, s 17 ff. 
70 Regeringskansliet, Slutrapport från IT-politiska strategigruppens arbetsgrupper 2004, s 11 ff. 
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re men även till patienten själv.71 I broschyren där den Nationella patientöversikten beskrivs är det pati-
enten som står i centrum och skall ge vårdgivaren samtycke för att ta del av uppgifterna via webben, 
liksom också patienten kan. Patientöversikten innehåller persondata (namn, adress och personnum-
mer), epikriser (en sammanfattning av varje vårdperiod), diagnoser, läkemedel, laboratoriesvar och en 
primärvårdskontakt på hemorten. Motiveringen till de gemensamma uppgifterna är att omprovtagning 
skulle undvikas liksom dubbla röntgenundersökningar och att det skulle förenkla att hitta nya vårdgiva-
ren. På lång sikt skulle patienten få större insyn och engagemang i sin vård, det skulle bli färre upprep-
ningar i journalen och utredningar skulle ske snabbare. Målet med pilotprojektet är att samtliga landsting 
skall vara anslutna år 2008 och efter 2010 skall även kommunala och privata vårdgivare vara anslutna, 
allt i ett led inför en patientjournal. Patientens samtycke upplevs som hindrande av båda parter, läkare 
och den berörda patienten.72  

I Sverige beräknas nästan 100 % av primärvården och cirka 60 % av sjukhusens vårddokumentation 
ske digitalt.73 Kommunikationen emellan datasystemen är dock inte optimal. Flertalet av programmen 
fungerar bra enskilt men kan inte utbyta information med andra digitala system utan fungerar mest som 
interna databaser. Tanken med den Nationella databasen är att vårdhuvudmännen skall anpassa sina 
system så att de kan anslutas till tjänsten. Som ett led i detta införande har en översyn Patiendatautred-
ningen påbörjats för att utforma lösningar och rutiner då lagrum och regelverk inte bedöms vara ända-
målsenliga. Stora summor läggs ned på att finansiera detta, redan pilotprojektet finansierades med cirka 
18 miljoner av landstingen och Carelink, men för fortsatt finansiering krävs delfinansiering med statliga 
medel.74 I Patientdatautredningen skall utredaren studera vilka förutsättningar som finns och vilken nytta 
en sammanhållen patientjournal kan ge på antingen landstingsnivå eller nationell basis.75 

År 2003 fattade EU beslut som i princip innebär fri rörlighet för patienter. När detta aktualiseras 
kommer större krav på informationsöverföring att ställas. Inom andra länder, till exempel Holland och 
Tyskland har lagändringar vidtagits för att underlätta en nationell IT-infrastruktur för vården.76 Inte förvå-
nande med fokus på läkemedelsinformation och säkerhetsaspekter förknippade med läkemedelsför-
skrivning. Storbritannien har upphandlat system och teknik för 70 miljarder kr under det senaste året 
(2003-2004) och har som målsättning att en patientjournal skall kunna nås av vårdgivare oavsett var i 
det patienten söker vård. I Sverige bedömer Carelink att de gemensamma tekniklösningarna som be-
hövs för att kunna koppla ihop landstingets informationskällor kan finnas efter cirka 15 månader från 
taget beslut. Därefter kan landstingen välja när de vill ansluta sig.77 Landstinget använder cirka 4 % av 
omsättningen årligen för IT och nästan 100 % av primärvården använder IT-stöd i någon form. Carelink 
bedömer att finansieringen av arbetet med koordination och samordning av nationella och lokala infra-
strukturerna kan ske genom ett decentraliserat ansvar med eget ekonomisk ansvar för varje huvudman 
eller en centraliserad modell där alla vårdenheter betalar kostnaden solidariskt alternativt delfinansiering 
och statligt stöd. Carelink föreslår genomförande i projektmodell med styrgrupp, projektgrupp olika ar-
betsgrupper etc. där alla som berörs av detta ingår i en eller annan form. Deras riskanalys tar upp: 
 

 att den svenska decentraliserade vården försvårar nationella satsningar och gemensamma lösningar. 
 att det saknas djupare tradition och erfarenhet av att agera gemensamt. Ojämn samverkan mel landsting, kommu-

ner och privat vård. Arenor för gemensamma beslut saknas. 
 att vårdgivare saknar förutsättningar för investering i nya lösningar om de ej kan se egen nytta i organisationen. 
 att prioriteringar mellan huvudmännen är varierande och datoriseringen är ojämn. 
 att förväntningarna på patientöversikten kanske inte kan uppfyllas. 
 att det finns legala hinder för informationsöverföring. 

                                                 
71 http://carelink.se/pages/newsbill.asp?Pages=1,248,278,312&VersionID=1 2005-06-27. 
72 Ståhl, Carelink, 2005. 
73 Ibid, s 1 ff. 
74 Ståhl, Carelink, 2005,s 4. 
75  http://www.sou.gov.se/patientdata/direktiv/tillagg.htm  2005-08-04. 
76 Carelink, En nationell IT-infrastruktur för vård och omsorg. Förslag till strategi och handlingsplan, april 2004, s 5 ff. 
77 Ibid, s 9 ff. 
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 att projektet drivs med kompetenser från huvudmän inom vården, främst landsting och alla resurser kanske inte 
kan frigöras för detta arbete.78 

 
Patientdatautredningen (Statens offentliga utredningar)79 skall lämna förslag till reglering av behand-

lingen av personuppgifter inom hälso- och sjukvården.80 Samma patient vårdas vid olika vårdgivare, 
både privata och offentliga vilket medför dubbelarbete beträffande vårddokumentationen. Utredningen 
har som uppdrag att analysera förutsättningar för och vilken nytta det kan vara med en sammanhållen 
journal för varje patient, antingen på nationell nivå eller på landstingsnivå. Samtidigt som möjligheterna 
för att överföra personuppgifter mellan olika verksamheter inom privat och offentlig hälso- och sjukvård 
utreds som ett alternativ och möjligheten för patienten att få öka insyn och information. Utredningen 
skall även se över; 

 
 För vilka ändamål personuppgifter skall få behandlas inom hälso- och sjukvården 
 Bestämmelser i – patientjournallagen (1985:562), lagen (1998:544) om vårdregister och lagen (1996:1156) om 

receptregister 
 Landstingets möjligheter att följa upp, utvärdera och kvalitetssäkra sin verksamhet (bland annat läkemedelsför-

skrivning och användning) 
 Om utskrivande läkare skall kunna ta kontakt med andra utskrivande läkare 
 Språket vid journalföring – kan varje patient läsa språket i journalen? 
 Förslag till författningsreglering av personuppgiftsbehandlingen i hälso- och sjukvårdens nationella kvalitetsre-

gister och även utreda frågor kring överföring och utbyte av personuppgifter som förekommer i det internatio-
nella samarbetet gällde uppgifter i kvalitetsregister 

 Om och hur Läkemedelsverket skall utforma ett register för läkemedels ändamålsenlighet 
 
Utredningen skall även överväga behoven av en författningsreglering av personuppgiftsbehandling-

en i: 
 

 Nationella cancerregister 
 Socialstyrelsens donationsregister 
 Socialstyrelsens metadonregister 
 Det planerade vaccinationsregistret och 
 Det planerade blodgivarregistret81 

 
Utvecklingen har föregåtts av ett krav på ökad effektivisering av sjukvården och ökat patientinflytande, 
större patientrörlighet och en ökad högspecialiserad vård och dess förändringar mel olika huvudmän.  

Informationstekniken öppnar för att patientjournalen och patientöversikten kan nås av flera olika 
vårdnadsgivare vilket ställer högre krav på etiska regler och en speciell etisk policy för handhavandet av 
patientuppgifter. En ny, nationell översikt utmanar även det traditionella ledarskapet. Datanätet öppnar 
även upp för kontakter utom verksamheten och det kan bli svårt att kontrollera informationsflödet. Det 
kan leda till att en informell organisation utvecklas som påverkar det interna ledarskapet. På sikt kan det 
även innebära att behovet av chefer minskar. 82  

Ledarskapet utmanas men även arbetsrätten då arbete tidigare traditionellt har lämnat ersättning ef-
ter arbetstid. Semester baseras på arbetstid, månadslön baseras på antal arbetade timmar per månad, 
övertid baseras på timmar – kanske är det dags att lämna ersättning efter utfört arbete, inte timmar?83 
Rimligtvis är företaget betjänt av få ett professionellt arbete utfört snabbt, inte att personal finns på före-
taget ett visst antal timmar. Det blir dessutom svårare att kontrollera de anställda som, om man använ-
der IT-tekniken fullt ut med alla dess möjligheter, befinner sig på flera olika platser samtidigt och kanske 
inte arbetar kl. 8.00 – 17.00 utan kväll eller natt. Utvecklingen av IT utmanar både ledarskapet och själ-
                                                 
78 Carelink, En nationell IT-infrastruktur för vård och omsorg. Förslag till strategi och handlingsplan, april 2004, s 14 ff. 
79 Patientdatautredningen skall lämna sitt slutbetänkande senast december 2006 och har därför inget SOU nr. 
80 http://www.sou.gov.se/patientdata/.(2005-08-04). 
81 http://www.sou.gov.se/patientdata/.(2005-08-04) 
82 Falk & Olve,  2000, s 29 ff. 
83 Ibid, s 36 ff. 
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va grundprincipen för organisation av arbetet och arbetare. Att anamma den utmaningen kan utveckla 
företaget men ställer också större krav på genomarbetade rutiner, informationspolicy och behörighets-
policy – som inte baseras på sekretess utan ledarskap.84 Hur används information i företaget och vad 
leder det till? Chefen behöver inte i detalj veta hur arbetet skall utföras, bara det finns kunskap ibland de 
som utför arbetet. S.k. tyst kunskap tacit knowledge är viktigt och målstyrning tar bättre tillvara på lokala 
initiativ vilket kan utveckla arbete. Mintzberg förordar även decentralisering när exakta instruktioner ej 
kan ges.85 

Debatt förs i media om mål för IT-politiken och dess konsekvenser. Där Dataföreningens ordförande 
Rolf Berndtson beskriver utvecklingen mellan samhälle och IT; en utveckling av IT ledde till integrering 
av produktion där syftet var rationalisering. Nu kan det som görs med IT inte längre göras av människor 
och ett beroende utvecklades. Berndtson uppmanar till samarbete för att sambandet mel IT och sam-
hällsutveckling skall framstå klarare eftersom samhällets behov föder IT-struktur där infrastrukturen 
förändras, allt ifrån hemmet och skolan till utbildning. De främsta målen för satsning, menar Berndtson 
är forskning, utbildning och utveckling av nya tillväxtområden och där bör IT-politiken i Sverige fokuse-
ra.86 

Författaren Ola Larsmo och historikern Lars Ilshammar anser att regeringen negligerar IT: s betydel-
se för att effektivisera den offentliga sektorn och rendera tillväxt för Sveriges ekonomi. Han tar upp att 
Danmark har beräknat att de kan göra besparingar i mångmiljardklassen genom utveckling av IT medan 
de svenska politikerna anser att marknaden skall styra över IT-utvecklingen – istället för tvärtom. Han 
anser att den fria informationsspridningen på internet stryps till, nu främst genom föreslagna mjukvaru-
patent som EU skall besluta om men även svensk lagstiftning som gör det olagligt att ladda ned skyddat 
material.87 

Detta ses som en respons till Ulrika Messings (Infrastrukturminister) tal vid Svenska IT-institutionens 
konferens 2005 där hon beskriver hur den moderna informationstekniken dominerar teknikutvecklingen. 
Hennes syn på samhället är ett ständigt föränderligt system som alltmer globaliseras där den tekniska 
utvecklingen skapar digitala klyftor mel länder och mer och mer makt centraliseras kring informations-
spridningen. Detta innebär stora förändringar och då krävs en: 
 

”Visionär, flexibel och dynamisk politik och i denna politik spelar IT-politiken en alldeles särskild roll. Det är 
med informationsteknik samhället nu förändras och det är genom att medverka i utvecklingen av denna 
teknik, och ligga i framkant när det gäller förnuftig användning av tekniken, som vi kan förvandla utmaning-
ar till möjligheter för vidare utveckling av ett informationssamhälle till nytta för alla medborgare.”88 

 
Regeringen avser att öka den strategiska medvetenheten och framförhållning satt i relation till kom-

mande större förändringar. Insatser kommer att göras för att öka öppenheten och tillgängligheten, un-
danröja juridiska hinder, höja kompetensutvecklingen samt satsa på forskning och innovation för att 
därigenom stödja utvecklingen av svensk IT-industri. (En fråga som då dyker upp är vari består svensk 
IT-industri? ) IT-politiken inriktas från infrastruktur till användning, tjänster och utveckling av verksamhe-
ten. Arbetet med att ta fram denna IT-politik har skett över revirgränser och mycket i den fortsatta politi-
ken handlar just om att arbeta gränsöverskridande, både inom och utom företag men även inom och 
utom det.89 

Diskussioner i media har sitt ursprung i att regeringen definierar områden för satsning och det finns 
många aktörer som strider om samma kaka. Genom att skapa sig en bred marknadsandel eller att posi-

                                                 
84 Falk & Olve, 2000, s 57. 
85 Ibid, s 65 ff. 
86 http://www.dfs.se/htmlnyheter/CS050701_vad_ar_it_politik.asp Berndtson, Rolf, Vad är IT-politik? (2005-08-23). 
87 http://computersweden.idg.se/globalincludes/applikationer/utskrif_popup/utskrift.asp Larsmo, Ola. Ilshammar, Lars, Histo-
riker: Regeringens it-politik obegriplig. ( 2005-07-01). 
88 http://www.regeringen.se/pub/road/Classic/article/13/jsp/Render.jsp?m=print&d=321 Messing, Ulla, Tal Svenska IT-
institutionens konferens 2005, Konserthuset, Stockholm 16 juni  2005 (2005-08-23). 
89 Ibid. 
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tionera sig genom den mediala debatten kan företag försäkra sig om att deras bransch får ta del av de 
ökade satsningarna. 

Utvecklingsprojekt bör ständigt drivas parallellt med den övriga verksamheten så att det inte blir nå-
gon tillfällig nyhet. Concurrent engineering, det vill säga att olika grupper arbetar sida vid sida – parallellt 
för produktutveckling (främst inom industrin) är något som andra verksamheter kan ta till sig.90 För att 
inte IT-avdelningar växer sig för stora bör de köpa in befintliga system och inte utveckla egna inom verk-
samheten. Egna system försämrar kompatibilitet med andra system och blir i längden dyrare för verk-
samheten. Exempel på det kan ses inom Stockholms läns landsting som nu vid Karolinska universitets-
sjukhuset aktivt arbetar med att minska antalet olika datasystem som används parallellt och lokalt till 
färre system som initialt skall fungera över hela sjukhuset. 
 

4.4 Sammanfattning av förändrade mönster på politiska marknader 
Betecknande för förändringen på politiska marknader är dess gränsöverskridande natur. Liksom EU har 
förändrat gränsdragningen går nu den nationella politiken i samma spår. Sektoriseringen inom Sverige 
är på upphällning och ter sig alltmer ekonomiskt omöjlig. En verksamhet som saknar tydlig profil kan 
ifrågasättas och utmanas på marknaden. I längden blir det ohållbart med flertalet olika datasystem som 
inte är kompatibla och är en ekonomisk belastning. 

2004 gick regeringen ut med ett pressmeddelande om en gemensam policy för IT inom vården, en 
arbetsgrupp tillsattes – Patientdatautredningen (Socialstyrelsen, Apoteket, Landstingsförbundet och 
Socialdepartementet ingick) och nu under våren 2006 finns en klar Nationell IT-strategi för vård och 
omsorg färdig.  

I samband med Patientdatautredningen genomförde SCB (Statistiska Centralbyrån) en undersökning 
med avseende på vad patienterna hade för inställning till elektroniska datajournaler. Undersökningen 
omfattade 3600 personer i åldern 20-79 år, av dessa svarade 65.3 %. Ett urval av svaren visar att 79 % 
är positiva till en enda elektronisk datajournal men av dessa är 28 % oroliga för att obehörig vårdperso-
nal skall få access till uppgifterna. 55 % tror inte att de kommer att påverkas (vid sitt samtal med läka-
ren) av att fler personer kan få tillgång till journalen. Sammantaget ställer sig 71 % positiva till det hela. 
Detta får ställas i jämförelse med medias bild av det hela som koncentreras på misstag och problem. 

Ser man till IT-politiken i Europa finner man en annan fokus: ”e-Europa – ett informationsamhälle för 
alla”.91 Handlingsplanerna inom EU har utvecklats och ”Det europeiska informationssamhället för tillväxt 
och sysselsättning” ligger nu för agendan.92  

Tidigare fokuserades på utveckling av internet, investering i människor och kompetens samt att sti-
mulera Internetanvändning. Det nuvarande stödprogrammet sträcker sig fram till år 2010 och här ligger 
fokus i att attrahera investerare till EU bland annat genom innovation i kunskapsbaserade tjänster. Här 
tas också upp att 15 % av EU: s befolkning har något slags funktionshinder vilket måste beaktas. EU 
har även registrerat en ny toppdomän med ändelsen.eu. Vid tvister gällande denna domän handläggs 
dessa av EG-domstolen, en skillnad gentemot tvister gällande.com som prövas av domstol i USA. Profi-
lering är avgörande i en konkurrensutsatt marknad. 

Carelink, en intresseförening som ägs av Sveriges kommuner, Landsting, föreningen Vårdföretagar-
na och Apoteket AB, har startat med ett pilotprojekt som ett led i införande av datajournal.  Ser man till 
den nationella IT-strategin för vård och omsorg så går det helt i denna planering. Det blir aktuellt i och 
med att EU år 2003 fattade ett beslut som i princip innebär fri rörlighet för patienter. Detta ställer krav på 
lättillgänglig information för alla länder inom EU. Kostnaderna för de olika länderna är avsevärda, som 
exempel kan nämnas att Storbritannien har upphandlat system och teknik för 70 miljarder kr under 
2003-2004. De har också som målsättning att en patientjournal skall kunna nås av vårdgivare oavsett 
var patienten söker vård. 
                                                 
90 Falk & Olve, 2000, s 55. 
91 http://www.regeringen.se/pub/road/Classic/article/13jsp/Render.jsp?m=print&d=23, (2006-01-20). 
92 http://www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/standardRightMenuTemplate_17...  eEurope och i2010 (2006-01-28). 
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Denna förändring ställer givetvis krav på ett förändrat ledarskap. Utvecklingen av IT utmanar både 
ledarskapet och själva grundprincipen för organisation av arbetet och arbetare. Mintzberg förordar även 
decentralisering när exakta instruktioner ej kan ges. Dataföreningens ordförande, Rolf Berndtson be-
skriver de främsta målen för satsning som: forskning, utbildning och utveckling av nya tillväxtområden 
där han menar att Sverige bör fokusera. Författaren Ola Larsmo och historikern Lars Ilshammar menar 
att regeringen negligerar IT: s betydelse för att effektivisera den offentliga sektorn och rendera tillväxt 
för Sveriges ekonomi. Han tar upp att Danmark anser sig kunna spara miljardbelopp genom att utveckla 
IT medan de svenska politikerna anser att marknaden skall styra över utvecklingen. 

Infrastrukturminister Ulrika Messings tal vid Svenska IT-institutionens konferens 2005 beskriver hur 
den moderna informationstekniken dominerar teknikutvecklingen. Hon pekar även på digitala klyftor 
mellan länder och att mer makt centraliseras kring informationsspridningen. I talet väcker hon frågan om 
en stark och dynamisk IT-politik för att ligga i framkant när det gäller förnuftig användning av tekniken. 

Nästa kapitel fokuserar mer närgående på IT-strategi för Norge, Danmark i jämförelse med Sverige. 
Den nya Nationell IT-strategi för vård och omsorg beskrivs också mer i detalj. 
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5 IT-strategier inom vården 
Detta kapitel behandlar IT-strategi för sjukvården inom Norge, Danmark i jämförelse med Sverige. Na-
tionell IT-strategi för vård och omsorg förklaras också mer ingående i detta kapitel. 

Strategiskt tänkande fokuserar på förändrade IT-processer såsom ett led i den fortsatta IT-politiken. 
Detta för att samordna de faktiska samhällsresurserna utan att förlora den standard som betecknar 
svensk norm. För att få en större bild av hur Sveriges IT-politik ter sig i jämförelse har jag valt att se hur 
de nordiska ländernas IT-politik ser ut. 
 

5.1  IT-strategi för sjukvården i Norge 
Norge har utvärderat sin ”sundheds-it.-handlingsplan, Si@!” under perioden 2001-2003 där målsätt-
ningen var att främja elektronisk samkörning inom hälsovården 93. Som en effekt därav var tanken att 
främja och styrka samarbetet mellan de olika sektorerna men även att förbättra kontakten med patien-
terna. De anlitade ”Ramboll Management” för att utföra utvärderingen och fick därigenom ett snabbare 
förlopp. Som sidoeffekt etablerades ett nationellt hälsonät, det vill säga en ny infrastruktur, och även en 
nättjänst som hittas under namnet www.frittsykehus.no. I denna site kan man få en översikt över de 
olika väntetiderna för olika behandlingar. En ny handlingsplan har fötts, ”S@mspill 2007” och där nämns 
även den elektroniska datajournalen (på norska EPJ, elektronisk patientjournal) som ett verktyg inom 
organisationsutvecklingen. I Norge är sjukhusen statliga sedan 2002 och farhågor har väckts gällde 
eventuell eftersläpning inom IT-området. Denna nya handlingsplan och det nya verktyget som går över 
gränser för med sig att dessa farhågor nog kommer på skam. 
 

5.2  IT-strategi för sjukvården i Danmark 
Danmark har utarbetat en nationell IT-strategi för hälso- och sjukvården som anger ramar för den digita-
liseringen under perioden 2003-2007.94 IT-strategin har sin grund i medborgarens behov. En elektronisk 
datajournal skall införas samt möjligheter för samarbete tvärs över gränserna inom olika sektorer och 
specialiteter. De premierar kvalitetsredovisning, korta väntetider, bättre information om service och kva-
litet, effektiv resursanvändning samt det fria valet. Införandet av en digital journal har föregåtts av ett 
projekt G-EPJ projekt (Grundstruktur for Elektroniske PatientJournaler) som har utgått ifrån Sundheds-
styrelsens standardiseringsarbete. En central sundhedsportal skall fungera både som ingångsportal för 
medborgarna men även för vårdpersonalen vid informationssökande. En central målsättning är att bru-
karna är nöjda. Som en spin-off effekt av att tidsbokning kan ske elektroniskt förväntas väntetiderna 
minska. Den ökade kommunikationen både vårdgivare emellan och patienter ses som en kvalitetssäk-
ring bland annat genom uppsamling av information och uppföljning. Möjlighet ges till patienten att boka 
tid hemifrån, förnya ett recept alternativt e-mail konsultation eller dylikt via portalen. Varje brukare har en 
egen digital signatur som möjliggör åtkomst till egna journalkopior som är registrerade i den elektroniska 
patientjournalen.95 Patienten har även möjlighet att få en översikt över sina ordinerade mediciner och får 
en ”sundhedskalender” med tider och möten med vårdpersonal. Det finns även möjligheter att motta 
elektroniska påminnelser via e-mail och sms. Via portalen skall även patienterna via ett E-learning pro-
gram på internet få aktuell information om en förestående operation, dietisten kan föreslå ändringar i 
dieten. Patienten kan också förbereda sig för kommande undersökningar och få information. Patienten 
behöver bara beskriva sitt sjukdomsförlopp en gång, sedan har läkarna tillgång till den aktuella informa-
tionen.  

                                                 
93 http//www.r-m.com/dan/sites/press/newsarchive/evaluering+af+norsk+sundhets-it.p.. (2006-01-28). 
94 http://www.im.dk/publikationer/itstrategi/itstrategi.pdf  National IT-strategi för sundhedsvaesenet, 2003-2007,(2006-01-28). 
95 Ibid, s 18, ff. 



 40

För vårdpersonalen ses portalen som ett verktyg och deras överskrift till portalen är ”den kliniske ar-
bejdsplads”.96 Ekg och labsvar överförs direkt in i journalen där de olika professionerna samsas i sam-
ma journal – inte skilda journaler såsom tidigare. Fördelarna är många, exempelvis kan komplicerade 
operationer simuleras i ett dataprogram genom scanning av den aktuella patienten. Användningen av 
elektroniska datajournaler har också ökat. 87 % av de praktiserande läkarna använder en datajournal.  

Utbildning av användarna planeras och den ökade kostnaden för dels utbildning, dels utvecklade IT-
arbetsplatser planeras ”tjene sig sel vind igen” i och med att produktionen stiger, effektiviteten blir högre 
och dokumentationen bättre.97 Telemedicin ses även som ett led i elektronisk datajournal. Begreppet 
syftar till kommunikation med video, bilder, ljud och målresultat, röntgenbilder m.m. kan konsultera spe-
cialister genom internet för en säker diagnos eller övrig konsultation. 

Det finns även ett ”Projekt Digital Forvaltning” som syftar till att förenkla och öka sambetet mellan 
stat, kommuner och olika myndigheter. Under 2006-2007 planeras en ökad integration med fler funktio-
ner i systemet för sundhedsportalen. Införandet av olika IT-system är en form av integration mellan olika 
system. De talar om 6 olika typer av integration: 

 
 ”Arbejdsintegration 
 Funktionsintegration 
 Brugergraensefladeintegration 
 Semantisk integration 
 Dataintegration 
 Teknisk integration.”98 

 
Arbetsintegrationen syftar till att integrera IT-systemet i det dagliga arbetet så att det upplevs som 

något naturligt.99 Funktionsintegration handlar om kompatibilitet, dvs. att de olika systemen skall förstå 
varandra och lätt kunna arbeta ihop genom vissa gemensamma standards, exempelvis Microsoft Office 
produkter. Brugergraensefladeintegration syftar till att användaren skall uppleva det hela som ett enkelt 
flöde genom likartade gränssnitt (den bild som möter användaren). Den semantiska integrationen hand-
lar om kontext, denna integration säkrar att användningen inte behöver bindas till ett specifikt system 
utan förutsättningen är istället ”åbne systemer”. Dataintegrationen syftar till att en uppgift bara skall be-
höva registreras en gång eftersom uppgifterna integreras. Den tekniska integrationen avser att man från 
en arbetsplats har tillgång till skiftande system, allt genom teknisk standards. 
 
 

5.3  IT-strategi för sjukvården i Sverige 
PLS Ramboll Management AB har utarbetat en rapport ”IT för vård och omsorg (2003) på uppdrag av 
Institutet för tillväxtpolitiska studier som i sin tur fått uppdraget av regeringen och baseras på prop 
1999/2000:86.”100 Ibland de problem som dök upp var: 

 
 brist på gemensamt IT-infra- och informationsstruktur, trots att SUNET har funnits som en 

slags infrastruktur, sjukvårdens nät, men inte använts fullt ut och ej heller utvecklats. 
 brister i samverkan mellan olika huvudmän 
 en fokusering på teknik och inte verksamheten 
 kulturkrockar som hindrar utveckling. 

                                                 
96 http://www.im.dk/publikationer/itstrategi/itstrategi.pdf  National IT-strategi för sundhedsvaesenet, 2003-2007, (2006-01-28), 
s 20 ff. 
97 Ibid, s 31 ff. 
98 http://www.im.dk/publikationer/itstrategi/itstrategi.pdf  National IT-strategi för sundhedsvaesenet, 2003-2007,(2006-01-28), 
s 77 ff. 
99 Ibid, s 77 ff. 
100 http://wwwupload.pls.ramboll.dk/dan/Publikationer/Sundhed/ITForVardOchOmsorg.pdf  2003, (2006-01-28). 
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Som samverkande faktor fungerar organisationen Carelink där bland annat landstingen i Sverige och 

ett 20-tal kommuner ingår. I rapporten poängteras nationell vision för IT inom vård och omsorg och där-
igenom olika viktiga funktioner som bör aktiveras för att det hela skall fungera. 

Enligt denna rapport används datajournaler till 95 % inom primärvården medan användningen vid 
sjukhus är mellan 20-100 %, således en större variation.101 Ställs det i komparation med kostnaden för 
IT ger det inte full valuta. IT-kostnaderna är i genomsnitt 3,8 % av landstingens nettokostnader för häl-
so- och sjukvård, cirka 4,5 miljarder kr/år för investering och underhåll av IT. 102 Med denna jämförelse 
blir det också tydligt att en samverkan mellan olika enheter är att föredra, speciellt när det tidigare 
främst varit enskilda aktörer på marknaden och vad som har saknats är ett riktat grepp och en, om man 
så vill, nationell plan för hur resurserna skall fördelas. Att de norska sjukhusen numera är i statlig regi 
kan väl ses som ett led i kostnadsbesparande politik initialt men det ger även uttryck för en ökad kontroll 
och en rättvisare fördelning av landets hälsoresurser. Trots den höga svenska kostnaden för IT så upp-
ges det största hindret för införande av IT-stöd vara av ekonomisk natur. Vilket ändock är förvånande. 
Jag frågar mig hur de fördelar sina resurser? Talande för den bilden är att respondenterna i deras un-
dersökning inte kan referera till studier av effekterna utan istället framhåller enskilda projekt – var finns 
ledarskapet för dessa miljarder som läggs på IT inom landstinget? 

Samordning mellan huvudmännen var också ett aktuellt problem som angavs i rapporten. Detta är 
intressant eftersom IT-politiken idag syftar till samordning av olika områden och samarbete mellan olika 
huvudmän. Denna brist renderade ökade kostnader och försvårade för samordning dem emellan. När 
jag ser detta låter den nationella IT-politiken nästan som frånvarande. I rapporten ges exempel på att 
det kan finnas mellan 400 - 800 olika och överlappande IT-stöd inom bara - ett – landsting. Detta sam-
mantaget med det faktum att det finns 312 s.k. huvudmän inom landsting och kommun, som nu uppma-
nas att samarbeta. Det kan jämföras med att sjukvården i Norge har förstatligats. Då låter inte Norges 
statliga sjukhus som något som är främmande för Sverige, utan snarast kanske en lösning på alla des-
sa huvudmän som är aktörer på en gemensam marknad.  

Som ytterligare ett problem har utvecklingen inom IT kopplat till verksamheten angetts. Inköpare av 
IT är oftast tekniskt kunniga och inköp har gjorts med detta som stöd – inte vad användare behöver och 
efterfrågar. Det har fungerat som ett hinder för gränsöverskridande och samtidigt har det tekniska foku-
sen varit en smula för långt drivet, vilket har medfört att tekniken inte anpassats till verksamheten men 
även motsatsen. Verksamheten har inte inlemmat tekniken i det dagliga arbetet på det sätt som erford-
rats för att medföra en pågående utveckling. Denna brist på samordning både vid inköp, organisations-
planering och även marknadsmässigt har medfört att den enes utveckling kan hindra den andres istället 
för att samverkan och utveckling går hand i hand genom verksamheterna. 

Lagstiftning har uppgetts hindra samverkan över vårdgränser, men lagar ändras ständigt, och patien-
tens medgivande löser många knutar. Dock har bestämmelserna i vårdregisterlagen (1998:544) angetts 
som hinder för patienter att få direktåtkomst till sina respektive journaler vilket ger utrymme för de lege 
ferenda.103 

I prop 1999/2000:86 (Ett informationssamhälle för alla) anges den svenska statens IT-politik baseras 
på: 

 Tillgänglighet (infrastruktur) 
 Kompetens (kompetensutveckling) 
 Tillit (standards, regler, lagstiftning) 

 
Utveckling av IT har främst setts som högre datakapacitet och teknisk infrastruktur och kanske mest 

inom den egna sfären och inte med nationell tillgänglighet som fokus såsom varande utom kontroll. 
Beträffande kompetensutveckling framställs vårdpersonal som med avseende på ålder och IT-
                                                 
101 http://wwwupload.pls.ramboll.dk/dan/Publikationer/Sundhed/ITForVardOchOmsorg.pdf  2003, (2006-01-28), s 18 ff. 
102  Ibid, s 21 ff. 
103 http://wwwupload.pls.ramboll.dk/dan/Publikationer/Sundhed/ITForVardOchOmsorg.pdf  2003, (2006-01-28), s 26 ff. 
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exponering saknar motivering för en bredare IT-kunskap genom utbildning. Avsaknaden av en generell, 
nationell standard med avseende säkerhet och kommunikation har upplevts som ett hinder. Jämförelser 
sker även med skolan som dock inte har samma täthet av huvudmän och ej heller samma fokus för sin 
verksamhet. Skolan har också en slags ”lägsta nivå” gällde satsningar med avseende på IT vilket sjuk-
vården saknar.  

I och med harmoniseringen av medlemsländerna i Europeiska Unionen har även sjuk- och hälsovår-
den setts över. Det finns en handlingsplan eEurope 2005 där eHealth anses som ett prioriterat insats-
område. En gemensam fokus för utveckling, införande av IT-stöd till vård och omsorg samt stöd vid 
utarbetandet av nationella implementeringsplaner anges.104 Ett EU-stöd kan möjligen lösa de ekono-
miska aspekterna vid införandet av denna nationella IT-plan. EHTEL (European Health Telematics As-
sociation) har undersökt medlemsländernas IT-prioriteringar gällande vård och omsorg bland annat 
gällande datajournaler och säkerhetslösningar med PKI (Public Key Infrastructure) som bas (”The appli-
cation of ICT standards phase two: Conjoining ICT policy makers in Europé with standards makers”, 
EHTEL Telematic Working Group T1). Svårigheterna för samarbete i ett gemensamt forum för nationella 
beslutsfattare och experter anges i form av de olika medlemsländernas utvecklingsstadium. Behoven 
skiftar liksom användningsområden för standards. 

Rambolls utredning har skett i samråd med en dansk expert (Niels Rossing) och vid nulägesbeskriv-
ningarna har länder som Danmark, Holland och England används som jämförelse, dels på grund av 
deras utvecklingsnivå gällande IT men även skilda förfaringssätt. Danmark testar datajournal baserad 
på en viss standard som är utarbetad av europeiska standardiseringskommittén CEN TC 251, men 
överväger att pröva även andra standards. Danmarks gemensamma EDI-standard (EDIFACT) används 
för elektronisk kommunikation mellan sjukhus, privata sektorn, lab, apotek och kommuner. Elektronisk 
datajournal går under namnet EPJ i Danmark. 

I Holland, som präglas av decentralisering med avseende på sjukvården med s.k. ”digitala öar”, ofta 
knutna till stora universitetscentra. Stora satsningar (år 2000-2001 totalt cirka 100 MEUR) för samord-
ning av IT-vision har dock skett. Ett samordningsorgan National ICT Institute for the Care Sector (NIC-
TIZ) inrättades 2002 och ansvarar för implementeringen av IT-applikationer samt handhar finansiering. 
Det förhindrar fragmentering och främjar samverkan och kompatibilitet inom IT-sektorn i Holland. Deras 
tekniska basinfrastruktur för elektroniska datajournaler kallas för AORTA. (latin för hjärta). Holland un-
dersöker även om smartcards kan användas inom vården där man planera att ta korten i bruk under 
2006. De holländska sjukhusen har även enats om en gemensam vision för IT-användningen år 2010. 
Europeisk standards föreslås också.105 

England finansierar sitt IT-strategiprogram med statliga medel, vilket de är ensamma om i Europa. 
Deras upphandling sköts av 5-6 utvalda leverantörer som utformar grundstrukturen för Englands e-
Health system. Den ekonomiska styrningen är utformad så att organisationer inom NHS (National 
Health Service) endast tilldelas medel om de handlar system från en s.k. vit lista eller använder sig av 
nationella standarder. DoH (Department of Health) har bland annat tecknat ett leveransavtal med en IT-
leverantör värt 64,5 miljoner pund för världens första nationella elektroniska bokningssystem. Det har 
kritiserats utifrån demokratiska modeller med medbestämmande både ifrån personal och ifrån verksam-
het men samtidigt har det främjat strategiarbetet emot en gemensam IT-politik.106 

Sammantaget poängteras vikten av dels en nationell strategi och ett behov av att ”peka med hela 
handen” då risk föreligger för suboptimering i annat fall. Nationell standard förutsätts för kompatibilitet 
mel integrationsplattformar för att främja fortsatt utveckling inom IT. 

När jag studerar Rambolls rapport slås jag dock av svårigheterna med att skilja huvudmännen ifrån 
IT-ansvaret. Istället för att förlägga ansvaret på staten för denna större implementering, såsom England 
gjort så föreslås det ekonomiska ansvaret samt ansvar för IT implementering fortsättningsvis också 
ligga hos huvudmännen, vilket jag ser som ett utvecklingsproblem. Statens föreslås enbart agera mer 
                                                 
104 http://wwwupload.pls.ramboll.dk/dan/Publikationer/Sundhed/ITForVardOchOmsorg.pdf  2003, (2006-01-28), s 39 ff.  
105 Ibid, s 37 ff. 
106 http://wwwupload.pls.ramboll.dk/dan/Publikationer/Sundhed/ITForVardOchOmsorg.pdf  2003, (2006-01-28), s 42 ff. 
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aktivt och identifiera fler medel föra att stimulera och stödja utvecklingen.107 Rambolls utredning ställer 
sig dock inte främmande till PPP (Public Private Partnership) vilket kanske kan ses som en lösning. 
Utvärderingen påpekar också att patienten i centrum har stått som fokus inom retorik men de facto har 
utvecklingen haft tekniskt fokus vilket nu föreslås förändras. Ett utökat samarbete mellan de nordiska 
länderna föreslås också. 

Svenska regeringen har även tillsatt en IT-politisk strategigrupp som lyder under Näringsdeparte-
mentet (v.g. se kapitel 4.3 i denna uppsats).108 I dess verksamhetsplan publiceras löpande deras resul-
tat. Deras arbete har resulterat i en del informationsmaterial, bland annat en IT-politisk portal på internet 
(http//www.regeringen.se/) och i början av januari 2006 bildades en ny förvaltningsmyndighet, Verva. 
Fokusområden under 2006 för den IT-politiska strategigruppen är en strategisk agenda med vision för 
IT-politiken samt samordning av densamma. Nyckelord i deras verksamhetsplan är ”tillgänglighet och 
tillit” där tillit kopplas både till säkerhet och till kompetens. Beträffande internationellt samarbete nämns 
speciellt Indien med vilka man hösten 2005 ingick en överenskommelse avseende IT-politiskt samarbe-
te. Samarbetet fokuseras på tre områden: 

 
 Samarbete mellan småföretag 
 E-hälsa 
 E-förvaltning 

 
Ser man till vård och omsorgssektorn poängteras den demografiska utveckling där IT har en central 

funktion för att möta den förändrades utvecklingen med en större del människor som gått i pension och 
skall försörjas av en mindre mängd personer. För att bibehålla önskvärd standard bör utgångspunkten 
för planeringen ställas i de behov som medborgarna har. En Nationell ledningsgrupp för IT i vård och 
omsorg har inrättats för att säkerställa gemensam planering med start under våren 2005. 

 

5.4 Nationell IT-strategi för vård och omsorg 
Under våren 2006 blev ”Nationell IT-strategi för vård och omsorg” klar.109 I gruppen som har författat 
strategin ingår representanter för Socialdepartementet, Sveriges Kommuner och Landsting, Socialsty-
relsen, Läkemedelsverket, Apoteket AB och Carelink. Denna strategi skall fungera som ett lokalt stöd 
och en grund för fortsatt nationell samverkan inom IT-området för att stödja utveckling och förnyelse 
inom vård och omsorg. Strategin är utformad för att främja EU-kommissionens handlingsplan för e-hälsa 
där samtliga medlemsstater skall ha format en strategi senast kring årsskiftet 2005-2006. I rapporten 
talas om ökad säkerhet, patienten skal kunna få service rådgivning och hjälp till egenvård via internet.  

Den nationella IT-strategin fokuserar på fem punkter: 
 

 ”Förstärka medborgarnas och patienternas ställning och inflytande 
 Ge vård utan hinder av verksamhetsmässiga och administrativa gränser samt geografiska avstånd 
 Ge vårdpersonalen effektiva kvalitets- och kompetenshöjande arbetsredskap 
 Sträva efter god resurshushållning och ekonomisk effektivitet i verksamheten 
 Skapa goda förutsättningar för IT i vården.”110 

 
I Sverige finns 20 landsting och 290 kommuner som är huvudmän för vårdens verksamhet. Ansvars-

fördelningen mellan stat, landsting och kommuner utreds av Ansvarskommittén (Dir 2003:10) vars resul-
tat skall redovisas i början av 2007. Det talas om att IT-stöd måste ledas och samordnas på nationell 

                                                 
107 http://wwwupload.pls.ramboll.dk/dan/Publikationer/Sundhed/ITForVardOchOmsorg.pdf  2003, (2006-01-28), s 51 ff. 
108 Regeringskansliet, Verksamhetsplan. Regeringens IT-politiska strategigrupp, Näringsdepartementet, 2005-12-06. 
109 http://www.regeringen.se/vard-it, (2006-03-27). 
110 Ibid, s 11 ff. 
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nivå. Landstingen, kommunerna och andra vårdgivare måste samarbeta och sex olika insatsområden 
har angetts som särskilt viktiga: 

 
 ”Harmonisera lagar och regelverk med ökad IT-användning 
 Skapa en gemensam informationsstruktur 
 Skapa en gemensam teknisk infrastruktur 
 Skapa förutsättningar för samverkande och verksamhetsstödjande IT-system 
 Möjliggöra åtkomst till information över organisationsgränser 
 Göra information och tjänster tillgängliga för medborgarna.”111 

 
Säkerhetssystem, standarder och regelverk skall vara en grundläggande stödstruktur för alla IT-stöd. 

Rikspolisstyrelsen införde ett nytt nationellt id-kort 2005.112 Kortet kan i framtiden vara bärare av elek-
tronisk information (elektroniska id-tjänster e-ID) vilket kan fungera som säker elektronisk identifiering 
vid användandet av e-tjänster. Detta kan komma väl till pass när Socialstyrelsen planerar för en com-
munity där patientens alla uppgifter finns lagrade och en säker identifikation är avgörande för patientsä-
kerheten. 

Det talas också om vård i ett EU-perspektiv. Om en patient inte kan få sitt vårdbehov tillgodosett i 
rimlig tid har han rätt att söka den vården i ett annat EU-land. Det för med sig att medlemsstaternas 
behöver harmonisera även vårdsystemen.113 En viktig del i detta är att patientsäkerheten skall tryggas 
bland annat genom att information skall vara tillgänglig, elektroniskt vid planerad och akut vård och för 
att detta skall vara möjligt måste språket i patientjournalerna ses över. 

All IT-planering för dock med sig effekten av att den vane användaren av dator och internet upplever 
ökad mängd tjänster medan den som varken har dator eller har använt sig av internet kan uppleva in-
formationsförlust. Att känns sig hemma i en teknisk avancerad miljö kan föra med sig en ny typ av seg-
regation i samhället, den tekniska. Vissa grupper riskerar att stängas ute och för att motverka detta är 
det viktigt att bland annat använda sig av talsyntes eller andra hjälpmedel för synskadade.114 
 

5.5 Sammanfattning av innovativa processer - strategi 
I detta kapitel har jag studerat IT-strategi för sjukvården i Norge, Sverige och Danmark för att jämföra 
och se vilka eventuella skillnader det finns, alternativt likheter.  

När man läser de olika rapporterna ifrån Norge, Sverige och Danmark så slås man av hur enhetliga 
de är. Givetvis är en anledning av att de utförts av Ramboll Management, men det är bara en förklaring. 
Samhällsutvecklingen i de olika länderna går hand i hand och tänkas kan att de i framtiden utökas ge-
nom ett samarbete över nationsgränserna, inte bara mellan olika sektioner eller sjukvårdsenheter. 

Norge har en IT-handlingsplan för sjukvården och även datajournal. De har även en nättjänst (portal) 
där man kan få en översikt över väntetiden för olika behandlingar. Nämnas bör att de norska sjukhusen 
är statliga sedan 2002.  

Danmark har även de en elektronisk journal och en ”sundhetsportal” som både vårdpersonal och 
medborgare kan använda. Ekg och labsvar överförs direkt in i journalen där de olika professionerna 
samsas om samma journal – inte skilda såsom tidigare. Patienten kan boka tid hemifrån via portalen, 
förnya ett recept alternativt få en e-mailkonsultation. Patienten har översikt över sina mediciner och 
även en kalender för inbokade möten där påminnelser går ut via sms och e-mail. Patienterna skall även 
kunna få aktuell information av till exempel dietisten via portalen. För vårdpersonalen kan avancerade 
operationer simuleras i ett dataprogram där aktuella uppgifter om patienten finns inscannade. I Danmark 
finns även ett projekt som syftar till att öka samarbetet mellan stat, kommun och olika myndigheter. 

                                                 
111  http://www.regeringen.se/vard-it, (2006-03-27), s 15. 
112  Ibid, s 20. 
113  http://www.regeringen.se/vard-it, (2006-03-27), s 13.  
114  Ibid, s 24. 
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 I Sverige visualiseras problem genom brist på gemensamt IT-infra- och informationsstruktur, brister i 
samverkan mellan olika huvudmän, fokusering på teknik och inte på verksamheten och kulturkrockar 
som hindrar utvecklingen.115 I jämförelse med de norska sjukhusen, som är i statlig regi, ger det uttryck 
för en kostnadsbesparande politik men även ökad kontroll och rättvisare fördelning av landets resurser. 
Brister på samordning även mellan teknik och verksamheter har lett till onödiga kostnader. Beträffande 
vårdpersonalens kompetensutveckling framställs de som med avseende på ålder och IT-exponering 
sakna motivering för en bredare IT-kunskap genom utbildning. Det saknas också en nationell standard 
med avseende på säkerhet och kommunikation. Det finns en handlingsplan eEurope där eHealth anses 
som ett prioriterat insatsområde. Svårigheterna för samarbete i ett gemensamt forum för nationella be-
slutsfattare och experter anges i form av de olika medlemsländernas utvecklingsstadium. De har skif-
tande behov liksom användningsområde för standards. Teknik och verksamhet har inte gått hand i 
hand. Inköp av IT-teknik har inte haft användarna i fokus vilket har lett till problem istället för förnyelse. I 
prop 1999/2000:86 (Ett informationssamhälle för alla) anges den svenska statens IT-politik baseras på 
tillgänglighet, kompetens, tillit. Sjukvårdspersonal framställs inte som motiverade för utbildning inom IT 
på grund av ålder och IT-exponering.  

EHTEL har undersökt hur länderna inom EU prioriterar IT. Svårigheterna för samarbete i ett gemen-
samt forum anges i form av de olika medlemsländernas utvecklingsstadium. Behov liksom använd-
ningsområde för standards skiftar. 

Rambolls utredning har jämfört Sverige med Danmark, Holland och England. Danmark testar en da-
tajournal som är baserad på en standard utarbetad av europeiska standardiseringskommittén, men 
överväger även att pröva andra standards. Holland undersöker även om smart cards kan användas 
inom vården. Landet präglas av decentralisering med avseende på sjukvården med s.k. digitala öar. 
England finansierar sitt IT-strategiprogram med statliga medel, något de är ensamma om i Europa. 
Upphandlingen sköts av 5-6 utvalda leverantörer och de tilldelas endast medel om de handlar ifrån en 
s.k. vit lista. Detta har kritiserats utifrån demokratiska modeller med medbestämmande men det har 
även främjat strategiarbetet emot en gemensam IT-politik. I Sverige finns det en svårighet att skilja hu-
vudmännnen ifrån IT-ansvaret men under våren 2006 färdigställdes Nationell IT-strategi för vård och 
omsorg som påtalar denna brist.  

IT har en central funktion i att möta den demografiska utvecklingen för att bibehålla önskvärd stan-
dard. En Nationell ledningsgrupp för IT i vård och omsorg inledde sin verksamhet under våren 2005. 
Våren 2006 kom ”Nationell IT-strategi för vård och omsorg”.116 Gruppen som varit delaktiga i den består 
av Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Apoteket AB och Carelink. 
Strategin främjar EU-kommissionens handlingsplan för e-hälsa där samtliga medlemsstater skall ha 
format en strategi. Den nationella IT-strategin fokuserar på att stärka medborgarnas och patienternas 
ställning och inflytande, vård skall inte hindras av verksamhetsmässiga och administrativa gränser och 
geografiska avstånd, vårdpersonalen skall ha kompetens- och kvalitetshöjande arbetsredskap och goda 
förutsättningar skall skapas. Det redogörs vidare för att det finns 20 landsting och 290 kommuner som 
är huvudmän för vårdens verksamhet. Verksamheten ses nu över av Ansvarskommittén där resultatet 
beräknas bli klart under början av 2007. Samarbete ses som en förutsättning och att IT-stöd måste le-
das och samordnas på nationell nivå. Samarbete mellan kommun och landsting anges till sex olika in-
satsområden.  

Säkerhetssystem, standarder och regelverk skall fungera som en grundläggande struktur. Rikspolis-
styrelsen har infört ett nationellt id-kort under 2005, vilket kan vara bärare av elektronisk information 
(elektroniska id-tjänster, e-ID) och således fungera som en säker elektronisk identifiering vid användan-
det av e-tjänster. Det får betydelse i ett vidare perspektiv då patienter som inte kan få sitt vårdbehov 
tillgodosett i rimlig tid har rätt att söka vård i ett annat EU-land. Det öppnar upp för ett samarbete inom 
vården utöver nationsgränserna. 

                                                 
115 http://wwwupload.pls.ramboll.dk/dan/Publikationer/Sundhed/ITForVardOchOmsorg.pdf  2003, (2006-01-28). 
116 http://www.regeringen.se/vard-it, (2006-03-27). 
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Nästa kapitel behandlar kvalitet och omvärldsbevakning. Här tas det personliga integritetsskyddet 
upp närmare samtidigt som kvalitetsregister diskuteras. 
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6 Kvalitet och omvärldsbevakning 
I detta kapitel behandlar kvalitet och omvärldsbevakning samtidig som kvalitetsregister tas upp. Kvali-
tetsmätningar för att följa upp olika registers tillförlitlighet utförs. Patientdatautredningen ser också över 
de olika register som finns för att om möjligt förändra och förenkla utan att minska kvaliteten utan kan-
ske snarare öka den. 

Kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården började föras på 1970-talet och idag finns det cirka 50 
kvalitetsregister. En del register har varit lokala eller regionala men är nu nationella. De upprättades för 
att möjliggöra att följa effekten av behandlingarna och se förändring av behandlingsresultat över tid.117  

En av statens offentliga utredningar är Patientdatautredningen där huvuduppdraget är att lämna för-
slag till en väl fungerande och sammanhängande reglering av behandling av personuppgifter inom häl-
so- och sjukvården. De har en särskild person som utarbetar förslag till särskild författningsreglering av 
nationella kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården. Denna författning skall innehålla: 

 
 Bestämmelser om vilka uppgifter som skall få tas in i registret 
 Vad som krävs för detta 
 Utredningens kall beakta bestämmelserna om skydd för den personliga integriteten vid behandling av person-

uppgifterna i personuppgiftslagen (1998:204) och Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 
oktober § 995 – skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria 
flödet av sådana uppgifter (EG-direktivet om personuppgifter).118 

 
De kvalitetsregister som finns har olika inriktning. Syfte är ofta att beskriva eventuella skillnader i an-

vändningen av olika behandlingsmetoder, geografisk spridning, symtom på metoder. De senaste åren 
har register inriktats på att visa på skillnader i kvalitet, vårdutnyttjande eller medicinsk praxis. Datain-
spektionen anser att det finns starka skäl för att låta de nationella kvalitetsregistren omfattas av en sär-
skild registerlagstiftning.119  

Diskussioner har förts med avseende på svåra avvägningar mellan skyddet för samhällsintressen 
och den personliga integriteten. Enligt Patientdata utredningen bör den enskilde själv kunna bestämma 
vilka uppgifter om patienten som kan användas och även hur. För att skyddas mot otillbörligt intrång 
från myndigheter bör den enskilde vara tillförsäkrad en sfär som skydd mot otillbörligt intrång från myn-
digheter.120 

Patientdatautredningen fick även ett tilläggsdirektiv i juni 2004 där tas speciellt upp att utredaren 
skall överväga frågor som rör: 

 
 ”elektroniska patientjournaler, 
 för vilka ändamål personuppgifter skall få behandlas, 
 överföring av uppgifter både mellan olika organisatoriska vårdenheter inom den offentliga hälso- och sjukvår-

den, samt 
 mellan den offentliga hälso- och sjukvården och verksamhet som bedrivs av andra än landsting.”121 

 
I direktivet ligger även uppgifter med internationell anknytning, speciellt med avseende på kvalitets-

register. Teknisk utveckling inom hälso- och sjukvården har medfört att informationsutbyte via elektro-
nisk form ökar i omfattning, vilket skapar nya möjligheter. När administrativa processer digitaliseras kan 
både personella och ekonomiska resurser frigöras för vårdenheterna. Det väcker även frågor beträffan-
de IT-säkerheten. Patientjournallagen (1985:562) trädde i kraft 1986 och reglerar hur journalen skall se 
ut och vad den skall innehålla samt vilka yrkesgrupper som är skyldiga att föra journal. Men mycket har 
hänt sedan dess. När patienterna kan välja vård utanför sitt hemlandsting och även utanför Sveriges 
gränser och att medborgare i andra länder kan söka sig hit, väcker krav på ökad planerings- och kvali-
                                                 
117 http://www.sou.gov.se/patientdata/direktiv/index.htm (2005-08-04.). 
118 Ibid. 
119 http://www.sou.gov.se/patientdata/direktiv/index.htm (2005-08-04). 
120 Ibid. 
121 http://www.sou.gov.se/patientdata/direktiv/tillagg.htm  (2005-08-04) 
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tetssäkringsarbete.  Socialstyrelsen rekommenderar i sin rapport Patientjournallagen – en översyn med 
förslag till författningsförändringar att en sammanhållen journal skall föras per patient inom vården. De 
vill dessutom att samma journal skall användas för olika vårdtillfällen vid skilda enheter.122 Det kan ver-
ka onödigt, men när olika läkare dokumenterar var och hur patienten bor, om de är gifta, hur många 
barn, var de arbetar, då förstår man att det räcker att detta dokumenteras i patientjournalen en gång 
och att bara ändringar förs in därefter. 

Medlemsorganisationen Carelink erbjuder regioner, landsting, kommuner och privata vårdgivare att 
bli medlemmar för att gemensamt öka IT-användningen inom hälso- och sjukvården och frigöra resurser 
för medlemmarna.  

2003 tillsattes Regeringens IT-politiska strategigrupp för att arbeta rådgivande och pådrivande med 
IT-politiska frågeställningar med ett antal fokusområden. Gruppen har medlemmar från både den offent-
liga sektorn, det privata näringslivet och Regeringskansliet. Ett förslag utkristalliserades såsom: en öp-
pen och konkurrensneutral IT-infrastruktur, mobilitet och utveckling av offentliga e-tjänster. Detta är ett 
axplock av de förslag som mest rör den offentliga verksamheten. De menar att i framtiden kommer de 
svenska medborgarna att ställa kunskapen i fokus och ta en aktiv del i det digitala samhället och om en 
fungerande marknad uppstår skall staten ta ett steg tillbaka för att generella marknadsförutsättningar 
skall få råda. Gruppen arbetar med att stimulera, formulera en gemensam målbild, identifiera hinder och 
peka på prioriterade insatser, skapa dialog och samverkan, öka förståelse för konsekvenser och mot-
verka inlåsningseffekter, kort sagt: underlätta för den framtida IT-politiken och IT-strukturen i vårt sam-
hälle.123 När jag läser om deras uppdrag så ser det i klartext ut som en SWOT-analys i ett IT-projekt, 
vilket väl ligger nära sanningen. 

I och med att informationen gällde vård på de olika sjukvårdsinrättningarna ökar så ökar också möj-
ligheten för patienter till insyn i vården. Olika sjukhus kan jämföras på ett sätt som inte gjorts förut, i alla 
fall inte av patienter. Olika vårdalternativ kan övervägas och Internet har ökat möjligheten för patienter 
att föra en diskussion gällde olika behandlingar via nätet. I USA rankas de bästa sjukhusen och det kan 
tänkas att olika patientföreningar kan få en roll som kvalitetsgranskare i framtiden. Andra aktörer med 
andra kompetenser inom vård (exempelvis sjukgymnast, naprapat) kan göra sig hörda på ett annat sätt 
via internet. Det väcker krav på ökad marknadsföring och sjukhusets varumärke och kända namn får en 
stor betydelse när sjukhuset skall etablera sig i en större marknad som alltmer öppnas. 124 När patient-
journalen finns tillgänglig via internet är det många frågor som väcks. Lagstiftningen behöver förändras 
och olika konsekvenser blir tydliga när en bredare användning av datajournaler sprider sig.  Ellen K. 
Christiansen ifrån Norge höll 2001 ett föredrag där hon bland annat belyste osäkerheten gällde teleme-
dicin. Det finns ingen direkt lag som reglerar detta, istället blir det lagar som härrör sig till patientjournal i 
allmänhet som kommer till användning och lagar beträffande data. Kvalitetssäkring är en av de viktiga 
frågor som aktualiseras i och med utbredningen av telemedicin.125 
 

6.1 Personligt integritetsskydd 
De olika lagar som verkar för att skydda den personliga integriteten är: 
 

 Regeringsformen (RF), 1 kap. 2 § 4 st beskriver hur den enskildes privatliv och familjeliv skall 
värnas. I RF 2 kap 3 § finns bestämmelse om att varje medborgare skall skyddas mot kränkning 
av den personliga integriteten genom att uppgifter om honom registreras med hjälp av automa-
tisk databehandling. 

 Personuppgiftslagen (PUL) (1998:204) reglerar skyddet för den enskildes integritet vid behand-
ling av personuppgifter. PUL är genomfört i svensk lagstiftning efter EG-direktivet om person-

                                                 
122 http://www.sou.gov.se/patientdata/direktiv/tillagg.htm  (2005-08-04). 
123 Regeringskansliet, Slutrapport från IT-politiska strategigruppens arbetsgrupper 2004, s 3 ff. 
124 Jarlman, 2003, s 8. 
125 Ibid, s 10. 
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uppgifter (Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG, den 24 oktober 1995) som be-
handlar skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och dess 
fria flöde. Lagen är subsidiär i förhållande till avvikande bestämmelser i lag eller förordning. Be-
stämmelserna får inte bryta mot det underliggande EG-direktivet. 

 Lagen (1998:543) om hälsodataregister och lagen (1998:544) om vårdregister. 
 Sekretesslagen (1980:100) där 7 kap 1 § omfattar personuppgifter i nationella kvalitetsregister 

om de förs inom ramen för hälso- och sjukvård. Sekretess gäller om det inte står klart att uppgif-
ten kan röjas utan att enskild eller närstående lider men. Landstingskommunal eller kommunal 
myndighet som bedriver hälso- och sjukvård kan lämna uppgift till annan myndighet som bedri-
ver forskning eller framställer statistik eller administration inom verksamhetsområdet om den 
enskilde eller närstående ej lider men. I 9 kap 4 § återfinns bestämmelsen av sekretesskydd för 
enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden med en skärpning sedan 2001 där uppgifter 
om avlidna inte får lämnas ut om inte uppgifterna skall användas för forsknings- eller statistik-
ändamål. 9 kap 4 § reglerar uppgifterna i hälsodataregister, central register som förs av centrala 
förvaltningsmyndigheter. 

 Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 
 Lag (1998:531) om yrkesverksamma på hälso- och sjukvårdens område. I 2 kap 8 § återfinns 

bestämmelser om tystnadsplikt för hälso- och sjukvårdspersonal inom den enskilda hälso- och 
sjukvården.  

 Patientjournallagen (1985:562.).126 
 
Att inse att valet av perspektiv har betydelse, för strategi vid till exempel implementering av olika lös-

ningar på organisationsproblem, är att underlätta omvärldsbevakningen. Vid val av perspektiv väljer 
man också vilken syn eller vilket bildfält som kommer att ingå i bedömningen. Att enbart inrikta sig på 
personalen i företaget och se dem som en kostnad eller utvecklingspotential har ett pris. Priset är att 
omvärldens påverkan går förlorad vid bedömningen. Perspektivet är ett resultat av strategin och denna 
strategi påverkar hela företaget både på individnivå och ideologiskt. Att det tyska ordet ”Weltanschau-
ung” (världsåskådning) beskriver tankegången bakom strategi som perspektiv känns motiverat.127 Då 
strategi i mångt och mycket handlar om hur man ser på världen och åtgärder som tas i paritet med det-
ta. 

 

6.2 Sammanfattning av kvalitet och omvärldsbevakning 
Under 1970-talet började hälso- och sjukvården att föra kvalitetsregister och idag finns det cirka 50 
stycken. Syftet var att kunna följa behandlingsresultat och förändringar över tid.  

Patientdatautredningen har som uppdrag att lämna förslag till en väl fungerande och sammanhäng-
ande reglering av behandlingen av personuppgifter.128 De arbetar med att utarbeta förslag till en sär-
skild författningsreglering av nationella kvalitetsregister inom vården. Datainspektionen anser också att 
det finns starka skäl för att låta dessa register omfattas av en särskild registerlagstiftning.129 Patientda-
tautredningen fick ett tilläggsdirektiv där de även skulle överväga frågor gällande elektroniska journaler, 
för vilka ändamål personuppgifterna skall få behandlas, överföring av uppgifter mellan vårdenheter och 
mellan offentliga hälso- och sjukvård och verksamhet som bedrivs av andra än landsting. 
Socialstyrelsen rekommenderar i sin rapport Patientjournallagen – en översyn med förslag till författ-
ningsförändringar att en sammanhållen journal skall föras per patient inom vården. Medlemsorganisa-
tionen Carelink erbjuder regioner, landsting, kommuner och privata vårdgivare att bli medlemmar för att 
gemensamt öka IT-användningen inom hälso- och sjukvården och frigöra resurser för medlemmarna.  
                                                 
126 http://www.sou.gov.se/patientdata/direktiv/index.htm (2005-08-04). 
127 Roos, Von Krogh & Roos, Johan, 1998, s 19 ff. 
128 En SOU-utredning som ännu ej är klar, därav att jag inte satt ut dess SOU nr (2006-03-29). 
129 http://www.sou.gov.se/patientdata/direktiv/index.htm (2005-08-04). 
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Regeringens IT-politiska strategigrupp tillsattes 2003 för att arbeta rådgivande och pådrivande med 
IT-politiska frågor vid ett antal fokusområden. Gruppens medlemmar härrör både från den offentliga 
sektorn, det privata näringslivet och regeringskansliet och skall underlätta för den framtida IT-politiken 
och IT-strukturen i vård samhälle.130 

I USA kvalitetsrankas de bästa sjukhusen och det kan tänkas att olika patientföreningar kan få en roll 
som kvalitetsgranskare i framtiden. Det väcker krav på ökad marknadsföring av till exempel sjukhusets 
varumärke. Kvalitetssäkring är en av de viktiga frågor som aktualiseras i och med utbredningen av te-
lemedicin.  

Olika lagar verkar för att skydda den personliga integriteten, en del av dem är Regeringsformen 
(RF), Personuppgiftslagen (PUL), (1998:204), Lagen (1998:543) om hälsodataregister och lagen 
(1998:544) om vårdregister, Sekretesslagen (1980:100), Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), Lag 
(1998:531) om yrkesverksamma på hälso- och sjukvårdens område och Patientjournallagen (1985:562).  

I nästa kapitel beskrivs strategiska moment i en förändringsprocess. Uttryck som SWOT, BSC, TQM 
ingår som verktyg. Aspekten av att det hela utförs i en politiskt styrd organisation beaktas likaså be-
skrivs vikten av implementering utifrån olika aspekter av problemet. 

 
 

6.3 Källförteckning 
Jarlman, Olof, Telemedicin och Juridik, Region Skåne, Telemedicin, 2003, s 10 
 
Regeringskansliet, Verksamhetsplan. Regeringens IT-politiska strategigrupp, Näringsdepartementet, 
2005-12-06 
 
Regeringskansliet, Slutrapport från IT-politiska strategigruppens arbetsgrupper, 2004 
 
Roos, Göran. Von Krogh, Georg. Roos, Johan, Strategi – en introduktion, Studentlitteratur, Lund, 1998 
 

6.4 Internet 
http://www.sou.gov.se/patientdata/direktiv/index.htm 2005-08-04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
130 Regeringskansliet, Slutrapport från IT-politiska strategigruppens arbetsgrupper 2004, s 3 ff. 
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7 Strategiska delar i en förändringsprocess 
I detta kapitel tas de strategiska delarna I en förändringsprocess upp för att visa på den teoretiska delen 
av förändringar. För att analysera organisationens behov används olika verktyg som SWOT, BSC och 
TQM, vilka beskrivs. Olika aspekter av att driva en implementeringsprocess i en politiskt styrd organisa-
tion återfinns även i detta kapitel. 
 

7.1 Olika perspektiv i en förändringsprocess 
Kaplan och Nortons Balanced Score Card (BSC) använder ordet perspektiv men i Sverige har det 
ibland ersatts med fokus och kan även kombineras med ett femte fokus, personal eller human fokus.131 

Inför beslut får beslutsunderlaget betydelse och kan förändras med vilket perspektiv besluten fattas. 
Perspektiven kan delas upp i struktur, mänskliga resurser och beteenden, makt och symboler. 132 Per-
spektiv som får konsekvenser. Datakommunikation bemöts på olika sätt av olika personer och det som 
skrivs via dator kan få en annan betydelse än om det sägs personligen. Menar man att kunskap är makt 
så får begränsning eller tillgång till information en annan betydelse. Att chefen anger tonen innebär ock-
så att det är av vikt att just chefen använder de olika datasystemen för att till viss del visa vad företaget 
har som mål. Symbolvärdet är stort och bör inte förringas. Det spelar ingen roll om chefen förespråkar 
hög dataanvändning i företaget om han/hon inte själv använder systemet. Även om IT kan vara kompli-
cerat bör ledningen ta kontroll över processerna och där kan BSC komma till stor användning bland 
annat som utvärderingsmall. Värdering av olika konsekvenser får betydelse inom olika IT-projekt och 
där kan inte bara kostnader och vinster läggas in som konsekvens utan även påverkan på personalen 
och företaget i stort.133 
 

7.2 Strategi 
Begreppet strategi har idag betydelsen av utvecklandet av riktlinjer och långsiktig planering i ett företag. 
Grunden till planeringen sker i identifieringen av företagets vision, affärsidé och mål. När alla alternativ 
har diskuterats startar beslutsprocessen där val av strategi tar vid. Eftersom strategi är en form av pla-
neringsmodell är det viktigt att även lägga krut på implementeringsprocessen. För oavsett hur god stra-
tegi man har valt så kan allt raseras om implementeringsprocessen inte får tillräckligt fokus och beräk-
ningen av tidsaspekten förringas. När man planerar sin strategi och väljer en möjlig väg lägger man 
samtidigt in olika kontrollmöjligheter längs vägen. Dessa är beroende av vilket resultat man vill uppnå 
och vad som är identifierat som delmål.134  

Mintzberg har utarbetat ett ramverk eller dimensioner för strategi, de fem p: 
 

 ”plan (p) 
 manöver (ploy) 
 mönster (pattern) 
 position (position) 
 perspektiv (perspective).”135  

 
Att planera kommer ursprungligen ifrån att planera en krigshandling och understyrker vikten av att 

planera. Det kan dock även användas vid organisationsplanering då verksamheten bedrivs på en mark-
nad med flera aktörer där den som bäst kan positionera sig och legitimera sig har de bästa förutsätt-
ningarna. Alla delar beaktas och konkurrenternas framgångar diskuteras för att se varför de lyckats där 

                                                 
131 Falk & Olve, 2000, s 70. 
132 Ibid, s 73 ff. 
133 Falk & Olve,  2000, s 114 ff. 
134 Roos, Von Krogh &  Roos, 2004, s 11 ff. 
135 Ibid, s 17 ff. 
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man själv kanske inte varit lika framgångsrik. Konkurrenternas manövrar beaktas i det strategiska spel 
som sker företag emellan. Vid utvärderingen av tidigare strategier är det lätt att urskilja mönster där ett 
agerande ledde till ett annat agerande i ett mönster. Med avsiktlig strategi avses mönster där faktisk 
strategi är beteckningen på strategin som mönster. Om företaget har verksamhet i en speciell nisch 
vägs även konkurrenternas samspel in. Vid studier av perspektiv är fokus ledningens uppfattning och 
hänsynstagande till omgivningen på bordet. Intentioner och handlingar utvärderas där förståelsen för att 
perspektivet är ett resultat av den valda strategin är viktig.136 Att organisationen är lärande och ständigt i 
utveckling gör att det strategiska planerandet ständigt är aktuellt. 

Strategi kan definieras som: 
 
”en rad planerade åtgärder som är fastställda i förväg och vidtas för att uppnå ett bestämt mål:”137 
 
För att rätt utnyttja strategin får perspektivet betydelse. Tror man på Darwins utvecklingsteorier om 

survilal of the fittest kanske företagets strategi inte tillmäts tillräcklig betydelse. Att det starkaste företa-
get skall överleva känns mer som ett historiskt perspektiv. I dagens samhälle verkar den Schumpeteri-
anska revolutionsteorien mer aktuell. Hans forskning om ekonomisk evolution visade på en dynamisk 
samverkan mellan konkurrensen och strukturen av branschen. Han menar att processen består av en 
slags kreativ ödeläggelse där det finns incitament för innovationer och därigenom entreprenörsvinster. I 
den världen finns snabba förändringar som inte kunnat förutsägas men som företaget ändå skall hante-
ra. Ett företags resurser kan ändras snabbt och marknaden förändras ständigt.138 Detta leder till fyra 
huvudprinciper gällande strategi: 

 
 Avkastningen skall maximeras 
 Rationellt, planerat och kreativt handlingssätt tillämpas för att maximera avkastningen 
 Syftet med strategin är att organisationen och dess omgivning skall anpassas till varandra för att ge högre av-

kastning 
 Strategiprocessen måste vara kontinuerlig för att möta den dynamiska omgivningen och säkerställa en maxi-

mala avkastningen139 
 
Det centrala är den maximala avkastningen och är således syftet med att utveckla en ny strategi. En 

SWOT-analys kan med fördel ske därefter för att klargöra företagets utgångspunkt idag och vilka möj-
ligheter som finns.  Olika strategiska alternativ utvecklas med dessa fakta som bas.  Visionen anger 
färdriktningen för företaget och det arbete som bör göras för att nå dit. Själva affärsidén talar mer i klar-
text och tydliggör vad som är det viktigaste för företaget och vad som skiljer det ifrån andra företag. 
Målet är i sin tur än mer klart och kan förändras över tid. Målet delas upp i olika delmål med olika per-
spektiv. Kvalitativa och kvantitativa mål samsas med både kortsiktiga och långsiktiga mål och eventuell 
kvantitetsökning alternativt minskning. Den strategiska analysen tar in alla olika aspekter, inte bara in-
terna fakta utan även externa komponenter – konkurrens, teknik, myndighetsbeslut, ramverk och olika 
modeller, alla delar som kan påverka företagets resultat och framtid beaktas i analysen. Inte minst ab-
strakta detaljer som vid en första anblick kan synas obetydliga. Den strategiska planeringen handlar till 
stor del om hur företaget skall nå sitt mål. Andra delmål kan också utgöra viktiga aspekter i den strate-
giska planeringen. Företagets interna resurser granskas också. Här värderas företagets strategiska 
kapacitet, vilka resurser de har och hur svaga sidor kan förstärkas liksom de starka förstärkas än mer. 
SWOT-analys är ett verktyg som kan användas vid strategisk analys av ett företag. S står för Strenght, 
W för Weakness, O för Opportunities och T för Threats. Det används för att analysera företagets styrkor 
gentemot situationen i omgivningen.140 Verktyget visar hur företagets strategi fungerar tillsammans med 

                                                 
136 Roos, Von Krogh &  Roos, 2004, s 17 ff. 
137 Ibid, s 16. 
138 Roos, Von Krogh &  Roos, 2004, s 26 ff. 
139 Ibid, 2004, s 28. 
140 Roos, Von Krogh & Roos, 2004, s 57. 
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de interna faktorerna och om företagets styrka och svaghet kan möte de externa faktorerna.141  Styrkan 
och svagheterna symboliserar ofta företagets resurser.  En viktig del i analysen är att se svagheterna i 
organisationen som beroende av organisationens strategi men även att inse att en svaghet samtidigt 
kan innebära en styrka och tvärtom.142 SWOT utvecklades av Kenneth Andrews (1965) som analysera-
de yttre förhållande – hot och möjligheter i omgivningen och inre förhållande – starka och positiva sidor 
av företaget. Goda strategier i detta ramverk kan sammanfattas genom att: 

 
 ”utnyttja möjligheter och fördelar 
 motverka hot 
 undvika svagheter”143 

 
Men SWOT–analysen i sig räcker inte, en viktig aspekt är även den ekonomiska delen av den stra-

tegiska organisationsanalysen.  
I Frankrike har ett annat koncept utvecklats, Tableau de bord, där det har använts i drygt 40 år. En-

kelt förklarat går verktyget ut på: 
 

”Vision – Mål – Nyckelfaktorer - Nyckelindikatorer.”144 
 
Där företagets vision är riktning för mål eller delmål vilka skall vara tydligt och klart formulerade. Med 

detta som bas identifieras olika nyckelfaktorer som sedan översätts till nyckelindikatorer för prestations-
förmågan som finns inom enhetens kontrollsfär. Alla enheterna måste samarbeta i projekt för att nå 
målet. I projekten ingår självgranskning vilket kan fungera som lärande för organisationen. De samar-
betsområden som skapar konflikter identifieras och får indikatorer för att öka tydligheten gällde beroen-
det mellan enheterna. Det positiva med tableau de bord är att: 

 
 Cheferna får konkret information om enhetens prestationsförmåga för enheten (beslutsunderlag) 
 Enhetens prestationsförmåga blir synlig för den överordnade enheten (ökad kontroll och insyn) 
 Enheterna positionerar sig, nyckelfaktorer och nyckelindikatorer identifieras (ökad tydlighet) 
 Ökad fokusering för företagsledning145 

 
Det negativa med tableau de bord är att frågorna kanske inte diskuteras och därmed går viktig in-

formation och möjlighet till inlärning förlorad. En annan negativ aspekt är att viktiga faktorer, såsom 
indikatorer för kund utelämnas.146 Verktyget är i behov av ytterligare utveckling med fler nyckelindikato-
rer för att analysen skall få bredare resultat. 

 

7.3  Kvalité från QUL till BSC och TQM 
Att kvalitetsarbete påverkas av utvecklingen i samhället kan skönjas i den våg av nationalisering av 
register, kvalitetsparametrar och normer som sker inom sjukvården.  Sand beskriver hur perioden efter 
1970 kallas för nätverksstaten och att perioden präglas av att statliga monopol upplöses och en ökad 
delegering och centralisering sprider sig. Ramlagstiftningens användning ökar och organisationsformer-
na går mot en ökad självständighet. Det har också fört med sig att den offentliga sektorn kritiseras p.g.a. 
dålig tillgänglighet och sämre kvalitet på service. Under 1980-talet gick kritiken över mot staten och den 
politiska regleringen vilket också förde med sig ifrågasättande av rationaliteten och kvaliteten inom den 
offentliga sektorn. Inom OECD-länderna har ett ökat kundfokus format reformtänkandet och det har 

                                                 
141 Ibid, s 96. 
142 Roos, Von Krogh & Roos, 2004, s 202 ff. 
143 Ibid, s 34 ff. 
144 Roos, Von Krogh& Roos, 2004, s 178. 
145 Ibid, s 178 ff. 
146 Roos, Von Krogh & Roos, 2004, s 179. 
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setts som brukarinflytande i ett demokratiprojekt. Reformpaketet går under beteckningen NPM - New 
Public Management.147 Patienten omformas till att bli kund och kvalitetsparametrarna bör bedömas 
utifrån den föränderliga kontext de härrör ifrån.148  

Den 1 januari 1997 trädde den nya författningen och de allmänna råden gällde ”Kvalitetssystem i 
hälso- och sjukvården” (SOSFS 1996:24) i kraft. Det fanns en beslutsgrupp bestående av representan-
ter ifrån Svenska Läkaresällskapet, landstingsförbundet, Svensk Sjuksköterskeförening som i samråd 
med Socialstyrelsen diskuterade hur stödet för de nationella kvalitetsregistren skulle utformas. Styr-
gruppen validerade data och analyserade det hela. Analysen och bedömningen redovisades för företrä-
dare för huvudmännen (landstinget) som präglades av största möjliga öppenhet i redovisningen.149 

1999 fick Socialstyrelsen ett uppdrag att granska den administrativa omfattningen i vården. Motivet 
var att identifiera icke ändamålsenliga eller kostnadseffektiva moment. Enligt undersökningen var den 
sammanlagda patientrelaterade administrationen ¼ för läkare och sjuksköterskor i vården. 150  Kvali-
tetsarbete inom vården handlar således inte enbart om patientvård och hur den utförs utan även kvalité 
på administrationen och i vilken utsträckning sjukvårdande personal har administrativa sysslor istället för 
sjukvårdande. Landstinget har tidigare kartlagt vilka kvalitetsutmärkelser och kvalitetsstyrningssystem 
som användes. Därefter arbetade de om formuleringarna som fanns i den svenska nationella ”Utmär-
kelsen svensk Kvalitet” för att de även skulle omfatta hälso- och sjukvården. Det ledde till QUL (Qualitet, 
Utveckling och Ledarskap).151 Det har i sin tur utvecklats och nu fokuseras istället på BSC (Balanced 
Score Card) där de viktiga parametrarna för sjukhuset väljs ut, kontrolleras och mäts för att studera 
måluppfyllelse för verksamheten. QUL användes som ett verktyg för att öka delaktigheten ibland perso-
nalen. Det har förändrats och nu ses det mer som en ”komplett verktygslåda”. QUL kan också ses som 
ett verktyg som kan medverka till införande av nya värderingar och begrepp. Därefter kan andra system 
med nyckeltal införas.152 BSC (Balanced Score Card) kan användas för utvärdering genom att mäta 
företagets prestationsförmåga. Verktyget har utvecklats av Robert Kaplan och David Norton och inne-
håller ekonomiska och även icke ekonomiska faktorer samt externa och interna indikatorer.  Den främs-
ta fördelen med BSC är att resultaten är mätbart i pengar. Konsekvensen av tagna beslut kan mätas 
ekonomiskt och kostnaden blir tydlig inom organisationen.  BSC grupperar in företaget i fyra olika delar 
för att företagets skall presenters så tydligt som möjligt och därigenom bilda beslutsunderlag. I BSC 
ingår: 

 
 Det finansiella perspektivet (lönsamhet, ränta) 
 Det externa perspektivet (kund exempelvis) 
 Internt perspektiv (personalkompetens, anställda i strategisk position, kvalitets- och kostnadsmål) 
 Innovations- och inlärningsperspektiv (produktutvecklingscykler, tekniskt ledarskap och förbättringstakt)153 

-  
Verktyget kan användas för utvärdering av ekonomiska nyckelfaktorer och förändring över tid. Det har 
dock kritiserats, bland annat för att personalen inte syns i BSC (de parametrar som finns med är valfria) 
och nyckelfaktorerna är begränsade till fyra. Kritik har även riktats mot att kund är det enda externa 
perspektivet. Rimligtvis bör även leverantörer och andra partners har betydelse.154 Sammantaget kan 
man säga att BSC är ett relativt statiskt instrument för verksamhetsutvärdering då det inte är anpassat 
till andra faktorer än de som ryms inom dessa fyra segment. Det är dock inget som hindrar att organisa-
tionen väljer att utöka BSC och ta in fler variabler och göra verktyget mera dynamiskt över tid. 

 Sjukhus deltar på olika sätt i olika kvalitetsregister med fokus på medicinska specialiteter som kan 
jämföras geografiskt bland olika vårdenheter. 1987 kom SPRI ut med en rapport om kvalitetssäkring där 
                                                 
147 Bejerot & Hasselbladh, 2002, s 83 ff. 
148 Ibid, s 94 ff. 
149 http://www.sos.se/mars/kva000/kva000.htm (2005-07-12). 
150 Bejerot & Hasselbladh, 2002, s 73. 
151 Ibid, 25 ff. 
152 Bejerot & Hasselbladh, 2002, s 68 ff. 
153 Roos, Von Krogh & Roos, 2004, s 179 ff. 
154 Ibid, s 181 ff. 
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sjukvårdens uppgavs sakna mätmetoder för kvalitet och effektivitet.155 Dessa system (kvalitetsregister) 
är i dagsläget inte offentliga men kan tänkas bli det framöver. Det finns en vinst för patienten att kunna 
se vilken kvalité behandlande läkare och sjukhus har, för att bättre kunna välja vårdinstans. Det kan ses 
som ett ökat fokus på kunden. Patienter kan idag se de olika vårdenheternas väntetider på internet, 
vilket underlättar valet av vårdenhet. Socialstyrelsen har även en lista över de svenska kvalitetsregister 
som används inom Hälso- och sjukvård som är sökbar med olika ämnesord. 156 Socialstyrelsen handhar 
det administrativa arbetet av ett drygt femtiotal kvalitetsregister på central nivå. De har startats av repre-
sentanter för den medicinska professionen och används som kvalitetsutveckling vid klinikerna vilket gör 
att registerhållarna arbetar inom sjukvården vid klinikerna.  Kvalitetsarbete vid sjukhusen i Stockholm 
har initierats av beställarnas krav på kvalitetssäkrade strukturer och processer och i kölvattnet av detta 
har ackreditering och certifiering gjort sig gällde. Det har stöd i tilläggsparagraferna i Hälso- och sjuk-
vårdslagen 1997 där vården skall kvalitetsutvecklas och säkras.157  

Från QUL var övergången till TQM – Total Quality Management inte lång. Inom TQM poängteras le-
darskapets betydelse där visioner är viktiga för verksamhetens styrning. Ledaren skall förmedla dessa 
budskap och skapa en helhetssynd på verksamhetens processer som alla berör varandra i en ständig 
förnyelse mot förbättring. Huvudpunkten i TQM är kundfokus. Dokumentationen har även en viktig funk-
tion. Nyckelord inom TQM är innovation, visionärt ledarskap, teamarbete, flexibilitet, projekt i nätverk, 
empowerment etc.158 Vilket är en vokabulär som för mig pekar direkt på olika förändringsarbeten som 
drivs i projekt. Viktigt är dock att ledningen förstår att kvalitetsbegreppen omtolkas inom organisationen 
och får en annan betydelse än vad ledningen kanske ursprungligen tänkt sig.159 

Organiseringen av verksamheten skall ske till kundens fördel. Marknadstänkande skall genomsyra 
organisationen så till vida att även medarbetarna skall se varandra som kunder. Organisationen skall 
vara lärande vilket gör att information och kompetens både inom och utom organisationen skall tas till-
vara och användas. Parallellt med detta sker kvalitetsmätningar kontinuerligt. USK – Utmärkelsen 
svensk Kvalitet har delats ut sedan 1992 av SIQ -Institutet för Kvalitetsutvecklig och ses som ursprunget 
efter TQM.160  Vid USK ligger olika beskrivningar på hur man gör till grund för examinationen.  Verktyget 
baserat på grundläggande värderingar av olika kriterier.  Beskrivningarna skall göras gällde hur man 
arbetar med kundfokus, vilka förbättringar som bedrivs, omfattningen av dessa samt resultatet av alla 
arbetet. 161 Landstinget avvecklade 1999 det centrala stödet till lokalt kvalitetsarbete vilket fördes över 
till beställare och producenter och QUL är inte längre landstingets kvalitetsverktyg.162 
 

7.4 Strategi i en politiskt styrd organisation 
En viktig del i den strategiska analysen är att identifiera den kontext och omgivning som verksamheten 
bedrivs i. I politiskt styrda organisationer konkurrerar företaget på en s.k. icke kommersiell marknad. De 
har ofta monopol då privata sjukhus är begränsade på olika sätt av landstingets sätt att betala ersätt-
ning för utförd vård. Kostnaden för vården kan eskalera då den inte kontrolleras av en fri marknad och 
kan leda till överdimensionering av verksamheten.163 Ett exempel på detta kan ses i kapitel 8 där orga-
nisationen hade tillåts växa utan större krav på effektivitet eller återkoppling inom divisionen. Den rigida, 
hierarkiska organisationsformen i stort befriad ifrån konkurrens har lett till kritik på service. Kunden ställs 
inte i centrum och dålig information och långa väntetider skapar irritation och kvaliteten blir ifrågasatt.164 
                                                 
155 Bejerot & Hasselbladh, 2002, s 62. 
156 http://www.socialstyrelsen.se/Amnesord/halso_sjuk_verk/Kvalitetsregister/ 
157 Bejerot & Hasselbladh, 2002, s 196 ff. 
158 Ibid, s 102 ff. 
159 Bejerot & Hasselbladh, 2002, s 167.  
160 Ibid,  s 135 ff. 
161 Bejerot & Hasselbladh, 2002, s 143 ff. 
162 Ibid, s 204 ff. 
163 Berg & Jonsson, 1991, s 14. 
164 Berg & Jonsson, 1991, s 17 ff. 
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Vilket i sin tur leder till ifrågasättande av identiteten för yrkesgrupperna. Var lägger de sin lojalitet? Upp-
lever personalen sig som lojala mot företaget eller professionen? Vid undersökningen av landstinget 
finner man att lojaliteten ligger hos den egna professionen – kanske i högre grad hos läkare och sjuk-
sköterskor än vid andra yrkeskategorier. För att utveckla en god strategi blir det viktigt att känna den 
miljö som verksamheten verkar i, vilka politiska beslut som påverkar organisationen och att förstå hur 
det är en del av organisationens vardag.165  

En identitetsutveckling och därefter följande legitimering av verksamheten fungerar som stöd för en 
utvecklad strategi. För att verksamheten skall bli tydlig krävs väl utformade mål och en vision som vis-
serligen inte går att nå upp till, men den skall ändå fungera som en morot i företagets fortsatta utveck-
ling. För att en politiskt styrd verksamhet skall legitimeras krävs att den accepteras i det samhällspolitis-
ka paradigmet som existerar. Pestoff utvecklade fyra parallellt existerande logiker, som ett sätt att för-
klara de starka strömmar som påverkar verksamheten. Han definierade dem som: 

 
 ”Medlemskap 
 Konkurrens 
 Inflytande 
 Personallogik”166 

 
Dessa delar kan användas för att beskriva konkurrerande verksamheter som agerar på samma område 
alternativt konkurrerande områden. Det finns även andra logiker som kan existera, ett slags multikontex-
tuella organisationer, enligt Steinthorsson (1989) där organisationer tillmäts betydelse i kommersiella, 
politiska och institutionella sammanhang.167 Det finns även en teori som Widebäck (1990) utarbetat i en 
studie av folkbibliotek. Hans definition av verksamhetslogik är: 
 

• ”Verksamhetsområdet (dess funktion) 
• Verksamhetens institutionella och organisatoriska förhållanden 
• Verksamheten som produktion”168 

 
Här definieras hur verksamheten verkar genom att bedöma de olika kriterierna för verksamhetslo-

gik.169 I och med landstingets förändring mot ett mer ekonomiskt baserat styrsystem finns möjligheten 
att företaget går mot en mer affärsinriktad branschlogik där de tekniska och ekonomiska förutsättning-
arna har en större påverkan än de sociala och medicinska aspekterna. När de värderingar som råder i 
samhället sammanfaller med organisationens värderingar och prioriteringar finns en ökad möjlighet till 
legitimering för den egna verksamheten och därigenom kan verksamheten, som är politiskt styrd, för-
säkra sig om tilldelning av medel fortsättningsvis. En strategi som har politisk förankring är stabilare, vid 
ett oförändrat politiskt styre, än den organisationsstrategi som endast har lokal förankring.  

Att verksamheten vid sjukhus är politiskt styrd medför vissa svårigheter för utvärdering då det kan 
vara svårt att särskilja en särskilt framgångsrik verksamhet. Vad är lönsamhet inom sjukvården? Att 
budget går ihop eller att flest antal patienter blir friska? Offentliga organisationer påverkas på ett annat 
sätt av omgivningsfaktorer än vad näringslivet gör. Den verksamheten är inte utsatt för konkurrens och 
transaktionerna utförs på ett annat sätt. De interna målen inom organisationen ser annorlunda ut på 
grund av deras politiska styrning. Läkare och sjuksköterskor utbildas inom befintlig organisation vilket 
även gör att det finns utbildningsmässiga mål som till viss del är politiska. Finansieringen av verksamhe-
ten skiljer sig också då det endast är delvis som kunderna finansierar verksamheten. Det gör att det 
strategiska arbetet både bör rikta sig mot kund och mot den politiska ledningen.170 

                                                 
165 Ibid, s 96. 
166 Berg & Jonsson, 1991, s 136 ff. 
167 Ibid, s 135 ff. 
168 Berg & Jonsson, 1991, s 136 ff. 
169 Ibid, s 136 ff. 
170 Roos, Von Krogh &  Roos, 2004, s 115 ff. 
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Strategiska processer inom sjukvård är måhända lite abstrakta. De har en politiskt styrd huvudman 
men skall ändå behandla patienten – kunden. För att utveckla strategin bör företaget utveckla mål och 
effektivisera vården, se över vilka misstag som gjorts och vilket samarbete det finns med andra enheter. 
Verksamheten måste se till kundens behov och inte lika mycket gällde det politiska mål som finns.  Ge-
nom teknikens utveckling minskar personalbehovet gällde de rutinbaserade uppgifterna inom sjukvår-
den, medan efterfrågan på utbildad personal kan komma att öka. Kundens (patientens) upplevelse och 
behov av service lyfts också fram.171 När kunden kan välja vårdgivare och dessutom se den vårdkvalitet 
som ges (det finns diskussioner om att ange antal avvikelser, det vill säga fel i vården, på internet) och 
det redan nu finns angivet hur lång väntetid respektive enhet har kommer kundens önskemål i fokus 
liksom kundens upplevelse av god kvalité inom vården.172 

 

7.5 Implementering 
Efter att strategin har valts tar arbetet med implementering vid. För att uppnå önskat mål är det av vikt 
att implementeringen planeras och genomförs på rätt sätt. Ibland kan implementeringen kopplas till ett 
visst sammanhang alternativt vissa områden alternativt fördelningen av resurser. Överhuvudtaget är 
planering, speciellt av tid och resurser essentiellt.173 Beroende på vad som skall implementeras och hur 
(kort tid, stort geografiskt område etc.) avgörs vilka insatser som behövs. Roos m.fl. beskriver hur Hre-
biniak och Joyce definierar fyra olika arbetssätt vid implementering av strategier:174 

 
                  Tidshorisont för genomförandet 
  

  Lång   Kort 
          
 Stor Genomförandet Genomförandet  
  sker steg för steg blir omfattande 
Strategiproblemets         
betydelse        
  Genomförandet Genomförandet 
  blir framväxande blir styrt   
 Liten         

 
                    Fig1. Implementering  
     av strategier  
 
Om det strategiska problemet inte är omfattande och ingen tidspress föreligger kan implementering-

en växa fram, s.k. framväxande implementering. Oftast är det lokala strategier i det dagliga arbetet som 
ligger för handen och ingen större tidsplan krävs. Vid litet strategiskt problem och kort tid så passar den 
styrda implementeringen bäst. Ledaren kan snabbt avgöra vad som krävs just nu. När istället det stra-
tegiska problemet är omfattande och det finns relativt lång period för införande lämpar sig steg-för-steg-
implementering bäst. Analyser måste ske av underliggande strukturer i problemet som blir mer abstrakt. 
Det krävs också att fokus sätts på flera olika områden samtidigt då de är beroende av varandra i imple-
menteringsprocessen. Om implementeringen är omfattande med ett stort problem och tiden är kort läm-
par sig olika grupparbeten bäst med täta återkopplingar och samarbete över gränserna. Tiden finns inte 
för att utförligt analysera de olika beroendeförhållanden som existerar utan implementeringen bör ske i 
snabb takt. Tyngden av problemet kopplat till tiden avgör vilken metod som väljs.  
                                                 
171 Pine & Gilmore, 1999, s 200 ff. 
172 Ibid, s 202 ff. 
173 Roos, Von Krogh & Roos, 2004, s 261 ff. 
174 Ibid, s 263 ff. 
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Min åsikt är att det kan bli svårigheter när problemet är komplex, tiden knapp och personalen motvil-
lig. Olika grupparbeten kan motverka detta.  Varje grupp känner sitt problemområde och strävar efter 
måluppfyllelse i detta utan att kanske känna till de andra gruppernas område. När arbetet närmar sig 
avslut kan de knytas ihop för att visualisera den gemensamma strategin och i det skedet kan de andra 
gruppernas arbete motivera den egna gruppen. Roos m.fl. har en fin bild av implementeringsprocessen 
som säger mycket om de olika delarnas ständiga interaktion. Ändrar man på en enhet i bilden så påver-
kar det alla de andra. Implementeringsprocessen får ses som en ständigt pågående process, för när en 
strategi är implementerad så tar nästa vid i ett ständigt flöde. Den enhet som upphör att förändras får 
problem med konkurrens. Figuren åskådliggör de olika delarnas beroende av varandra: 
 

 
    Fig.2 Implementeringsprocessen175 
 

 

7.6 Tidsaspekten inom strategisk planering 
Inom strategisk planering använder man dels den historiska bakgrunden, dels den aktuella situation 
man befinner sig i för att försöka planera en strategi som fungerar inför framtiden. Vad ter sig mer natur-
ligt än att ta till sig de teser som framtidsforskaren Niklas Lundblad ger mynt av? Det är numera en reali-
tet att globaliseringen påverkar oss och det är en aspekt som bör beaktas vid planering. Samtidigt som 
globaliseringen gör sitt intåg så kan bakåtsträvande strömningar följa i kölvattnet som en protest mot det 
oundvikliga – framtiden.  

De icke materiella resurserna lyfts fram idag och det innebär en förändring emot tidigare värden.176 
En metod som använts flitigt inom framtidsforskningen är scenariotekniken. Den utvecklades inom den 
amerikanska krigsmakten efter andra världskriget. Ett tänkbart scenario berättar hur världen kan se ut i 
morgon och viktiga delar i detta scenario är: 

 

                                                 
175 Roos, Von Krogh & Roos, 2004, s 265. 
176 Lundblad, 2000, s 16. 
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 Aktörerna (vem) 
 Händelserna (vad) 
 Tiden (när) 
 Scenen (var) 
 Rekvisita (hur) 
 Motiv (varför)177 

 
De flesta delarna finns med i planeringen av en strategi men jag saknar tidsaspekten såsom den ter 

sig för en framtidsforskare i planeringen. Arbetsgrupper har en tidsplan för sitt arbete, genomförande 
har en tidsplan men beräkningen av hur framtiden ter sig över tid saknas. Värdebaser inom samhället, 
dvs. viktiga grunder som påverkar samhällsutvecklingen bör studeras då de påverkar organisationerna 
som till exempel sjukvården. Ett institutionsperspektiv har vuxit fram som Douglass C. North väl beskri-
ver. Institutioner kan utgöra: 

 
 Restriktioner för att ange former för mänsklig samverkan som ger struktur åt vardagslivet 
 Formella: politiska, juridiska och ekonomiska regler och kontrakt 
 Informella: kultur, tradition och sedvana178 

 
Ser man på de svar jag fick vid min e-mail enkät så tas dessa delar upp, speciellt de formella och in-

formella delarna där först en strategiplan för IT inom vård och omsorg släppts och sedan planeras även 
slutrapporter inom IT och kultur samt IT inom ett hållbart samhälle. Där kan man tydligt se hur de olika 
delarna spelar in vid planeringen av en IT strategi som påverkar de flesta i samhället. För vidare infor-
mation gällande e-mail enkäten v.g. se kapitel 9.  

Ser man på de olika värdebaserna så kan de visa på en viss tidsepoks fundamentala värdebas, det 
vill säga vad som påverkat samhället mest under denna tidsepok. I vår tid finns det flera värdebaser 
som påverkat intåget till informationssamhället. Lundblad menar att vi kommer att få se konflikter mellan 
industrialismens förespråkare och de som vill tränga undan den.179 Detta kan ses vid olika förändrings-
projekt inom sjukvården till exempel. Nya organisationsmönster bemöts av olika former av protester 
ifrån personalen. Det aktuella nu är IT-förändringar, v.g. se kapitel 3 för vidare information. Lundblad 
beskriver Thomas Kuhns teser om paradigmskifte som uppstår när ett nytt paradigm utmanar det existe-
rande. Då förändras tankemönster och värdebaser samtidigt som gränserna för det mänskliga handlan-
det ändras. Etablerade föreställningar utmanas nya regler skapas. Det härskande mönstret uppstår när 
ett vetenskapligt verk blir till ett normverk inom en viss vetenskap som Kuhn kallar för ”scientific com-
munity”. Det består av forskare som är anhängare av en ”specifik forskningstradition” med förebilder 
inom denna genre. Forskningen har detta paradigm som en utgångspunkt och där ingår vissa etablera-
de problemställningar såsom centrala inom paradigmet. Ludwik Fleck beskriver också hur ett tanke-
tvång kan etableras inom den speciella sfär av vetenskap inom paradigmet.180 Det beskriver vad som är 
accepterat inom en vetenskap och inom en epok där traditionen bjuder en viss hållning som är accepte-
rad. När nya tankemönster, arbetssätt, värdebaser gör sitt intåg bemöts det ofta av protester av dem 
som försvarar det gamla och inte vill att något skall förändras. Åke E. Andersson (framtidsforskare) me-
nar att vi är på väg in i K-samhället (Kunskapssamhället). 

 
”Industrialismens samhälle avvecklas. En ny samhällsstruktur tar form. Vi går mot ett K-samhälle. Det har 
sin bas i Kunskap, Konst, Kreativitet och Kommunikation. Även i varuproduktionen blir kreativ kunskap och 
kommunikation de viktigaste resurserna. (Andersson & Strömqvist, 1988)”181 

 
                                                 
177 Lundblad, 2000, s 42. 
178 Ibid, 2000, s 56 ff. 
179 Lundblad, 2000, s 67 ff. 
180 Ibid, 2000, s 68 ff. 
181 Lundblad, 2000, s 81 ff. 
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Andersson beskriver hur nav i globala nätverk kan uppstå, till exempel vid en del svenska regioner. I 
dessa premieras kommunikation som frigör och samordnar resurserna (kunskap-kultur-kreativitet). En-
bart datautvecklingen är inte tillräcklig utan en kreativ expansionsfas i samverkan kan skapa förnyelse. 

En annan aspekt av tid är den tid vi lever i. I och med att informationen ökat och spridningstakten är 
sekundsnabb blir det alltmer märkbart att vi lever i en tid där globaliseringen har stor påverkan. Införan-
det av en gemensam datajournal i Sverige kan te sig som en nationell angelägenhet men studerar man 
ämnet djupare framträder omvärldens påverkan. Att Cambio Healthcare sneglar på den europeiska 
marknaden känns inte främmande. Nationen minskar i betydelse till förmån för det globala systemet. 
Värdegrunden förändras och påverkas av andra länder, man talar om tvärkulturella värdegrunder. Infö-
randet av en nationell datajournal av ett företag som även tänker sig en europeisk marknad förenklar 
globaliseringen.182 Den ungdomskultur som finns idag är uppfödda med IT till skillnad mot de äldre som 
arbetar inom vården. Måhända är motståndet mot nya IT-system blott en generationsfråga? Dani Ro-
drick (professor vid Harvard) påtalar att det finns tre spänningsfält mellan global marknad och social 
stabilitet: 

 
”1) Globaliseringen gör det möjligt att i rent vinstintresse, flytta arbetsplatser över nationsgränser. 
2) Globaliseringen skapar konflikter när nationella normsystem inte överensstämmer med ”globala nor-
mer”. 
3) Globaliseringen har gjort det svårare för enskilda nationer att upprätthålla en social säkerhet och stabili-
tet. Rodrick menar att dessa spänningsfält kan resultera i en ny klassindelning mellan de som överlever i 
den globala ekonomi och de som inte gör det. Rodrik varnar också för uppkomsten av sociala problem 
även i de länder som överlever, som kan komma att hindra globaliseringen.”183 

 
Gränsen blir tydlig mellan de som växt upp med interaktionen i ett digitalt medium, där kontakt mel-

lan länder och information är ögonblickbar. När den största generationen någonsin växer upp är de 
uppfödda med den teknik som den äldre generationen måste lära sig och ta till sig för att inte hamna 
utanför samhället. Man talar om den kunskapsbaserade ekonomin där det viktiga inte är kunskap utan 
egenskapen och förmågan att kunna ta till sig ny kunskap i en ständigt, snabbt föränderlig värld. Värde 
och framgång får den som har möjlighet att interagera med ny kunskap och självständigt skapa alterna-
tivt införliva ny kunskap.184 De nya ekonomiska förutsättningarna beskrivs av A. Johnson: 

 
”1) Kunskapsspridningen. Den genomsnittliga kunskapsnivån stiger till följd av att yngre generationer är bättre utbildade 
än äldre generationer. 
2) Kunskapsexpansionen. Den samlade kunskapsmassan växer till följd av forskning och utveckling.”185 
 
Den kunskapselitism som skapas leder till en högre utvecklingstakt men även en större segregation 

som diskriminerar långt mer än de ekonomiska förutsättningarna för denna utestänger ifrån information. 
Kelly definierar den nya ekonomin som: 

  
 ”Den är världsomspännande 
 Favoriserar immateriella ting (Idéer, information och relationer). 
 Allt är intensivt sammanlänkat”186 

 
IT-kunskaper och förmågan att bilda nätverk både inom och utom landets gränser blir avgörande för 

framgång. Det finns tecken som pekar på att den IT-kunskap och marknadskrafterna i sig delar befolk-
ningen i två grupper: 

 

                                                 
182 Ibid, 2000, s 113 ff. 
183 Lundblad, 2000, s 119 ff. 
184 Ibid, 2000, s 134 ff. 
185 Lundblad, 2000, s 137 ff. 
186 Ibid, s 137 ff. 
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”En kosmopolitisk elit, symbolanalytiker, som behärskar tekniken och produktionskrafterna och en stadigt 
växande grupp permanent arbetslösa som har en liten chans att få en meningsfull sysselsättning i den nya 
högteknologiska globala ekonomin – the have and the have-nots. (McRae, 1994 och Rifkin, 1995).”187 

 
Denna skillnad är viktig att beakta vid strategiska planeringar, framför allt när de påverkar stora 

grupper av befolkningen och införandet av ett datajournalsystem över nationen kommer att påverka all i 
en eller annan form. 

 

7.7 Sammanfattning, strategiska delar i en förändringsprocess 
Begreppet strategi idag kopplas nära till utvecklandet av riktlinjer och långsiktig planering i ett företag 
där grunden till planeringen sker i och med identifieringen av företagets vision, affärsidé och mål. Efter 
att alla alternativt har diskuterats tar valet av strategi vid. Mintzberg har ett ramverk för strategi, de fem 
p:  

 ”plan (p) 
 manöver (ploy) 
 mönster (pattern) 
 position (position) 
 perspektiv (perspective).”188  

 
Dessa kan användas som en utgångspunkt vid strategisk planering och för att få en bättre översikt 

över de olika delarna i processen. 
Det finns även fyra huvudprinciper när det gäller strategi där det mest centrala är den maximala av-

kastningen. SWOT-analysen används för att utvärdera företagets styrkor och svagheter gentemot om-
givningen. Styrkan och svagheterna symboliserar ofta företagets resurser där det viktiga är att se före-
tagets svagheter i organisationen som beroende av den valda strategin. En svaghet kan även utvecklas 
till en styrka utifrån val av strategi.  I Frankrike har utvecklats ett annat koncept, Tableau de bord som 
går ut på att företagets vision skall klargöras och därefter identifieras olika nyckelfaktorer som översätts 
till nyckelindikatorer innan arbetet tar vid.189 Det positiva är ökad tydlighet och fokusering, det negativa 
är att Konkurrenternas manövrar beaktas i det strategiska spel som sker företag emellan. Med avsiktlig 
strategi avses mönster där faktisk strategi är beteckningen på strategin som mönster. Om företaget har 
verksamhet i en speciell nisch vägs även konkurrenternas samspel in. Vid studier av perspektiv är fokus 
ledningens uppfattning och hänsynstagande till omgivningen på bordet. Tror man på Darwins utveck-
lingsteorier om survilal of the fittest kanske företagets strategi inte tillmäts tillräcklig betydelse. Visionen 
anger färdriktningen för företaget och det arbete som bör göras för att nå dit. Målet är i sin tur än mer 
klart och kan förändras över tid. Målet delas upp i olika delmål med olika perspektiv. Den strategiska 
analysen tar in alla olika aspekter, inte bara interna fakta utan även externa komponenter – konkurrens, 
teknik, myndighetsbeslut, ramverk och olika modeller, alla delar som kan påverka företagets resultat 
och framtid beaktas i analysen. 

Att kvalitetsarbete påverkas av utvecklingen i samhället kan skönjas i den våg av nationalisering av 
register, kvalitetsparametrar och normer som sker inom sjukvården.  QUL användes som ett verktyg för 
att öka delaktigheten ibland personalen. BSC (Balanced Score Card) kan användas för utvärdering 
genom att mäta företagets prestationsförmåga. BSC grupperar in företaget i fyra olika delar för att före-
tagets skall presenters så tydligt som möjligt och därigenom bilda beslutsunderlag. I BSC ingår: 
 

• ”Det finansiella perspektivet (lönsamhet, ränta) 
• Det externa perspektivet (kund exempelvis) 
• Internt perspektiv (personalkompetens, anställda i strategisk position, kvalitets- och kostnadsmål) 

                                                 
187 Lundblad, 2000, s 165 ff. 
188 Roos, Von Krogh & Roos, 2004, s 17 ff. 
189 Ibid, s 178. 
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• Innovations- och inlärningsperspektiv (produktutvecklingscykler, tekniskt ledarskap och förbättringstakt.” )190 
 

Verktyget kan användas för utvärdering av ekonomiska nyckelfaktorer och förändring över tid. Det 
kan ses som ett ökat fokus på kunden. Viktigt är dock att ledningen förstår att kvalitetsbegreppen omtol-
kas inom organisationen och får en annan betydelse än vad ledningen kanske ursprungligen tänkt 
sig.191 

Organiseringen av verksamheten skall ske till kundens fördel. Organisationen skall vara lärande vil-
ket gör att information och kompetens både inom och utom organisationen skall tas tillvara och använ-
das. En viktig del i den strategiska analysen är att identifiera den kontext och omgivning som verksam-
heten bedrivs i. I politiskt styrda organisationer konkurrerar företaget på en s.k. icke kommersiell mark-
nad. För att utveckla en god strategi blir det viktigt att känna den miljö som verksamheten verkar i, vilka 
politiska beslut som påverkar organisationen och att förstå hur det är en del av organisationens var-
dag.192  

En identitetsutveckling och därefter följande legitimering av verksamheten fungerar som stöd för en 
utvecklad strategi. Det finns även andra logiker som kan existera, ett slags multikontextuella organisa-
tioner, enligt Steinthorsson (1989) där organisationer tillmäts betydelse i kommersiella, politiska och 
institutionella sammanhang.193 I och med landstingets förändring mot ett mer ekonomiskt baserat styr-
system finns möjligheten att företaget går mot en mer affärsinriktad branschlogik där de tekniska och 
ekonomiska förutsättningarna har en större påverkan än de sociala och medicinska aspekterna. När de 
värderingar som råder i samhället sammanfaller med organisationens värderingar och prioriteringar 
finns en ökad möjlighet till legitimering för den egna verksamheten och därigenom kan verksamheten, 
som är politiskt styrd, försäkra sig om tilldelning av medel fortsättningsvis.  
Att verksamheten vid sjukhus är politiskt styrd medför vissa svårigheter för utvärdering då det kan vara 
svårt att särskilja en särskilt framgångsrik verksamhet. Läkare och sjuksköterskor utbildas del inom 
befintlig organisation vilket även gör att det finns utbildningsmässiga mål som till viss del är politiska. 
Finansieringen av verksamheten skiljer sig också då det endast är delvis som kunderna finansierar 
verksamheten.  

Strategiska processer inom sjukvård är måhända lite abstrakta. De har en politiskt styrd huvudman 
men skall ändå behandla patienten – kunden. För att utveckla strategin bör företaget utveckla mål och 
effektivisera vården, se över vilka misstag som gjorts och vilket samarbete det finns med andra enheter. 
Verksamheten måste se till kundens behov och inte lika mycket gällde det politiska mål som finns. 

Om det strategiska problemet inte är omfattande och ingen tidspress föreligger kan implementering-
en växa fram, s.k. framväxande implementering. Oftast är det lokala strategier i det dagliga arbetet som 
ligger för handen och ingen större tidsplan krävs. När istället det strategiska problemet är omfattande 
och det finns relativt lång period för införande lämpar sig steg-för-steg-implementering bäst. Tiden finns 
inte för att utförligt analysera de olika beroendeförhållanden som existerar utan implementeringen bör 
ske i snabb takt. Tyngden av problemet kopplat till tiden avgör vilken metod som väljs. Den enhet som 
upphör att förändras får problem med konkurrens. Värdebaser inom samhället, dvs. viktiga grunder som 
påverkar samhällsutvecklingen bör studeras då de påverkar organisationerna som till exempel sjukvår-
den. Där kan man tydligt se hur de olika delarna spelar in vid planeringen av en IT strategi som påver-
kar de flesta i samhället. I vår tid finns det flera värdebaser som påverkat intåget till informationssamhäl-
let.  

Nya organisationsmönster bemöts av olika former av protester ifrån personalen. Det aktuella nu är 
IT-förändringar. Den ungdomskultur som finns idag är uppfödda med IT till skillnad mot de äldre som 
arbetar inom vården, vilket medför att alla inte har samma tillgång till information och kunskap. 

                                                 
190 Roos, Von Krogh & Roos, 2004, s 179 ff. 
191 Bejerot & Hasselbladh, 2002 s 167.  
192 Berg & Jonsson, 1991, s 96. 
193 Ibid, 1991, s 135 ff. 
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Värde och framgång får den som har möjlighet att interagera med ny kunskap och självständigt ska-
pa alternativt införliva ny kunskap.194  

I nästa kapitel visualiseras de strategiska teorierna med empiri ifrån en förändringsprocess vid ett 
universitetssjukhus. 
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8 Empiri från en förändringsprocess 
I detta kapitel används empiri av ett förändringsprojekt med IT inom vården för att ge en bild av de olika 
moment som krävs i en förändringsprocess. När man ser vilka delar som ingår förstår man vilket stort 
arbete införandet av en nationell datajournal innebär. Det största arbetet ligger kanske i att få de olika 
huvudmännen till samarbete. 

För att åskådliggöra rent praktiskt hur organisationen kan se ut på en typisk klinik inom sjukvården 
redovisar beskriver jag här Valentin projektet, ett divisionsövergripande administrativt projekt som om-
fattade omvärldsanalys med intervjuer, studiebesök och stora gruppmöten med den administrativa per-
sonalen och konsulter från Cap Gemini/Ernst & Young i Stockholm. Med detta projekt åskådliggörs även 
de olika strategiskt viktiga delarna i ett förändringsprojekt. Denna empiri ger en inblick i hur omfattande 
ett IT-projekt kan vara då detta projekt resulterat i en gränsöverskridande organisation med en gemen-
sam IT-teknisk lösning, vilket inte var fallet när projektet initierades. Det ger en inblick i vilken effekt 
förändringar av ett IT-system har både på personal och på organisation.  

8.1 Bakgrund 
I detta kapitel förklaras bakgrunden till rapporten, en kortare förkortningsförklaring, metod och analy-
sens funktion i rapporten.  

Stockholms läns landstings sjukhus dras med stora kostnader och som ett led i en slimmad organi-
sation ses bd annat den administrativa servicen inom vården över. Tidigare har varje enhet, och ofta 
varje överläkare, haft en egen läkarsekreterare som utfört de administrativa sysslorna. Det har gällt allt 
från registrering av inkommande remisser, journalskrivning och läkarens eget forskningsarbete samt 
bokning av resor och konferensengagemang. Jag studerade en divisions administrativa resurser som är 
kopplade till de enskilda klinikerna inom divisionen. 
 

8.2 Metod 
De olika klinikernas administrativa service studeras separat med hjälp av olika strategiska analysverk-
tyg, till exempel SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats) som är kopplat till olika kvalitets-
mål, (se även kapitel 2.11). Initialt samlades olika faktauppgifter in för att utgöra underlag till analysen. 
De fakta som fokuserades på var: 

 bemanning 
 utbildningsnivå 
 åldersfördelning 
 skrivmängd 
 respektive kliniks organisationer 
 mängden akuta diktat  
 kostnad för inhyrd personal. 

 
 Därefter har divisionens kvalitetsmål i form av Balanced Score Card (BSC) och behov gällande 

framtida administrativ service ställts emot den administrativa service klinikerna har för jämförelse av den 
faktiska service som ges och den som är önskvärd. Informationen är hämtad från en projektrapport vid 
Karolinska sjukhuset.195 

 

                                                 
195 Karolinska sjukhuset, Valentin, 2004. 
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8.4 Analysens funktion  
Målet med analysen är att identifiera möjligheter till en kostnadseffektiv administrativ service som står i 
samklang med såväl dagens som framtidens behov. Syftet med analysen är att bättre lära känna verk-
samhetens funktioner för att därigenom öka möjlighet till ekonomisk kontroll.  
De aktuella frågeställningarna är: 

 
I. Står den aktuella utbildningsnivån i samklang med de administrativa behoven? 

 
II. Kan den administrativa bemanningen förändras med bibehållen eller ökad kvalité till en lägre 

kostnad? 
 

8.5 Teoretiska infallsvinklar 
I detta kapitel speglas olika teoretiska infallsvinklar för att ge ett bredare bakgrundsmaterial till analysen. 
 

8.6 Effektivitet 
Landstingen i Blekinge, Jönköping, Västmanland, Gävleborg och Sveriges Kommuner och landsting har 
i sitt samverkansprojekt tittat på hur läkarsekreterare samt undersköterskor kan utnyttja sin tid mer ef-
fektivt. Detta projekt kom till som en spin off produkt vid granskning av hur läkare använder sin tid och 
hur de skulle kunna använda sin tid mer effektivt. Vid projektet så studerades hur mycket tid läkarsekre-
terare använde för patientdokumentation, vilket varierade stort; mellan 46-78 %. Projektets resultat stöd-
jer i stort det jag sett vid min undersökning. Deras huvudpunkter var att: 
 

 Stora skillnader i arbetsinnehåll beroende på vilken typ av arbetsplats 
 Närmsta chef är antingen en chefssekreterare eller en sjuksköterska 
 Arbetsbeskrivningar saknas 
 Uppföljningssystem för sekreterare saknas 
 Det finns ett stort behov av samordning 
 Patientinformation lagras både i digital och pappersformat 
 Sekreterarnas kompetens tas ej tillvara 

 
Utvecklingsområden: 
 

 Tydligare processer och ansvarsförhållande 
 Tydligare uppgiftsfördelning 
 Utveckling av samordning och styrprocesser 
 Anpassat IT-stöd 
 Utarbeta en infrastruktur mellan tillgänglig kompetens och befintligt behov 
 Samordning av olika IT-system till ett enda 

 
Det sägs inte rent ut, men huvuddelen av dessa punkter betyder för mig bristande ledarskap. 
 

8.8 Fakta 
Här redovisas de olika faktabaserade uppgifterna som bildar underlag till analysen och redovisar hur 
den administrativa servicen är utformad, den administrativa personalens sammansättning och kostnader 
förutom lön som härrör sig till den administrativa servicen. 
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8.8.1 Bemanning och rekrytering 
Rekryteringen av läkarsekreterare fungerade inte vilket medförde att kostnaden för bemanningsföretag 
var höga vid en del av klinikerna. Kostnaden för den inhyrda administrativa personalen (läkarsekretera-
re) var högre än den för inhyrda sjuksköterskor. 
 
  
Kostnad för inhyrd personal (kr) fördelat på respektive klinik  År 1 År 2 

Klinik A - - 
Klinik B - - 
Klinik C 767 000 1 032 000 
Klinik D - - 
Klinik E 998 000 188 000 
Klinik F 30 000 - 
Klinik G - - 
Klinik H 24 000 26 000 
 

8.8.2 Utbildningsnivå och lön 
Utbildningsnivån hos den administrativa personalen begränsade sig till gymnasial utbildning. Den enda 
eftergymnasiala utbildningen var läkarsekreterarutbildning som varierade i längd, mellan 1 – 2 år. Lönen 
på denna division varierade så att den nyss anställde gick in på en högre begynnelselön än de som 
arbetat 5 år inom yrket. Lönesättningen avspeglar rekryteringssvårigheterna. Det finns också skillnader 
titulaturen emellan, gamla administrativa beteckningar lever kvar och gör jämförelser mel samma yrkes-
grupp vid olika kliniker och sjukhus vanskligare. Trots att de har likvärdiga arbeten skiljer sig titulaturen, 
till exempel på en klinik kan en klinikassistent göra likvärdigt arbete som en läkarsekreterare gör på en 
annan klinik. Det har resulterat i en löneskillnad där klinikassistenten har en högre lön trots likvärdigt 
arbete. 

 

8.8.3 Demografi 
Åldersfördelningen speglas av en hög medelålder, 47 år ibland den administrativa personalen. 
 

8.8.4 Skrivmängd 
Under en vecka registrerades antalet journaler som skrevs på respektive klinik, antalet sekretera-
re/klinik, diktatets längd, om det var ett akut diktat och väntetiden i dagar för journalutskriften. Vilket var 
ett led i att mäta kvalité på administrativ service. Det var samtidigt ett sätt att studera spridningen av 
arbetsbelastningen på respektive klinik för att lättare kunna jämföra kostnader klinikerna emellan. Vän-
tetiden skiljde sig markant, vilket inte var tillfredsställande eftersom ett snittvärde på en dag innan ut-
skrift förelåg. Detta var dock inget som beaktades vid de olika klinikerna. Denna mätning påvisade ock-
så ett slags snittvärde för effektivitet klinikerna emellan. Den klinik som producerade mest hade inte 
motsvarande ökning av personal. Denna tabell påvisar också skillnaderna i ledning mellan de olika klini-
kerna. 
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Klinik Antal 
sekreterare 

Antal diktat Längd i gra-
der 

Varav akuta 
diktat 

Väntetid för 
utskrift 
(dagar) 

Klinik A 2 520 858,4 104 0,22 
Klinik B 2 270 478,5 12 1,22 
Klinik C 3 229 418,87 151 3,91 
Klinik D 2 137 457,7 - 1,39 
Klinik E 4 124 345,2 38 2,01 
Klinik F 4 86 255,6 19 7,29 
Klinik G 1 74 148,69 3 2,69 
Klinik H 1 8 13,5 - 1,2 

 
 

8.8.5 Respektive kliniks organisationsplaner 
De huvudsakliga skillnaderna och likheterna klinikerna emellan åskådliggörs även i deras respektive 
organisationsplaner, här redovisade i en tabell. 
 

Klinik Närmsta chef chefsled mellan verksamhets-
chef och sekreterare 

Klinik A Sektionsledare 2 
Klinik B Sektionsledare 2 
Klinik C Expeditionsföreståndare 2 
Klinik D Expeditionsföreståndare 1 
Klinik E Expeditionsföreståndare 1 
Klinik F Verksamhetschef 0 
Klinik G Expeditionsföreståndare 1 
Klinik H Verksamhetschef 0 

 
 
 
Expedifionsföreståndarna har ingen ledarskapsutbildning, vilket både sektionsledarna och verksam-
hetscheferna har. De får dels en intern chefsutbildning på det sjukhus de tjänstgör vid, dels har de möj-
lighet att gå ledarskap och organisation vid KI (Karolinska institutet). Verksamhetscheferna har dessut-
om det ekonomiska ansvaret för sin kliniks verksamhet och sektionsledarna har det ekonomiska ansva-
ret för sin personalgrupp och avdelning. 
 

8.6 SWOT 
För att enkelt sammanställa divisionens styrka och svagheter utfördes en SWOT-analys. Den ger en 
överskådlig bild av det aktuella läget. Läkarsekreterarna vid de olika klinikerna fick själva göra sin 
SWOT-analys för varje klinik som sedan sammanställdes till en allmän giltig SWOT för alla läkarsekrete-
rare vid hela divisionen.  Det slutgiltiga resultatet diskuterades igenom och alla enades om att det här 
sammanfattar de viktigaste punkterna för de olika klinikernas sekreterare. 

Denna analys säger mycket om det förhållandet vid denna division beträffande den administrativa 
personalen. Omvärlden uppfattas generellt lika av de olika enheterna medan vissa kliniker uppvisade en 
skillnad i arbetsglädje där hoten inte ansågs vara av någon större styrka. De olika enheterna efterfråga-
de dock alla, unisont, en högre lön. 
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Styrka (Strength) Svaghet (Weakness) Möjlighet (Opportuni-
ties) 

Hot (Threat) 

- En liten enhet 
- Liten division 
- Stor erfarenhet 
 

- Liten personalstyrka   
- Rekryteringsproblem 
- Låg löneutveckling 
- Bristande kompetens-    
  utveckling 
- Brister i arbetsmiljön 

- Distansarbete 
- Flextid 
- Högre lön 
- Tekniska förbättringar 
- Utveckling 
- Utbildning 
- Förändrad yrkesroll 
- Gemensamma möten,  
  oavsett kliniktillhörighet 
- Kort beslutsgång 
- Utökad kontakt  
mellan sekreterare 

- Personalflykt 
- Låg lön 
- Teknikutveckling      
- Få utbildas inom läkar- 
  sekreteraryrket 
- Dålig arbetsmiljö 
- Personalomsättning 
   (Hög) 
- Skrivcentral 
- Korrekturläsning 
- Bristande kontakt med  
  sjukvårdande personal   

 

8.7 BSC 
Det intressanta gällande BSC var att sjukhuset hade väl definierade mål. De olika klinikerna hade också 
mål definierat enligt BSC, medan de administrativa enheterna inte ingick i denna planering som en egen 
enhet eller ens delar i en enhet. Vilket för med sig frågan om hur måluppfyllelsen ser ut för dessa enhe-
ter? Kvalitetsmål eller nyckeltal beträffande dessa enheter tillämpades inte utan den administrativa 
verksamheten sågs mer som en isolerad ö som förväntades fungera utav sig själv. 
 

8.8 Analys 
Den administrativa personalens utbildningsnivå har i stort inte förändrats på många år. Den högsta ut-
bildningen är läkarsekreterarutbildning och därefter har inte någon vid divisionens administration gått till 
en högre utbildningsnivå. En högre utbildning hade eventuellt kunnat förändra gruppens arbetsuppgifter 
och som en följd därav även deras lönenivå. Så länge deras huvudsyssla är att skriva in information 
som läkaren lämnar via diktat tror jag inte att varken utbildningsnivå eller lön kommer att förändras 
nämnvärt. De sysslor som läggs på administrationen är till stor del olika typer av registreringar till klini-
ken eller läkaren som sekreteraren arbetar gentemot. Några större självständiga arbetsuppgifter har inte 
kommit fram vid undersökningen. Förutom skrivarbete återfinns registrering som underlag för lön, hjälp 
vid ansökningsförfarande av olika typer av forskningspengar samt arrangemang av olika möten och 
konferenser samt bokning av resor och hotell. I takt med att datoriseringen breder ut sig kommer yrket 
att till stor del förändras då den huvudsakliga sysselsättningen – journalskrivning efter diktat – kommer 
att försvinna. Det finns redan idag ”speach to text” vilket är ett system som automatiskt skriver in i jour-
nalen det läkaren har dikterat digitalt. Den enda korrekturläsning som behövs sköts av läkaren som står 
som ansvarig för sin anteckning i journalen. Bokning av resor är redan idag i viss mån förlagd på andra 
enheter då sjukhusen har avtal med olika resebyråer som sköter bokning efter telefonsamtal. Införande 
av ”speach to text” innebär att den administrativa personalen kan minskas till ett minimum. Det administ-
rativa behovet vid projekt har minskats genom att till exempel Microsoft och även SLL erbjuder skilda 
datorprogram där varje deltagare skriver in sin närvaro och skilda arbetsuppgifter. Mötesprotokoll skrivs 
enkelt in i programmet som även gör en viss sammanfattning. De presentationer som skrivs in i detta 
program kan enkelt användas som redovisning om dator och projektor används.  

Det faktum att medelåldern är hög innebär att minskningen av den administrativa personalen kan 
minskas med erbjudande om pensionsavgångar eller dylikt. 

Skillnaderna i lön kvarstår och kan möjligen öka på grund av vitt skilda arbetsuppgifter och anställ-
ning av administrativ personal med högre utbildning.  
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Skillnaderna klinikerna emellan gällande skrivmängd löses enklast genom avskiljande av den admi-
nistrativa servicen till en egen enhet som ger service till hela divisionen, oavsett kliniktillhörighet. Däri 
ligger dels en besparing av personal dels en minskning av stress för de enheter som har en större 
mängd akuta diktat, till exempel klinik C (151) att jämföra med klinik D som inte har några akuta diktat.  
Det ger en jämnare arbetsfördelning och bör möjliggöra en personalminskning då arbetsmängden förde-
las jämnare. 

Kostnaden för inhyrd personal är spektakulär. Klinik C som har den högsta mängden akuta diktat har 
en kostnad på ända upp till 1 miljon för inhyrda sekreterare. I och med att landstinget har infört stopp för 
bemanningsföretag minskas givetvis denna kostnad. Ser man därtill till skillnaderna i organisationspla-
nerna så framträder ett mönster. Jag har jämfört kostnaderna för inhyrd personal/klinik med tabellen för 
respektive kliniks organisationsplaner och de två kliniker vars administration leds av en administrativ 
chef (expeditionsföreståndare) har den högsta kostnaden (1 032 000 kr) för inhyrd personal medan den 
administration som leds av sektionsledare (sjuksköterskor) inte har någon inhyrd personal alls och den 
administration som har en verksamhetschef som närmsta chef har låg kostnad för inhyrd personal (26 
000 kr). Ser man till utbildning så har inte expeditionsföreståndare någon ledarskapsutbildning. Sek-
tionsledare har möjlighet att få ledarskapsutbildning via KI (Karolinska Institutet) vilket också verksam-
hetschefer har. Verksamhetscheferna har dessutom intern chefsutbildning på sjukhuset de arbetar på 
vilket också sektionsledarna har. Att expeditionsföreståndarna inte har något ekonomiskt ansvar där de 
redovisar det ekonomiska utfallet för divisionschefen är kanske en förklaring till de höga kostnaderna för 
inhyrd administrativ personal. En förändring av organisationen för den administrativa servicen från att 
vara klinikbunden till att höra till divisionen och ledas av en chef som har det totala ekonomiska ansva-
ret för denna service kommer troligtvis att leda till en bättre ekonomisk utgångspunkt för den administra-
tiva servicen.  

Kvalitetsmässigt kan det inte vara acceptabelt med en väntetid för utskrift av journalen på i snitt 3,91 
dagar vid (klinik C) en klinik. Det innebär rent praktiskt att remisser och intyg inte sänds iväg förrän tidi-
gast fyra dagar (om läkaren signerar direkt efter utskrift) efter att patienten varit på läkarbesök. Att den 
kliniken dessutom har mest akuta diktat kanske är en förklaring men om det är akuta diktat som får vän-
ta 3,91 dagar på utskrift kan man inte betrakta detta som god kvalité. 

SWOT pekar också på de aktuella problemen där den administrativa personalen får svårt att vidare-
utbilda sig då den administrativa gruppen på respektive klinik är liten och ledigheter kan vara svåra att 
få.  Gruppen ger intrycket av att vara isolerad då arbetskamraterna är få inom gruppen och de inte har 
några gemensamma möten som kunde underlätta kontakten med andra inom samma yrkesgrupp.  De 
talar också om en bristande kontakt med sjukvårdande personal. Detta sammantaget med små möjlig-
heter till vidareutbildning inom yrket, en på ett vis hotande teknisk utveckling och en låg löneutveckling 
kan förklara varför de upplever rekryteringsproblem. Yrkesidentiteten kanske attraherar personal i högre 
ålder genom sin sammansättning av arbetsuppgifter med registrering et cetera, men det är bara en 
spekulation. Den yngre arbetskraften har större vana vid självständiga arbetsuppgifter redan ifrån sko-
lan där arbete i projekt både i grupp och enskilt är vanligt förekommande. En yngre person med högre 
utbildning kanske har svårt att finna sig till rätta i en hierarkisk miljö där läkarsekreterarens chef inte ens 
har ett eget ekonomisk ansvar för sin enhet. En förändrad yrkesroll och förändrade arbetsuppgifter kan-
ske skulle attrahera även yngre administrativ personal. Ett ökat ekonomiskt och kvalitetsmässigt tän-
kande skulle främja verksamheten. En förklaring till denna brist finns i att BSC inte används på den 
administrativa enheten och bristen i ledarskapsutbildningen för de administrativa cheferna. 

 

8.9 Sammanfattning, empiri från en förändringsprocess 
Stockholms läns landstings sjukhus dras med stora kostnader och som ett led i en slimmad organisation 
ses bland annat den administrativa servicen inom vården över. Jag studerade en divisions administrati-
va resurser som är kopplade till de enskilda klinikerna inom divisionen. 
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I min analys har jag studerat läkarsekreterare på ett sjukhus där fokus har varit dels om deras utbild-
ning står i paritet med divisionens administrativa behov, dels om den administrativa bemanningen kan 
förändras med bibehållen eller ökad kvalité till en lägre kostnad. Olika fakta presenteras i form av 
SWOT och detta tillsammans med övriga fakta jämförs med divisionens kvalitetsmål i form av Balanced 
Score Card (BSC). De olika klinikernas administrativa service studerades med hjälp av SWOT som är 
kopplat till olika kvalitetsmål. De fakta som analyserades var bemanning, utbildningsnivå, åldersfördel-
ning, skrivmängd, respektive kliniks organisationer, mängden akuta diktat och kostnad för inhyrd perso-
nal. Målet med analysen var att erhålla en kostnadseffektiv administrativ service som står i samklang 
med organisationens behov. Det ifrågasattes om den aktuella utbildningsnivån stod i samklang med de 
administrativa behoven. En annan fråga var om den administrativa bemanningen kunde förändras med 
bibehållen eller ökad kvalité till en lägre kostnad. Dessa frågor var intressant då de speglar olika fokus 
som är av vikt vid en förändringsprocess. Målet/syftet med studien är inte det enda som uppfylls utan 
flera sidoeffekter och uppslag till andra studier kan ses. Genom att studera sekreterarorganisationen 
visualiseras de olika strategiska verktygens användningsområde såsom BSC, SWOT med mera. Jag 
studerade en divisions administrativa resurser som är kopplade till de enskilda klinikerna inom divisio-
nen. 

 Därefter har divisionens kvalitetsmål i form av Balanced Score Card (BSC) och behov gällande 
framtida administrativ service ställts emot den administrativa service klinikerna har för jämförelse av den 
faktiska service som ges och den som är önskvärd. Vid projektet så studerades hur mycket tid läkarsek-
reterare använde för patientdokumentation, vilket varierade stort; mellan 46-78 %. Utbildningsnivån hos 
den administrativa personalen begränsade sig till gymnasial utbildning. Det finns också skillnader titula-
turen emellan, gamla administrativa beteckningar lever kvar och gör jämförelser mellan samma yrkes-
grupp vid olika kliniker och sjukhus vanskligare. Åldersfördelningen speglas av en hög medelålder, 47 
år ibland den administrativa personalen. 

Det var samtidigt ett sätt att studera spridningen av arbetsbelastningen på respektive klinik för att lät-
tare kunna jämföra kostnader klinikerna emellan. Denna mätning påvisade också ett slags snittvärde för 
effektivitet klinikerna emellan. Den klinik som producerade mest hade inte motsvarande ökning av per-
sonal. Läkarsekreterarna vid de olika klinikerna fick själva göra sin SWOT-analys för varje klinik som 
sedan sammanställdes till en allmän giltig SWOT för alla läkarsekreterare vid hela divisionen.  Denna 
analys säger mycket om det förhållandet vid denna division beträffande den administrativa personalen.  

Den administrativa personalens utbildningsnivå har i stort inte förändrats på många år. Införande av 
”speach to text” innebär att den administrativa personalen kan minskas till ett minimum. Skillnaderna i 
lön kvarstår och kan möjligen öka på grund av vitt skilda arbetsuppgifter och anställning av administrativ 
personal med högre utbildning.  

Skillnaderna klinikerna emellan gällande skrivmängd löses enklast genom avskiljande av den admi-
nistrativa servicen till en egen enhet som ger service till hela divisionen, oavsett kliniktillhörighet. Däri 
ligger dels en besparing av personal dels en minskning av stress för de enheter som har en större 
mängd akuta diktat, till exempel klinik C (151) att jämföra med klinik D som inte har några akuta diktat.  
Kostnaden för inhyrd personal är spektakulär. Klinik C som har den högsta mängden akuta diktat har en 
kostnad på ända upp till 1 miljon för inhyrda sekreterare. Jag har jämfört kostnaderna för inhyrd perso-
nal/klinik med tabellen för respektive kliniks organisationsplaner och de två kliniker vars administration 
leds av en administrativ chef (expeditionsföreståndare) har den högsta kostnaden (1 032 000 kr) för 
inhyrd personal medan den administration som leds av sektionsledare (sjuksköterskor) inte har någon 
inhyrd personal alls och den administration som har en verksamhetschef som närmsta chef har låg 
kostnad för inhyrd personal (26 000 kr).  

Kvalitetsmässigt kan det inte vara acceptabelt med en väntetid för utskrift av journalen på i snitt 3,91 
dagar vid (klinik C) en klinik. SWOT pekar också på de aktuella problemen där den administrativa per-
sonalen får svårt att vidareutbilda sig då den administrativa gruppen på respektive klinik är liten och 
ledigheter kan vara svåra att få.  En förklaring till denna brist finns i att BSC inte används på den admi-
nistrativa enheten och bristen i ledarskapsutbildningen för de administrativa cheferna. 
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I nästa kapitel beskriver jag min undersökning via enkäter. Urvalet av respondenter, liksom vilken 
metod jag har använt mig av dels vid själva frågeprocessen, dels vid materialbearbetningen och dess 
resultat. 

 

8.10 Källförteckning 
 
Karolinska sjukhuset, Valentin, 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 72

9 Enkät 
I detta kapitel redogör jag för min enkätundersökning. Här redovisas urvalet av respondenter, vilken 
metod jag har använt mig av vid utarbetandet av enkäterna och bearbetningen av materialet samt enkä-
tens resultat. 
 

9.1 Urval av respondenter 
Ett gott urval av respondenter bör antingen spegla frågeställningarna alternativt illustrera ämnet i stort 
alternativt ett tänkbart alternativ. Problemet vid detta urval är att kunskapen är så selekterad i detta 
ämne. Då ämnet är abstrakt i alla sina beståndsdelar men än dock relativt enhetligt har jag med mitt 
urval av respondenter försökt spegla motsatserna. Resultaten får tala för sig själv.   

De respondenter jag har valt ut kommer ifrån Arbetsgruppen för IT i vård och omsorg: 
 

 Kansliansvarig och tidigare politisk sakkunnig till Ulrica Messing, IT-strateg, Projektledare för 
bredbandsprojektet Samverkan kring IT-infrastruktur på Svenska Kommunförbundet, Ansva-
rig för GavleNet på Gävle energi och IT-ansvarig på Sandvikens kommun 

 Ansvarig för arbetsgrupperna IT och kultur och IT i skolan och lärande samt IT i vård och 
omsorg, tidigare KAM/affärsutvecklare för hälso- och sjukvård på TietoEnator och projektko-
ordinator på VM-data 

 VD vid IT-företagen 
 Forskningschef på Svenska IT-institutet och professor vid IT-universitetet i Göteborg 
 Avdelningschef vid enheten för information/kommunikation på Myndigheten för Skolutveck-

ling 
 Nät/Internetexpert vid Cisco Systems, sitter i ledningen för IETF (The Internet Engineering 

Task Force) 
 Kommunalråd vid Sandvikens kommun, IT-tekniker 
 Strategiska frågor inom IT och telekom, studerat matematiklinjen på KTH 
 Regionalt skyddsombud på Kommunalarbetarförbundet i Kalmar län 
 VD Innovation Impact AB. 

 
Av dessa, totalt tio tillfrågade personer med skilda bakgrunder och erfarenheter fick jag, i de fall jag 

fick svar, ingen information förutom att frågeställningarna var stora, abstrakta och att det inte skulle gå 
att besvara dessa på kort tid. Däremot blev jag uppringd av projektledaren för arbetsgruppen (Arbets-
gruppen för IT i vård och omsorg) Torbjörn Skarin (Ansvarig för arbetsgrupperna IT och kultur och IT i 
skolan och lärande samt IT i vård och omsorg, tidigare KAM/affärsutvecklare för hälso- och sjukvård på 
TietoEnator och projektkoordinator på VM-data) där han efterfrågade mer specifik information och vad 
enkäten skulle fylla för syfte. Dagen efter erhöll jag ett e-mail där alla frågor besvarades. Syftet med 
enkäten var att illustrera svårigheterna men även behållningen av ett större IT-projekt utifrån de olika 
medlemmarna i arbetsgruppens eget perspektiv. Deras sammansättning speglar ett stort intresse för IT-
frågor men även en stark koppling till både politik och näringsliv. Det var denna kombination som väckte 
mitt intresse och det hade varit intressant att se deras olika fokus på själva arbetet med att skapa en IT-
politisk strategi för IT inom vård och omsorg. Detta intresse sköts i sank men Skarins kunskap motsva-
rade ändå mina förväntningar beträffande enkäten. Då han även har det övergripande ansvaret som 
projektledare ger det honom en helhetsbild som inte kan föraktas. Hans svar får representera de slut-
satser gruppen har kommit till under sitt arbete med de IT-politiska frågorna inom vården. 

Målet med denna enkät var aldrig att göra en enkät med ett statistiskt värde utan enkäten får symbo-
lisera den personliga rösten inom det strategiska arbetet. I och med svaren visualiseras det strategiska 
arbetet på ett helt annat sätt än om jag avstått ifrån den metoden. 
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9.2 Metod vid enkät och bearbetning av material 
Den metod jag använt mig av vid e-mail enkäten och bearbetningen av själva materialet kan bäst be-
skrivas som en deskriptiv metod.196 Personen som svarat på enkäten har genom sina svar fått förstärka 
alternativt minska betydelsen av olika konsekvenser och metoder vid utarbetandet av en IT-strategi 
inom vård och omsorg. De delar han har lyft fram har ställts emot de delar som han antingen har under-
tryckt eller ej fäst vikt vid alternativt slätat över. I kapitel 10, analys har jag vävt samman den framtids-
forskning som redovisats här med de svar enkäten har renderat. Det finns olika punkter som framträder 
med större kraft om man kombinerar dem med framtidsforskningen än vad de hade gjort om det teore-
tiska nät som framtidsforskningen ger inte hade använts. Ett exempel på detta är den nya ekonomin och 
den ökade kunskapen hos den yngre generationen av idag som kanske inte ens ser sin IT-kunskap som 
någon reell kunskap utan som en självklarhet. Denna uppfattningen kanske inte är lika självklar hos de 
äldre pensionärerna av idag. Men detta är bara ett exempel. Kapitel tio, analys får tala sitt eget språk.  

Enkätsvaren har fått illustrera denna studie med klargöranden och förklaringar. Här studeras skeen-
det vid en stor strategisk planering som får ses som en företeelse som är typisk för informationssamhäl-
let av idag. 
 

9.3 Resultat - olika synvinklar 
Här redovisas de svar jag fick på min e-mail enkät ifrån Torbjörn Skarin, projektledare vid Arbetsgrup-
pen för IT i vård och omsorg, Regeringskansliet:  

Det var ingen särskild händelse som initierade arbetet med en nationell IT-strategi utan Regeringens 
IT-politiska strategigrupp har tidigt i sitt arbete sett IT i vård och omsorg som en viktigt fokusområde. 
Därför initierades under 2004 en arbetsgrupp som skulle ta fram en strategi för området. Denna arbets-
grupp bestod av de centrala aktörerna inom området och även ett antal specifika huvudmän. Strategi-
gruppen strategi överlämnades till berörda departement i början på 2005, d.v.s. samtidigt som arbetet 
med den nya IT-propositionen pågick. Strategin blev därmed ett bra underlag för både IT- propositionen 
och övriga insatser inom Regeringskansliet. 

 Baserat på strategigruppen arbete såg Socialdepartementet en möjlighet att ta ett samlat grepp 
kring samordning av IT i vård och omsorg och arbetet med en IT-politisk handlingsplan tog vid. Social-
departementet med Ylva Johansson i spetsen initierade därför den nationella ledningsgruppen för IT-
utveckling inom vård och omsorg.  

 
”Styrkan med strategigruppens arbetssätt är att samla aktörerna på en öppen och informell arena, och 
därmed skapa förutsättningar för samarbete och dialog.”197 
 

Samarbetet med andra länder har skett genom att strategigruppen har fört en dialog med vissa av 
medlemsstaterna inom EU. Det ansågs viktigt att fånga upp pågående arbete inom EU så att förslagen i 
strategin (både deras egna och den nationella ledningsgruppens) hänger ihop med den europeiska 
planeringen. Ett samarbete med kommuner och landsting har även skett. Utvalda landsting och kom-
muner har deltagit i strategigruppens arbetsgrupp, och de har även besökt vissa kommuner och lands-
ting för en närmare dialog om deras specifika förutsättningar. 

Skarin påpekar att det finns många problemområden, som även tas upp i den nationella strategin. 
T.ex. Problemet med dagens lagstiftning som ej medger att man delar patientinformation mellan olika 
huvudmän. Han menar att det handlar även om att se nytta av investeringen, och att se till att IT blir ett 
stöd för effektivisering och processutveckling. 

Kommunerna och landstingens uppfattning är att de flesta är positiva till en samordnad insats för att 
driva utvecklingen framåt.  

                                                 
196 Merriam, 1994, s 22 f. 
197 Skarin, Näringsdepartementet (2006-05-03). 
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”Det gäller dock att matcha nyttan med t.ex. en nationell patientöversikt med kostnaden för utveckling-
en.”198 
  

Skarin tycker att det intressantaste är att främja IT-användningen inom vård och omsorg. Det är ett 
viktigt arbete och det är ett stort steg framåt att det nu finns en nationell samsyn kring detta.  

De speciella delarna som skall lyftas fram i arbetet är blandningen av formell ledningsgrupp med för-
ankring i en bred referensgrupp, vilket har gett ett bra resultat. 

 
 ”Det gäller att få alla aktörer att se sin roll i helheten.”199 

 
Han ser mest fördelar med en nationell IT-strategi inom vård och omsorg där samordning är viktigt, 

gemensamt arbete stärker insatsen, samsyn innebär att alla drar åt samma håll. Vikten av att detta för-
ankras på samtliga nivåer. Nackdelen skulle kunna vara att vissa landsting och kommuner känner sig 
styrda av strategin. 

 
”Men det är upp till varje politisk instans att ta beslut om att acceptera strategin, och sedan är det bara upp 
till tjänstemännen och vårdgivarna att utföra uppdraget.”200 

 
Hans funktion inom den IT-politiska strategigruppen är att fungera som koordinator för områdena IT i 

vård och omsorg, IT och kultur, IT i skola och lärande. 
Hans tidigare erfarenhet av IT var att han tidigare var KAM/storkundsansvarig mot landsting inom IT-

företaget TietoEnator, tidigare projektledare för IT-lösningar (kommun/Landsting) hos WM-data och 
Siemens Nixdorf. Han var även tidigare IT-projektledare inom hälso -och sjukvården i Stockholm. 

Tidsplanen för arbetsgruppen var arbetet under 2004, input till IT-propositionen under våren 2005 
och att delta i nationella ledningsgruppens referensgrupp under åren 20005 - 2006.  

 Inom strategigruppen är det arbetsgruppen för IT i vård och omsorg som jobbat med arbetet med 
den Nationella IT-strategin för vård och omsorg. Arbetsgruppen leds av deras ledamot Nadja Lyberg. 

Resultatet varit en slutrapport från arbetsgruppen som har gått in som underlag till IT-propositionen, 
och till berörda departement, t.ex. till Socialdepartementet och Näringsdepartementet. 

Tanken på en nationell och kanske sedermera internationell patientjournal är en ide som strategi-
gruppen stödjer.  

 
”Det behövs stöd för vårdgivaren att kunna följa hela vårdkedjan, och ett stöd även för patienten att ha koll 
på sina vårdkontakter, läkemedel etc.”201 

 
De stora pensionsavgångarna kommer att påverka användningen av IT och medföra att färre perso-

ner kan utföra mer arbete.  
 

”Det vill säga IT kommer att skapa förutsättningar för att utföra samma arbete som idag på färre personer. 
Det kommer även att skapa effektivare processer som förenklar och höjer kvaliteten på vården.”202 

 
De tjänster som pensionärer kan tänkas använda sig av är nationell patientöversikt, tidsbokning via 

internet eller mobilen/telefonen, blodtrycksmätning på distans, telemedicin, virtuella doktorn, chatroom 
för specifika sjukdomsgrupper etc. 

                                                 
198 Skarin, Näringsdepartementet (2006-05-03). 
199 Ibid. 
200 Skarin, Näringsdepartementet (2006-05-03). 
201 Ibid. 
202 Skarin, Näringsdepartementet (2006-05-03). 
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En del personer kan inte eller har inte kunskap om internet och får därigenom inte den digitala infor-
mationen detta behov möts genom kompetensutveckling bland annat. En viktig fråga är att överbrygga 
den digitala klyftan, vilket de har arbetat med under dessa år.  

 
”Uppgiften att överbrygga den digitala klyftan är central för att skapa ett informationssamhälle för alla. Det 
handlar om behovet av kompetensutveckling, tillgång till teknik (bredband och dator, telefon/mobil).”203 

 
 Vissa delar finns med i Folkbildningspropositionen 2006, och vissa delar hoppas de skall kunna tas 

med i kommande budgetpropositioner. Det finns ett intresse från Regeringen att utveckla t.ex. hemdator 
reformen, så att den även kan inkludera pensionärer och studenter. 

De kommer inom kort att publicera en slutrapport inom området IT och kultur, och under hösten en 
slutrapport inom IT och ett hållbart samhälle. De jobbar i princip med alla politikområden, som skola och 
lärande, bredbandsfrågor, näringslivsfrågor etc. 
 

9.4 Sammanfattning av intervjuer  
Ett gott urval av respondenter bör antingen spegla frågeställningarna alternativt illustrera ämnet i stort 
alternativt ett tänkbart alternativ. Syftet med enkäten var att illustrera svårigheterna men även behåll-
ningen av ett större IT-projekt utifrån de olika medlemmarna i arbetsgruppens eget perspektiv. Deras 
sammansättning speglar ett stort intresse för IT-frågor men även en stark koppling till både politik och 
näringsliv. Det var denna kombination som väckte mitt intresse och det hade varit intressant att se deras 
olika fokus på själva arbetet med att skapa en IT-politisk strategi för IT inom vård och omsorg. Målet 
med denna enkät var aldrig att göra en enkät med ett statistiskt värde utan enkäten får symbolisera den 
personliga rösten inom det strategiska arbetet. I och med svaren visualiseras det strategiska arbetet på 
ett helt annat sätt än om jag avstått ifrån den metoden. 

Här redovisas de svar jag fick på min e-mail enkät ifrån Torbjörn Skarin, projektledare vid Arbets-
gruppen för IT i vård och omsorg, Regeringskansliet. 

Det var ingen särskild händelse som initierade arbetet med en nationell IT-strategi utan Regeringens 
IT-politiska strategigrupp har tidigt i sitt arbete sett IT i vård och omsorg som en viktigt fokusområde. 
Strategigruppen strategi överlämnades till berörda departement i början på 2005, d.v.s. samtidigt som 
arbetet med den nya IT-propositionen pågick. Baserat på strategigruppen arbete såg Socialdeparte-
mentet en möjlighet att ta ett samlat grepp kring samordning av IT i vård och omsorg och arbetet med 
en IT-politisk handlingsplan tog vid. Socialdepartementet med Ylva Johansson i spetsen initierade där-
för den nationella ledningsgruppen för IT-utveckling inom vård och omsorg. Ett samarbete med kommu-
ner och landsting har skett. Skarin påpekar att det finns många problemområden, som även tas upp i 
den nationella strategin.  

Skarin tycker att det intressantaste är att främja IT-användningen inom vård och omsorg. Nackdelen 
skulle kunna vara att vissa landsting och kommuner känner sig styrda av strategin. 

Tidsplanen för arbetsgruppen var arbetet under 2004, input till IT-propositionen under våren 2005 
och att delta i nationella ledningsgruppens referensgrupp under åren 20005 - 2006.  

 Inom strategigruppen är det arbetsgruppen för IT i vård och omsorg som jobbat med arbetet med 
den Nationella IT-strategin för vård och omsorg. En viktig del är hans tankar om IT i framtiden: 
 
”Det vill säga IT kommer att skapa förutsättningar för att utföra samma arbete som idag på färre personer.204  
 
 Vissa delar finns med i Folkbildningspropositionen 2006, och vissa delar hoppas de skall kunna tas 
 med i kommande budgetpropositioner.  

I nästa kapitel analyserar jag mitt material i denna undersökning. 
                                                 
203 Skarin, Näringsdepartementet (2006-05-03). 
204 Ibid. 
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10 Analys 
I detta kapitel följer en analys av det erhållna materialet i undersökningen. Hänvisningar görs till olika 
delar i uppsatsen för klargörande. De uppgifter som finns i tidigare kapitel och mer utgör historiska till-
bakablickar och en historisk förklaring har bara tagits upp översiktligt i detta kapitel. De har fungerat 
som en inkörsport till ökad förståelse för det abstrakta problemet som ett breddinförande av en nationell 
datajournal innebär och dess olika sidoeffekter, där man ibland kan fråga sig om de utgjorde ett huvud-
motiv? Syftet med denna studie var bland annat att öka förståelsen för de komplexa med strategisk 
planläggning av ett i grund politiskt beslut. 
 

10.1 EU: s eventuella påverkan på nationellt beslut om datajournal 
Införandet av en nationell datajournal är i och för sig grundat på nationella beslut men EU har en stor 
del i det hela. Det finns en handlingsplan, eEurope 2005 (eEuropa – ett informationssamhälle för alla 
inom EU) där eHealth ses som ett prioriterat område. Det innebär också en gemensam fokus för utveck-
ling, införande av IT-stöd till vård och omsorg samt stöd vid utarbetandet av nationella implementerings-
planer. Den tidigare handlingsplanen fokuserades på utveckling av internet, investering i människor och 
kompetens och att stimulera till användning av internet.  Att EHTEL har undersökt medlemsländernas 
IT-prioriteringar gällande vård och omsorg innebär kanske att lösningar beträffande säkerhetsproblem 
tas upp eftersom ett av fokusområden var datajournaler och säkerhetslösningar. Målet var att få politiker 
att närma sig de som formar standards inom IT, se kap. 3.4 för vidare utveckling. I klartext så kommer 
Sverige att följa de beslut som redan är fattade inom EU gällande IT policy. Harmoniseringstänkandet 
inom EU är en grundläggande tanke och nu har tiden kommit till hälso- och sjukvård att inlemmas i det 
gemensamma Europa. De svårigheter som synliggörs är de olika medlemsländernas utvecklingsstadi-
um där behov och användningsområden för standards skiftar. 

”I2020” är ett stödprogram som kommer efter e-Europa 2005 och där är målet att främja investering-
ar och innovation som ingår i Lissabonstrategin. Dess mål är att göra EU till världens mest konkurrens-
kraftiga ekonomi och i detta ingår IT som en stark del. Då medlemsländerna inte skall gå emot harmoni-
seringen så påverkar givetvis alla dessa rambeslut varje enskilt land om än i varierande grad beroende 
på dess behov och förutsättningar. Det beslut som EU fattade 2003 om fri rörlighet för patienter påver-
kar även den nationella vården och dess prioriteringar. Det innebär också ett större krav på information 
mellan respektive vårdgivare i länderna och gemensamma tekniska lösningar krävs för att förenkla det 
hela. Carelink har tidigare påpekat att den decentraliserade vården i Sverige försvårar för gemensamma 
lösningar. Denna globalisering ställer nya krav på ledarskap och organisation och det kan bli abstrakt att 
planera för lösningar som inte bara skall gälla nationellt. 

Ser man till svaren jag erhöll ifrån Skarin, vid Arbetsgruppen för IT i vård och omsorg vid Regerings-
kansliet så ser han inte kopplingen till beslut inom EU. Istället påtalar han att den IT-politiska strategi-
gruppen tidigt sett IT inom vård och omsorg som ett viktigt fokusområde. Han nämner inte att EU pro-
klamerat att medlemsländerna skall ha en färdig IT-strategisk plan färdigt i årsskiftet 2005-2006. Han 
påtalar dock att strategigruppen har fört en dialog med vissa av medlemsstaterna inom EU. Han säger 
också att det ansågs viktigt att besluten i Sverige hänger ihop med besluten i andra länder, se kapitel 
9.3. 

 

10.2 Aktuella utredningar inför ett breddinförande  
Den strategiska planeringen av IT-politik påminner osökt om den Shumpeterianska revolutionsteorin, se 
kapitel 7.2. Dess huvudprinciper var att avkastningen skall maximeras, att rationellt, planerat och krea-
tivt handlingssätt skall tillämpas för att maximera avkastningen. Syftet med denna strategi är att organi-
sationen och omgivningen skall anpassas till varandra för att avkastningen skall stiga samt att strategi-
processen skall vara kontinuerlig för att kunna möta den dynamiska omgivningen och säkerställa av-
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kastningen. Om man byter ut ordet avkastning och istället använder sig av ordet tillgänglighet så stäm-
mer det hela in på den strategiska IT-politiken som medverkar till breddinförandet av en gemensam 
datajournal. Likheterna mellan strategiskt planerande med främst ekonomiska vinster eller undvikande 
av förluster är slående. Samtidigt som ett stort breddinförande tar vid så ingår parametrar av personal-
besparing och sammanslagning av regioner och landsting i pipelinen. Att enbart se det hela som ett IT-
politiskt projekt är att blunda för alla sidoeffekter.  

Mål och visioner är viktiga men däribland kan spåras tableau de bord med dess nyckelfaktorer och 
nyckelindikatorer.  Enheten blir skarpare då besparingar innebär att verksamheten blir tightare. Det gör 
att vid implementeringsprojektet även andra parametrar än de som gäller IT kommer att ingå. Vid infö-
randet i Uppsala avskedades 33 arkivarbetare, mer som en sidoeffekt än som en nödvändighet för att 
en gemensam datajournal skulle fungera. När dessutom införandet är av tvingande karaktär då beslut 
beträffande kompatibilitet och samverkan redan finns, kanske det inte är så konstigt att ett IT-projekt 
bemöts med starka protester och mer än nitiskt anmärkande av IT-problem. (Se Uppdrag Gransknings 
redogörelse för 1800 felrapporteringar).  

Socialdepartementet har en nationell handlingsplan för utveckling av hälso- och sjukvården: ”Utma-
ningar i framtidens hälso- och sjukvård”, prop 1999/2000:149. Den fungerade som en grundläggande 
struktur och angav de ramar som planeringen bör ske efter. Inom SLL finns en rapport ifrån 2004 
(35/04) som beskriver koncernens arbete. I den används mer affärsmässiga termer än tidigare.  

Datainspektionen har också gjort en del undersökningar främst med avseende på säkerhet och sek-
retess inom datasystemen.  Den ena undersökningen gjordes 1997-1998 (se kapitel 3.4) där brister 
påtalades i IT-säkerheten. Att ansvaret för vårdregister ligger på aktuell nämnd eller styrelse som är 
ansvarar för verksamheten kan ses som en brist och det kan bli svårt att utkräva ansvar om något har 
blivit fel. Flertalet av skyldigheterna är dessutom straffsanktionerade vilket innebär att ansvarsfrågan bör 
vara tydlig. En förnyad undersökning gjordes 2004-2005 där fokus låg på sjukhus och säkerhet. Resul-
taten var inte lysande. 

Socialstyrelsen planerar i dagarna insatser för att se över och förbättra patientsäkerheten och efter-
frågar ny lagstiftning för utbyte av information där det skall vara obligatoriskt att rapportera misstag och 
tillbud, se kapitel 3.4. Något som inte är fallet idag. Uppdrag Granskning fann istället att rapporteringen 
av avvikelser som skall ske förändrades en tid efter införandet. Istället för att skriva in incidenter i avvi-
kelserapporter så tenderade användarna att enbart felanmäla till IT-support, vilket får som effekt att de 
medicinska riskerna inte beaktas.  

En av statens offentliga utredningar är Patientdatautredningen som skall lämna förslag till behand-
ling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården. De utarbetar även förslag till författningsreglering av 
nationella kvalitetsregister inom hälso- och sjukvård. I juni 2004 fick utredningen ett tilläggsdirektiv där 
de även skall överväga frågor som elektronisk patientjournal, för vilka ändamål personuppgifterna skall 
få behandlas, överföring mellan vårdenheter samt andra landsting. De har även uppgifter som gällande 
kvalitetsregister som skall fungera internationellt. Inom denna utredning utfördes under augusti till no-
vember 2005 en enkätundersökning i SCB: s regi. De intervjuade 3600 personer i åldern 20-79 år an-
gående elektroniska patientjournaler. Där var 79 % positiva medan 28 % är oroliga för att obehörig per-
sonal skall få tillgång till uppgifterna. 

Socialstyrelsen rekommenderar i sin rapport Patientjournallagen – en översyn till författningsänd-
ringar att det skall föras en journal för en patient inom vården. Det innebär en förändring då det nu finns 
flera olika patientjournaler både inom samma enhet och mellan olika vårdgivare. 

Vid strategiska förändringar krävs att man utreder den historiska bakgrunden till förändringen men 
också att man undersöker vilken kontext det hela skall utspela sig i. Det finns olika verktyg som SWOT 
och BSC där SWOT ger en klar bild av den verklighet vi lever i, dock kan jag sakna delar av framtidspo-
litikernas önskemål – hur ser den ekonomiska verkligheten ut och vilka grupper är det som skall använ-
da det hela? SWOT kan med fördel användas vid organisationsförändringar men vid större förändringar 
krävs mer ingående utredningar. I kapitel sju har jag visat på olika verktyg som kan användas vid en 
förändring. Det är viktigt att se vilket perspektiv som är i fokus vid förändringen. 
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Implementering kan ske utefter olika förutsättningar och på olika vis, se kapitel 7.5. Implementering-
en av Cambio vid Uppsala Akademiska sjukhus ger sken av att ha skett i hast. Detta då Cambio till stor 
del skall skräddarsys av respektive användare. Eftersom många klagomål beträffande detta kom fram i 
tv-programmet Uppdrag Granskning drar jag slutsatsen att programvaran inte var tillräckligt utvecklad 
av användarna vid den egna enheten. De påtalade också att stressen var hög och att de saknade en 
utförlig utbildning i programvaran. Huruvida tekniska fel föreligger avstår jag från att kommentera. Givet-
vis skall inte recept ordinationer sammanblandas, ej heller patientjournaler, vilket tydligen har skett. 

Roos, med flera, beskriver tidshorisont för genomförande där strategiproblemets betydelse framträ-
det. Genomförande bör ske steg för steg för att bli optimal och gärna under en längre tidsperiod, se 
kapitel 7.5. 

Tidsaspekten inom strategisk planering är viktigare än vad man kan tro. Ser man på framtidsforska-
ren Niklas Lundblads teser, kapitel 7.6, känns de aktuella. Att bara planera för den egna verksamheten 
och inte ta med påverkan som sker genom den ökade globaliseringen är att göra halva planeringen. 
Scenariotekniken kan fungera till fylles vid denna typ av planering, breddinförande av en datajournal. De 
viktiga delarna i ett scenario är alla av betydelse vid denna implementering; aktörer (vem), händelserna 
(vad), tiden (när), scenen (var), rekvisita (hur) och motiv (varför). Dessa olika delar är alla av vikt och 
kan väl användas tillsammans med SWOT för att få en fylligare planering och en bättre bild av hur den 
framtida organisationen ser ut och fungerar. Att identifiera samhällets och sjukvårdens olika värdebaser 
är att planera med alla vägar täckta. Att införa ett databaserat journalprogram kan vara vanskligt i sig då 
det som är aktuellt idag är inaktuellt i morgon. Att planera för framtida datakostnader likaså. Prestations-
förmåga ökar men livslängden sjunker om inte annat p.g.a. att ny programvara kräver mera kraft av 
processorerna i datorerna. För vidare verktyg att använda vid en förändringsprocess se kapitel 8.  Bero-
ende på vad som efterfrågas skräddarsys verktygen efter detta. Vid SWOT kan man naturligtvis utveck-
la frågorna och även vikta svaren så att olika parametrar har olika värden, sedan räknas detta ihop och 
en utvärdering sker. Vid BSC kan nyckelfaktorerna ändras och andra parametrar kan ingå såsom ut-
bildningens längd, nivå etc. Dessa verktyg kan påvisa olika utvecklingsområden vilket gör att det inte 
behöver vara fråga om något speciellt förändringsprojekt som skall tas vid för att de skall komma till 
användning. I kapitel 8 redogörs också för andelen anställda inom olika grupper vid varje klinik, utbild-
ningsnivå och lön, demografi och arbetsmängd. Fördelningen mellan de olika klinikerna både beträffan-
de arbetsmängd och prestation är alla parametrar som kan ingå i en förändringsprocess. Vid specifik 
planering krävs även specifika data. Det kan även krävas vid en mer generell planering men där måste 
fokus vara kompatibilitet mellan enheterna och även den allmänna betydelsen för alla enheter, inte bara 
för en egen enhet.  
 

10.3 En jämförelse mellan Sverige, Norge och Danmarks IT-politik 
Sveriges IT-politik baseras till viss del på prop 1999/2000:86. Ramboll Management AB har utarbetat 
rapporten ”IT för vård och omsorg” (2003), ett uppdrag de fick av Institutet för tillväxtpolitiska studier. 
Carelink har en samordnande faktor, kort sagt det finns flera aktörer på den IT-politiska banan. Kostna-
derna för IT är stora, som jämförelse kan ses att 2003 var kostnaden för investering och underhåll av IT 
3,8 % av landstingets nettokostnader för hälso- och sjukvård vilket motsvarade cirka 4,5 miljarder kr/år. 
Inom Sverige bedrivs sjukvården i landstingens regi.  

De norska sjukhusen är statliga och Danmark har en liknande ordning som Sverige.  Ett aktuellt pro-
blem var samordning mellan huvudmännen för Sverige vilket är ett problem som Norge inte har efter-
som huvudmannen är densamma – staten. Brist på samordning vid inköp och höga kostnader kan jäm-
föras med England som har en centralstyrd upphandling. Avsaknaden av en nationell standard med 
avseende på säkerhet och kommunikation har också upplevts som ett hinder i Sverige. Ser man på 
Hollands IT politik har stora satsningar på en teknisk basstruktur gett avsättning – de förhindrar frag-
mentering och skall främja både samarbete och kompatibilitet inom IT.  De har tidigare format digitala 
öar intill stora universitetscentra. Jämför man med England där sjukvården finansierat sitt IT-
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strategiprogram med statliga medel har deras ekonomiska och tekniska styrning nått ett avancerat sta-
dium. De är också det enda landet inom Europa som har denna typ av finansiering. Inköpen är styrda 
att ske ifrån en ”vit lista” vilket förhindrar onödiga kostnader. 

I Sverige har en IT-politisk strategigrupp tillsatts. De lyder under Näringsdepartementet. Det var den 
grupp jag riktade min e-mail enkät till, se kap 9. Deras arbete har resulterat i en nationell IT-strategi 
inom vård och omsorg under våren 2006. En ny förvaltningsmyndighet, Verva, har också bildats. Sam-
arbete har även inletts med Indien under hösten 2005 där en överenskommelse avseende IT-politiskt 
samarbete ingicks. Norge har i jämförelse kommit mycket längre, så också Danmark. Norge har redan 
en målsättning (från 2001) att samkörning skall ske inom vården. De anlitade ett konsultföretag, Ram-
boll Management, för att få ett snabbt resultat och har även inrättat ett nationellt hälsonät och en nät-
tjänst som redovisar de aktuella väntetiderna för olika behandlingar. I Sverige har det bemötts kallsin-
nigt ifrån vårdenheterna då de olika vårdgivarna inte alltid vill jämföras med andra vårdgivare och sjuk-
hus. Socialstyrelsen verkar dock för att denna kvalitetsmätning skall möjliggöras. 

I Danmark har en nationell IT-strategi funnits sedan 2003. De redovisar kvalité, väntetider, informa-
tion om service och resursanvändning och premierar det fria valet. Den gemensamma datajournalen 
EPJ har formats av ett standardiseringsarbete som skett inom Sundhedsstyrelsen, motsvarande Social-
styrelsen i Sverige. I motsats till vad Uppsala upplevde med längre väntetider när Cosmic infördes så 
har Danmark upplevt motsatsen. När patienterna själva kan boka tid elektroniskt förväntas väntetiderna 
minska.  Varje brukare har en egen digital signatur och har därigenom åtkomst till sin journal. Via porta-
len kan även viss datautbildning ske för att användarna skall få optimal nytta att portalen. Deras syn på 
kostnader är att det kommer att tjäna in sig självt. Det vill säga den kostnad som vården har för detta 
system kommer att betala sig med kortare väntetider, nöjdare patienter och bättre åtkomst till informa-
tion både ur patientens synvinkel och personalen inom sjukvården. När jag jämför de olika ländernas 
uppfattning om IT inom vården så skiljer det sig. Det som i Danmark ses som vinster och spin off effek-
ter ses i Sverige som problem och kostnader. Vari består skillnaden? 

En ny utredning har även inletts inom ramen för Ansvarskommittén (Dir 2003:10) får ansvaret mellan 
20 landsting och 290 kommuner står på agendan. Resultatet skall redovisas i början av 2007. Röster 
som hörs gör gällande att IT-stöd bör samordnas och ledas på nationell nivå. Där måste landsting och 
kommuner samt andra vårdgivare samarbeta. De olika områdena andas alla harmonisering, gemen-
skap, förutsättningar och att göra information och tjänster tillgängliga för medborgarna. 

Det kan förväntas att den svenska Ansvarskommittén föreslår ganska avancerade samarbetsformer 
för vårdgivare inom regionen och mellan regioner i Sverige. I Danmark finns redan nu ett ”Projekt Digital 
Förvaltning” som skall förenkla och öka samarbete mellan stat, kommuner och olika myndigheter där 
integrationen under 2006-2007 planeras med 6 olika typer av integration: arbete (integrera systemet i 
det dagliga arbetet), funktion (kompatibilitet), brukarflödesintegration (användaren skall uppleva det som 
enkelt), semantisk integration (kontexten i öppna system), dataintegration (en registrering då allt integre-
ras) och teknisk integration (arbetsplatserna skiljer sig åt tekniskt). Hela deras system är uppbyggt med 
samverkan och tillgänglighet som ledord). Jag kan bara spekulera hur detta kommer att påverka den 
svenska Ansvarskommitténs arbete. Kommer vi att följa danskarnas exempel när deras dataintegration 
inom vården varit så framgångsrik? 

Om jag får spekulera så tror jag på två alternativ, dels att sjukvården i Sverige i sin helhet förstatli-
gas. Det troligaste är dock att de stora universitetssjukhusen övergår till statlig regi. Det andra alternati-
vet som i och för sig kan fungera parallellt är att hälso- och sjukvård samordnas inom den aktuella regi-
onen och i de fall där någon specifik region inte finns, utan enbart län, samordnas verksamheten med 
andra områden – allt i ett försöka att kapa kostnader, förbättra vården för patienten som därigenom för 
en större möjlighet till specialistvård (en specialistläkare som inte kan verka inom sin specialité i huvud-
sak förlorar sin specialistkompetens). Kostnaderna för transporter mellan sjukhusen kommer dock att 
öka, tendensen är att den kostnaden läggs på den enskilde patienten. Vid vård inom EU betalas dock 
vårdkostnaderna och diskussion får föras gällande resekostnad. Ansvarskommittén fördelar resurser 
och vårdgivare enligt regionernas möjligheter, inte den aktuella situationen idag. Att sjukhus kopplas i 
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nära samarbete till universitet skall inte uteslutas men kan inte tas som en självklarhet.  Sverige har 
relativt få invånare och resurserna bör hushållas det medför en koncentration till centra eller regioner 
och de patienter som hamnar däremellan kommer inte att erhålla samma typ av service. Vilket kan ses 
idag om man ser på exempelvis Norrbotten och Västerbottens län. 

EU-perspektivet påverkar även den enskilda patienten som nu fritt kan söka vård inom EU om vård-
behovet inte kan tillgodoses inom rimlig tid i det egna landet. Till det kommer patientsäkerhetsaspekten 
men om patienten talar det aktuella språket flytande minimeras riskerna dock inte helt då undersök-
ningar gjorda i det egna landet måste översättas för att förstås till sin helhet. Det kan medföra en kost-
nadsökning för det aktuella ingreppet om det Europeiska sjukhuset gör om alla undersökningar för att 
eliminera risken för felbehandling. 

 

10.4  Hänsynstagande vid införandet av ny IT-politik i Sverige 
De olika hänsynstaganden som skett vid införandet av en ny IT-politik är bland annat att den strategiska 
politiken skall nå fram till ett samhälle där de flesta kan använda sig av IT i det dagliga livet. De olika 
vårdenheterna och de stora universitetssjukhusen har redan deltagit i olika pilotprojekt, däribland Upp-
sala Akademiska sjukhus och en del vårdcentraler. De olika leverantörerna av dataprogram för medi-
cinska journaler har också fått ge sin röst. Ser man på de olika aktörerna vid författandet av den natio-
nella IT-strategin för vård och omsorg så kan nämnas Socialdepartementet, Sveriges kommuner och 
Landsting, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Apoteket AB, Carelink för att bara nämna några i Natio-
nella ledningsgruppen för IT i vård och omsorg. I Referensgruppen ingår även företag och olika förbund 
och tillhandahållare av innovativa processer etc. 

Skarin som svarade på min e-mail enkät (Arbetsgruppen för IT i vård och omsorg, Regeringskansli-
et) berättar om samarbete som skett med kommuner och landsting där de även har besökt vissa kom-
muner och landsting för att bättre förhöra sig om deras specifika förutsättningar. Han berättar också om 
olika problemområden, till exempel med att aktuell lagstiftning inte medger att patientinformation delas 
mellan vårdgivare på det sätt som är önskvärt med den nya planen. 

 
”Det gäller dock att matcha nyttan med t.ex. en nationell patientöversikt med kostnaden för utveckling-
en.”205 

Han beskriver vidare att det intressantaste är att främja IT-användningen inom vård och omsorg. Ar-
betssättet med blandningen av formell ledningsgrupp med förankring i en bred referensgrupp har gett 
ett bra resultat. Han beskriver också att samordning är viktigt och att gemensamt arbete stärker insat-
sen och visar på vägen att samsyn faktiskt innebär att alla drar åt samma håll. Detta måste förankras på 
alla nivåer. Han visar också på att det kan finnas en möjlighet – eller rättare sagt att det kan vara en 
nackdel om vissa landsting och kommuner känner sig styrda av strategin: 
 

”Men det är upp till varje politisk instans att ta beslut om att acceptera strategin, och sedan är det bara upp 
till tjänstemännen och vårdgivarna att utföra uppdraget.”206 

 
Huruvida det rimmar med att vissa känner sig toppstyrda låter jag vara osagt men klart är att det 

krävs omfattande planering för att det hela skall erhålla optimalt resultat. 
 

10.5  IT-politikens konsekvenser för den enskilde individen 
Lundblad menar att vi kommer att få se konflikter mellan de som försvarar det gamla industrisamhället 
och de som förespråkar det nya informationssamhället eller kanske K-samhället (kunskapssamhället) 
och vill överge gamla ideal. Den konflikten är redan synlig.  
                                                 
205 Skarin, Näringsdepartementet (2006-05-03) 
206 Ibid. 
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”Det behövs stöd för vårdgivaren att kunna följa hela vårdkedjan, och ett stöd även för patienten att ha koll 
på sina vårdkontakter, läkemedel etc.”207 

 
Det finns även andra komplikationer av en övergång till allt mer databaserad information, det blir en 
uppdelning av dem som inte har och de som har (the have and the have-not) vilket skapar ett nytt slag 
av diskriminering. För den enskilde individen kommer segregationen att visa sig om kunskapen beträf-
fande datorer är låg. Den generation som växer upp nu är uppfödda med den teknik som äldre aktivt 
måste lära sig, den skillnaden kommer att blir märkbara ju mer IT-tekniken används.  
 
”Uppgiften att överbrygga den digitala klyftan är central för att skapa ett informationssamhälle för alla. 
Det handlar om behovet av kompetensutveckling, tillgång till teknik (bredband och dator, tele-
fon/mobil).”208 
 
Det blir en faktor att räkna med vid strategisk planering inom IT i hälso- och sjukvården. För de som har 
de största svårigheterna kommer att vara de som protesterar mest. Speciellt när en sidoeffekt är att 
arbetstillfällena minskar. 
 

”Det vill säga IT kommer att skapa förutsättningar för att utföra samma arbete som idag på färre personer. 
Det kommer även att skapa effektivare processer som förenklar och höger kvaliteten på vården.”209 

 
Aspekten patientuppgifters tillgänglighet, de anställdas behandling av personuppgifter och hanter-

ingen i vårdregister visar alla på olika aspekter som är viktiga i ett projekt som omfattar, på sina håll, 
mycket känsliga patientuppgifter. Måhända har gemene man blivit så van vid att ständigt övervakas i 
tunnelbana, i taxi, på flygplatser och i det offentliga rummet att en ständig övervakning i det virtuella 
rummet bara ter sig som ett alternativ och inte en skrämmande verklighet liksom Orwells 1984: 

 
”Innan de har blivit medvetna kommer de aldrig att göra uppror, och innan de har gjort uppror kan de inte 
bli medvetna.210 

 
 

Med användandet av datajournaler och portaler och community´s på Internet följer också en ökad 
övervakning. Detta för att patientens säkerhet skall kunna garanteras men också för att sekretessen 
inom vården skall kunna upprätthållas. 

Det nämns också att patienten skall få ökad makt genom insyn i det som dokumenteras. Försäk-
ringsbolagens premier kan bli dyrare om de inte får den information de efterfrågar och med den plane-
rade förändringen kommer den att bli mer specifik och på så vis begränsad. 

När det gäller stora implementeringar, organisationsförändringar eller förändrad ledarskapsstruktur 
missas ofta påverkan på den enskilde individen. Denna studie skall inte utveckla detta närmare då fo-
kus ligger på IT, men om denna studie istället varit en implementeringsplan hade denna aspekt varit av 
vikt. Kulturens påverkan på organisationsförändringar skall inte underskattas och om det planeras för de 
olika grupper som ingår i en massiv breddimplementering av det slag som en nationell datajournal inne-
bär bör en del vikas till personalplanering, om inte annat så för att undvika att utlösa stressorer på grund 
av otillräcklig utbildning såsom vid Cosmic. 

 
 

                                                 
207 Skarin, Näringsdepartementet (2006-05-03)  
208 Ibid. 
209 Skarin, Näringsdepartementet (2006-05-03) 
210 Orwell, 1983, s 68 (1949). 
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10.6  Sammanfattning 
Införandet av en nationell datajournal är i och för sig grundat på nationella beslut men EU har en stor 
del i det hela. Det innebär också en gemensam fokus för utveckling, införande av IT-stöd till våd och 
omsorg samt stöd vid utarbetandet av nationella implementeringsplaner.  

EHTEL har undersökt medlemsländernas IT-prioriteringar gällande vård och omsorg viket kanske in-
nebär att lösningar beträffande säkerhetsproblem tas upp eftersom ett av fokusområden var datajourna-
ler och säkerhetslösningar. Sverige kommer att följa de beslut som redan är fattade inom EU gällande 
IT policy. Det beslut som EU fattade 2003 om fri rörlighet för patienter påverkar även den nationella 
vården och dess prioriteringar. Carelink har tidigare påpekat att den decentraliserade vården i Sverige 
försvårar för gemensamma lösningar. Skarin, vid Arbetsgruppen för IT i vård och omsorg vid Reger-
ingskansliet ser inte kopplingen till beslut inom EU. Istället påtalar han att den IT-politiska strategigrup-
pen tidigt sett IT inom vård och omsorg som ett viktigt fokusområde. Implementeringsprojektet kräver att 
även andra parametrar än de som gäller IT kommer att ingå.  

Socialdepartementet har en nationell handlingsplan för utveckling av hälso- och sjukvården: ”Utma-
ningar i framtidens hälso- och sjukvård”, prop 1999/2000:149. Den fungerade som en grundläggande 
struktur och angav de ramar som planeringen bör ske efter. Inom SLL finns en rapport ifrån 2004 
(35/04) som beskriver koncernens arbete. Den ena undersökningen gjordes 1997-1998 där brister påta-
lades i IT-säkerheten. En förnyad undersökning gjordes 2004-2005 där fokus låg på sjukhus och säker-
het. Det innebär en förändring då det nu finns flera olika patientjournaler både inom samma enhet och 
mellan olika vårdgivare. 

Implementeringen av Cambios program Cosmic vid Uppsala Akademiska sjukhus ger sken av att ha 
skett i hast. Detta då Cambio till stor del skall skräddarsys av respektive användare. Ser man på fram-
tidsforskaren Niklas Lundblads teser, känns de aktuella. Scenariotekniken kan fungera till fylles vid 
denna typ av planering, breddinförande av en datajournal. Vid specifik planering krävs även specifika 
data.  

Sveriges IT-politik baseras till viss del på prop 1999/2000:86. Ramboll Management AB har utarbetat 
rapporten ”IT för vård och omsorg” (2003), ett uppdrag de fick av Institutet för tillväxtpolitiska studier. 
Carelink har en samordnande faktor, kort sagt det finns flera aktörer på den IT-politiska banan. Kostna-
derna för IT är stora, som jämförelse kan ses att 2003 var kostnaden för investering och underhåll av IT 
3,8 % av landstingets nettokostnader för hälso- och sjukvård vilket motsvarade cirka 4,5 miljarder kr/år. 
Inom Sverige bedrivs sjukvården i landstingens regi.  

De norska sjukhusen är statliga och Danmark har en liknande ordning som Sverige.  Ser man på 
Hollands IT politik har stora satsningar på en teknisk basstruktur gett avsättning – de förhindrar frag-
mentering och skall främja både samarbete och kompatibilitet inom IT.  Jämför man med England där 
sjukvården finansierat sitt IT-strategiprogram med statliga medel har deras ekonomiska och tekniska 
styrning nått ett avancerat stadium. Inköpen är styrda att ske ifrån en ”vit lista” vilket förhindrar onödiga 
kostnader. 

I Sverige har en IT-politisk strategigrupp tillsatts. Det var den grupp jag riktade min e-mail enkät till, 
se kap 9. Deras arbete har resulterat i en nationell IT-strategi inom vård och omsorg under våren 2006. 
En ny förvaltningsmyndighet, Verva, har också bildats. Samarbete har även inletts med Indien under 
hösten 2005 där en överenskommelse avseende IT-politiskt samarbete ingicks. 

 I Danmark har en nationell IT-strategi funnits sedan 2003. De redovisar kvalité, väntetider, informa-
tion om service och resursanvändning och premierar det fria valet. När patienterna själva kan boka tid 
elektroniskt förväntas väntetiderna minska.  När jag jämför de olika ländernas uppfattning om IT inom 
vården så skiljer det sig. Det som i Danmark ses som vinster och spin off effekter ses i Sverige som 
problem och kostnader.  

Röster som hörs gör gällande att IT-stöd bör samordnas och ledas på nationell nivå. Där måste 
landsting och kommuner samt andra vårdgivare samarbeta. Kostnaderna för transporter mellan sjukhu-
sen kommer dock att öka, tendensen är att den kostnaden läggs på den enskilde patienten. Vid vård 
inom EU betalas dock vårdkostnaderna och diskussion får föras gällande resekostnad. Ansvarskommit-
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tén fördelar resurser och vårdgivare enligt regionernas möjligheter, inte den aktuella situationen idag. 
EU-perspektivet påverkar även den enskilda patienten som nu fritt kan söka vård inom EU om vårdbe-
hovet inte kan tillgodoses inom rimlig tid i det egna landet. 

De olika hänsynstaganden som skett vid införandet av en ny IT-politik är bland annat att den strate-
giska politiken skall nå fram till ett samhälle där de flesta kan använda sig av IT i det dagliga livet. Ser 
man på de olika aktörerna vid författandet av den nationella IT-strategin för vård och omsorg så kan 
nämnas Socialdepartementet, Sveriges kommuner och Landsting, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, 
Apoteket AB, Carelink för att bara nämna några i Nationella ledningsgruppen för IT i vård och omsorg.  

Skarin beskriver IT i framtiden: 
 

”Det vill säga IT kommer att skapa förutsättningar för att utföra samma arbete som idag på färre personer.  
 
 

10.7 Källförteckning 
 
Orwell, George, 1984, Bokförlaget Atlantis, 1983, (1949). 
 
 
Skarin, Torbjörn, Arbetsgruppen för IT inom vård och omsorg, Näringsdepartementet (2006-05-03) 
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11 Samlade tankar 
I detta kapitel klargörs mina åsikter och tankar som formats under arbetets gång. Måhända föregår jag 
utredningar men vägen känns ibland given. Här tar jag också upp diskussionen beträffande metodvalet 
och vilket resultat det har fått. 

Den typiska fallstudien är heuristisk genom att förståelsen ökar med arbetets fortskridande och för-
ståelsen ökar. Fallstudien är partikularistisk, det vill säga mina egna åsikter och värderingar påverkar 
och den är deskriptiv. Hur detta har påverkat min studie beskrivs i detta kapitel där jag för en diskussion 
om arbetets gång. 

Om jag skulle börja med denna studie idag skulle jag inte göra den på något annat sätt. Intervjuer 
kunde ha färgat studien en aning, men jag har ändå i flera olika källor fått belyst vad jag till att börja med 
hade som en tänkbar hypotes – nämligen att ett medie (dator) som enbart riktar sig till de människor 
som har eller kan erhålla datakunskaper kommer att få etiska verkningar. Den grupp – och då tänker jag 
mig främst äldre pensionärer men det kan även innefatta invandrare som ännu ej lärt sig tillräckligt god 
svenska eller andra grupper som av olika skäl inte kan eller vill använda sig av datorer för att erhålla 
aktuell information, recept, intyg från läkare, tid till läkare eller sjukgymnast etc., - den gruppen kommer 
effektivt att exkluderas ifrån den information som mediet ger. Samhället delas upp i grupper av dem som 
har hög kunskap och därför kan tillgodogöra sig mer av information, utbildning, arbetsmöjligheter etc. 
men även de som utestängs ifrån denna värld. Uttrycket ”i min värld” kommer tyvärr att få aktualitet. Det 
vill säga att parallella världar finns och att den enes värld skulle prioriteras framför den andres. Att vi alla 
lever i en gemensam värld kan ifrågasättas när man ser till eventuella konsekvenser.  

Projektledaren som svarade på min e-mail enkät talade i positiva ordalag om att hemdatorprojektet 
även skulle innefatta studenter och pensionärer. Ett välkommet besked, men det finns ändock ett glapp. 
För att ta ett praktiskt exempel, min 95-åriga mormor kommer inte att skaffa sig en hemdator. Vad får 
det för konsekvens? Har invandrare möjlighet att skaffa sig Internet och hemdator? Men det finns inget 
problem utan ett lösningsförslag. En möjlighet är att upprätta olika regionala centra för service. Där bib-
lioteken idag utgör en form av detta. Där kan man använda dator för en billig penning och sköta sina 
dagliga sysslor vid Internet. Nu kanske inte alla läser e-mail varje dag men det finns en möjlighet. Det 
finns möjlighet att utveckla detta till att det vid speciella centra inom närregionen, till exempel stadsde-
larna där man kan sköta sina kassaärenden, postärenden men även sina Internet ärenden. Då det mes-
ta sköts via dator kunde supportpersonal arbeta där med att hjälpa alla som av någon anledning inte 
kan sköta detta själv. Det är i alla fall en tanke då många är missnöjda med den icke existerande servi-
ce som ges vid Svensk Kassaservice och postavdelningar och mest renderar promenader runtom i sta-
den för att hitta någonstans där man kan göra nästa ärende, som egentligen skulle kunna ske vid en 
och samma plats.  Givetvis skall man även kunna faxa och kopiera vid dessa centra. När jag bodde i 
Tyskland såg man en betaversion av detta. Det fanns på flertalet platser små lokaler där man kunde 
faxa, kopiera och ringa – det kanske låter konstigt, men alla har inte mobil. Det jag kan göra ifrån min 
mobil kan inte heller alla göra beroende på vilken operatör de har valt. Jag får känslan av att service blir 
en bristvara i framtiden trots att alltfler blir beroende av det rent praktiskt. 

Om vi skall återgå till min diskussion gällande metod, så förstår jag visserligen varför det inte finns så 
mycket aktuell litteratur gällande massiva införanden av datasystem över regiongränser, men jag ser det 
trots allt som en stor brist. Rimligtvis har flera olika breddinförandet skett – kanske finns materialet en-
bart i enskilda projektledares ägo. Vid mitt tidigare arbete vid Karolinska universitetssjukhuset samman-
ställdes alla projekt på sjukhusets intranät. Dock kunde man bara få full access om man själv var en av 
deltagarna i ett projekt. Tanken var god, syftet var att ge korsinformation så att andra projektgrupper 
kunde se vad som pågick på andra delar av sjukhuset och även skapa ett större kontaktnät. Visionen 
uppfylldes dock inte under den tid jag arbetade där. De flesta projektgrupper behöll sitt material för sig 
och därigenom gick tanken om att man inte skall uppfinna hjulet två gånger till viss del förlorad. Denna 
empiri kan kanske tjäna som förklaring varför jag inte kunnat återfinna aktuell litteratur gällande detta. 
Först när någon ledarskapsskribent ser denna brist kommer litteraturen. Det finns mängder med littera-
tur om hur man bäst leder projekt men det var inte det jag intresserade mig av utan empiri ifrån andra 
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projekt. Jag har dock tidigare tittat på projekt under Trygghetsfonden och denna kunskap finns inom 
kapitel 8 om empiri. Det som har saknats i litteratur har jag fyllt upp med egen erfarenhet och den 
myckna litteraturen som arbetsgruppen om IT-strategi har redogjort för vid Internet. 

 Litteraturstudierna har först varit osystematiska för att sedan övergå till systematiska när jag erhållit 
information som visat på annan information som var relevant. Den initiala litteraturstudien visade på 
olika tendenser och medförde att den senare informationen var mer av direkt karaktär för att påvisa en 
reaktion eller händelse – eller en förklaring till denna, till exempel varför de stora protesterna kom ifrån 
de initiala användarna av Cosmic. Empiri ifrån ett tidigare projekt inom sjukvården har använts för att 
belysa de olika aspekterna och betydelsen av olika strategiska verktyg, såsom SWOT och BSC och 
följden av strategiskt planering utefter detta. Olika problem synliggörs medan andra inte belyses om 
enbart ekonomiska parametrar används, till exempel. SWOT (se kapitel 8.6) visar på möjligheter och i 
den mån belyses framtiden enligt framtidsforskarnas idéer. Det ger dock bara en ytlig prognos om fram-
tiden och ser man till de övriga parametrarna som framtidsforskaren intresserar sig för, till exempel kul-
tur och samhällskontext så erhålls en bredare bild. Denna breda bild verkar inte förhärska inom hälso- 
och sjukvård utan en stark fokus på den egna verksamheten ses av mig som ett hinder att utveckla 
verksamheten i samklang med sin omgivning i det paradigm som råder. 

Dokumentstudierna har förts med ett mikroperspektiv där en speciell enhet eller ett speciellt införan-
de studeras, här breddinförande av Cosmic. De anställda perspektiv redogörs för och det får en större 
adekvans för den grupp som informationen avser, därför har också tolkningen skett inom den aktuella 
kontexten. Det medför att informationen och tolkningen har en generell adekvans för en större mängd 
människor inom sjukvården. 

I dagarna hade Uppdrag Granskning (ett tv-program) ett helt avsnitt om just införandet av Cosmic, 
datajournalprogrammet som införts vid ett flertal län i Sverige. Dess brister stod mest på tapeten. Media 
får väl tas med en stor nya salt men där fick jag även uppslag till en användarundersökning som gjorts 
av UserAwards i maj 2006, vilket visade sig vara användbar. Så har arbetet fortskridigt, ett uppslag har 
lett till ett annat, en rapport har länkat till andra faktabaser eller utredningar och det har medfört att arbe-
tet i sig har vuxit sig stort. Med andra ord är studien tight men då mitt syfte var att studera IT-politisk 
strategi och det strategiska planerandet av ett massivt breddinförande av ett nationellt databaserat jour-
nalsystem anser jag studiens omfång motiverat. 

Metoden som ursprungligen användes i studien var induktiv då jag upplevde att jag hade generella, 
allmänna kunskaper inom området. Allt eftersom arbetet fortskred övergick metoden till att bli hypote-
tiskt-deduktiv när jag fått en ökad kännedom om essensen i informationen och till slut insåg att jag fak-
tiskt ägde detaljinformation, speciellt gällande Cambio då jag själv varit projektledare för införandet av 
tidboken i Cambio vid en klinik på ett större sjukhus i Stockholm. Mina erfarenheter därifrån har också 
vägts in i studien. Framför allt som en motvikt till den massivt negativa bild Uppdrag Granskning förmed-
lade. 

I min studie har jag använt mig av den deskriptiva metoden för att beskriva de olika aktörerna och 
deras aspekter och för att påvisa komplexiteten i en strategisk planering i den politiska miljön som sjuk-
vården utgör. Regionala projekt har vuxit till att gränsa emot nationella. Det hela har jämförts med en-
kätsvaren för att visualisera det hela. 

Det kan ses som en fallstudie av ett IT-projekt där kunskaperna ökas på allt eftersom arbetet fort-
skrider. I de fall där population har nämnts har jag förtydligat det hela genom att ange vilken grupp som 
avses och vid SBC:s och UserAwards undersökningar har antalet och den information jag har om grup-
perna tydligt redovisats. Jag har även ställt deras kunskaper emot varandra då de i vissa fall är motstri-
diga, till exempel vid implementeringsproblemen av Cosmic. Där politikerna har en positiv bild medan 
personal inom vården avskedas och får stressymtom. Det hela tolkas i den aktuella kontexten. Detta för 
att få en relevant bild, då den skulle ändras om även andra miljöer beaktades. Till exempel har jag inte 
tagit in någon jämförelse med vilka konsekvenser att typiskt breddinförande av IT innebär för näringsli-
vet. Här rör det sig om hälso- och sjukvård. 
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Den kvantitativa metoden med hybrid enkäten (mellantinget mellan post- och Internetenkät) det vill 
säga den e-mailade enkäten, var tänkt att visa på eventuella skillnader i medlemmarnas åsikter i den IT-
politiska strategigruppen inom vård och omsorg. Det kom dock på skam då respondenternas vilja att 
svara visade sig vara låg. All heder dock åt Torbjörn Skarin som både kontaktade mig per telefon och 
mycket snabbt besvarade mina frågor. Hans insikt och kunskap i det hela väger väl upp för förlusten av 
de andra svaren. Faktaunderlaget fanns redan och min avsikt var att få en personlig touch av deras 
insikt i arbetet baserat på deras grundläggande erfarenhet ifrån andra branscher och områden. Frågor-
na var systematiskt uppbyggda och relaterade till olika områden jag avsåg att belysa. Bearbetningen 
skedde efter detta ursprungsresonemang. Först läste jag igenom alla svar sedan delade jag in dem 
efter det område de belyste och det hela redovisas dels i kapitel nio, dels i kapitel tio, där analysen sker. 
Reabiliteten bedöms som hög alternativt god eftersom respondenten äger en initierad detaljkunskap 
delvis baserat på hans tidigare erfarenhet men även baserat på hans roll i det IT-strategiska arbetet. 
Validiteten är även den hög. Materialet är adekvat för denna typ av studie, det är aktuellt och informa-
tionen kommer främst ifrån myndigheter och utredare till regeringen. Statistiska Central Byrån har även 
gjort en undersökning avseende patienternas åsikter och UserAward har genomfört en användarunder-
sökning av Cambio Cosmic under maj 2006. Det gör att materialet är högaktuellt och det påvisar även 
Uppdrag Gransknings intresse för det hela. 

Den strategiska processen genomsyrar de flesta verksamheter, stor som liten. Samhälls-
vetenskapligt befinner vi oss i ett intressant skede där internet får en allt större påverkan på det dagliga 
livet. Under ett flertal år har min huvudsakliga sysselsättning varit av administrativ karaktär inom sjuk-
vården.  

Som jag ser det står vi nu inför fas två beträffande datamedier i sjukhusmiljö – den gemensamma 
patientjournalen. (Fas ett ser jag de massiva kampanjerna med hemdatorer för att öka användningen av 
datorer i det dagliga livet.) De flesta patienter kanske inte är medvetna om i vilket medium som patient-
uppgifter idag lagras. I en dator, kanske de tänker. Att datoriseringen inte är tillräckligt utbyggd så att 
alla papper/uppgifter sparas är nog inte en allmän kännedom.  

Steg två, att patientjournalen skall bli sjukhusgemensam, till att börja med, för att sedan eventuellt bli 
nationell, ligger i pipelinen. I Norrbottens län har de kommit längre. Där får patienten ingen röntgen re-
miss i handen utan den finns redan på röntgen när den är skriven. Receptet finns på apoteket när det är 
skrivet och så vidare. Det pågår försök på andra platser för liknande datasystem från en sjukhusgemen-
sam journal till länsjournal och sedan en nationellt fungerande patientjournal. Att införa ett systemtek-
niskt gemensamt IT-baserat journalsystem kan liknas vid ett stort projekt. Från den första prövningen i 
mindre skala till det gemensamma system som täcker länsgränserna. Från det nationella systemet till 
det som passerar rikets gränser. Omfattningen av projektet är enorm om man ser till dess konsekvenser 
men så finns det också stora ekonomiska vinster att hämta för samhället i stort. Istället för att varje sjuk-
hus täcks av en större mängd system kan ett system förenkla kontakter med olika vårdgivare på vitt 
skilda platser och på så vis både öka patientsäkerheten och minska de ekonomiska utgifterna de olika 
systemen skapar. 

En sidoeffekt för patienterna är att det med detta system kan ges en insyn i vårdköer för respektive 
diagnos men även ett kvalitetsregister, allt bygger givetvis på hur mycket landstinget/nationen är beredd 
att offentliggöra. Patienten får större makt och kan ställa större krav på sin läkare då de har full access 
till information och som en följd inte behöver boka in ett besök för att få ett provsvar.  

En annan sidoeffekt är att det medicinska arbetet förbättras om någon större olycka eller katastrof 
skulle inträffa. Akutläkare bör ha större access till patientdata som därigenom förenklar vården. 

Samhällsekonomiskt finns stora vinster att hämta och med en mindre mängd människor som skall 
försörja de äldre som gått i pension eller dylikt krävs det ett flertal rationaliseringar i vår samhällsstruktur 
för att lösa dessa, strukturella och strategiska problem. Samordningsvinsterna torde vara stora och i 
samordning ligger även möjliga personalbesparingar. Dessa krävs både av brist på arbetskraft med rätt 
utbildning på rätt ort och även på grund av arbetsbrist vid vissa tekniska supportfunktioner som faller 
bort i en alltmer strukturerad community-miljö. Samtidigt som IT innebär personalbesparingar är det just 
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detta som väcker en stor del av protesterna vid implementeringen inom sjukvården. Detta kombinerat 
med otillräcklig utbildning i det aktuella dataprogrammet, otillräckliga tekniska kunskaper och kanske 
framför allt inte tillräckligt med ekonomiska resurser som krävs för att tillhandahålla tillräcklig mängd 
servrar för att dataprogrammen inte skall få långa väntetider. Politiskt är de avgörande besluten beträf-
fande nationell IT-strategi inom vård och omsorg redan klar. Det är när implementeringen skall ske som 
problemen hopar sig. Tydligast blir det när en projektledare (läkare) ondgör sig i ett tv-program (Upp-
drag Granskning) om problem med programmet som rimligtvis faller på hans bord att lösa eftersom han 
är projektledare. Många av klagomålen kommer också ifrån användare som ej fått sitt program installe-
rat ordentligt. 

Den yngre vårdpersonalen har vuxit upp med IT och ställer sig inte främmande till att själva doku-
mentera i en databaserad journal, vilket får som effekt att behovet av administrativ personal minskas. 
För vårdpersonalen innebär det förbättringar. Patientsäkerheten förbättras genom minskad risk för 
överdosering, feldosering och missbruk. Påverkan för patienterna är stor. Dels får de en ökad och ome-
delbar insyn, vilket de inte haft tidigare, dels påverkas deras integritet då en större mängd personal kan 
få access till deras personliga data. Visserligen registreras intrånget men då har övergreppet redan 
skett. Korsvis medicinsk information påverkar patientens integritet. 

Harmoniseringen av EU: s medlemsländer innebär också att patientuppgifter kan komma att öppnas 
upp ven för internationell access som till exempel vid forskning. Möjligheten för EU-medborgaren att 
arbeta inom unionen ställer också högre krav på medicinsk snabb access till patientdata. Där får tydlig-
heten vid journalskrivandet dock en motsatt funktion – latinska termer används globalt, vilket dock inte 
svenska termer gör. I detta gemensamma journalprojekt finns nämligen, som en del, att patienten skall 
kunna förstå sin journal vilket ställer krav på att journalen är nedtecknad på ett lätt tillgängligt språk – 
det vill säga lätt tillgängligt för patienten. I denna översättning förloras en exakthet och det försvårar 
även för de utländska läkare som kan komma att träffa en svensk patient i ett annat land. 

Det som fascinerar mig med strategi är den utveckling och planering som ligger i ordets betydelse 
och den användning som ordet fått. Att arbeta med strategisk planering är mycket givande om man 
även inbegriper olika slutresultat. Det givna målet är inte alltid det som uppnås och ibland är det officiel-
la målet inte det egentliga målet. Ett stort projekt kan generera en rad spin off effekter och det ideala är 
att dessa effekter finns med i den strategiska planeringen. 

I nästa kapitel följer en samlad källförteckning för hela undersökningen. 
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    Bilaga 1. 
Berit Edvinsson    April 2006 
e-mail: bedlo02@student.vxu.se 
 
 
 
 
 
Hej. 
Jag studerar Ledarskap och organisation vid Växjö universitet och skriver just nu på min 20 
poängs uppsats Nationell datajournal – strategier inom IT-politik. Som ett led i denna under-
sökning ber jag dig att besvara några frågor i bifogade enkät. Förslagsvis kan den e-mailas 
åter till mig under ovanstående mail adress. Jag ser att du är medlem av den IT-politiska stra-
tegigruppen och därför är dina åsikter intressanta. 
 
Om det finns något informationsmaterial är jag tacksam om du kan sända det till mig per post.   
Har du några frågor går det bra att maila eller ringa mig. Min handledare vid Växjö universitet 
heter Lars Zanderin och telefonnummer till Växjö universitet är 0470-70 80 00. 

 
Med vänliga hälsningar 

 
 
 

Berit Edvinsson 
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      Bilaga 2. 
Berit Edvinsson 
e-mail: bedlo02@student.vxu.se 
 
 
 
 
 
 
Enkät 
 

1) Var det någon speciell händelse som initierade arbetet med en nationell 
IT-strategi? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Hur initierades arbetet med en IT-politisk handlingsplan? 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Har ni samarbetat med andra länder och i så fall på vilket sätt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Har samarbete skett med landsting och kommuner och i så fall hur och på 
vilket plan? 
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5) Finns det några speciella problem områden ni stött på? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) Hur ställer sig kommuner och landsting till en nationell IT-strategi som 
påverkar deras arbete? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) Vad tycker du personligen är mest intressant med detta arbete? 
 
 
 
 
 
 
 

8) Finns det några speciella delar som du tycker skall lyftas fram i arbetet? 
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9) Vad ser du för fördelar respektive nackdelar med en nationell IT-strategi? 
För vård och omsorg? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10) Vilken funktion har du i den IT-politiska styrgruppen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11) Vilken erfarenhet har du av IT innan detta uppdrag? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
12) Hur har tidsplanen sett ut för styrgruppens arbete? 
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13) Finns det någon arbetsgrupp/några arbetsgrupper inom styrgruppen som 
har varit aktiva med detta arbete? I så fall vilka? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14) Om nej, varför har det inte funnits arbetsgrupper? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15) Om du svarade ja på föregående fråga, vad har de fått för direktiv? Ange 
för varje arbetsgrupp om det är möjligt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16) Vad har arbetsgruppens/arbetsgruppernas arbete resulterat i? 
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17) Hur ser du på tanken på en nationell och sedermera kanske internationell 
patientjournal?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18) Hur tror du att de stora pensionsavgångarna kommer att påverka använd-
ningen av IT? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19) Finns det speciella tjänster som pensionärer kan tänkas använda sig av? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20) Hur möter ni behovet av information och tjänster ifrån de olika grupper 
som inte kan eller har kunskap om internet och därigenom inte får den di-
gitala informationen? 
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21) Finns det andra områden som planeras bli nationellt tillgängliga via IT 
förutom patientjournaler? Nya områden? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag är tacksam om du kan e-maila enkätsvaren till: 
 
bedlo02@student.vxu.se 
 
alternativt posta den till mig under adress:  
 
 
Tack för din medverkan. 
 
Berit Edvinsson 
 


